
Markets: Você poderia falar sobre a sua 
experiência no mercado e as casas que 
você passou até chegar até aqui?

Paulo Weickert: Sou engenheiro for-
mado pela Federal de Santa Catarina e 
sempre gostei de números. Tive a opor-
tunidade de estudar na Alemanha e lá 
pude estagiar no setor de engenharia 
mecânica e percebi que não era aquilo 
que eu queria. Eu queria mercado finan-
ceiro. Para me formar, eu precisava fa-
zer um estágio no final do curso, então 
comecei a estagiar no banco Santander 
em São Paulo. Essa foi a minha entrada 
no mercado financeiro. No banco, eu 
tive a oportunidade de passar por várias 
áreas: a de produtos, previdência priva-
da e, no final, na Asset, fui para a gestão 
como analista. A partir dessa experiên-
cia, pude começar minha na carreira de 
analista de investimentos. Cobria vários 
setores: mineração e siderurgia, finan-
ceiro, entre outros. Do Santander, surgiu 
a oportunidade de ir para a Quest, onde 
eu me tornei sócio e membro do time 
de investimento e analista. Em 2011, me 
juntei com 2 sócios e fundamos a Apex. 
Então, vamos completar 8 anos esse ano. 
Aqui na Apex, sou analista de investi-
mento, Head da área de análise, membro 
do comitê de investimento e co-gestor 
dos fundos, além de diretor da empresa 
no comitê executivo. 

Markets: Você falou que com mais dois 
sócios, vocês fundaram a Apex, visto 
isso, quais foram as principais dificul-
dades, no âmbito pessoal, para vocês 
fundarem uma gestora de ativos? O que 
o motivou a fazer isso ao invés de conti-
nuar na Quest?
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Paulo Weickert: Foi uma oportunidade. 
O grupo tinha bastante convicção na 
capacidade de “performar” e na comple-
mentaridade do grupo. Então, fazia sen-
tido correr o risco, pois havia convicção 
na performance e acreditávamos que, 
gerando alfa, a captação viria. 

Markets: Você possui o CFA, um dos 
certificados mais respeitados e concorri-
dos do mercado. Como foi o processo de 
obtenção e como foi conciliar o trabalho 
e os estudos?

Paulo Weickert: Eu acho a certificação 
do CFA ótima para quem quer trabalhar 
com investimento. Recomendo muito. 
Inclusive, hoje, na Apex, somos 6. Não 
foi uma tarefa fácil. Tive que estudar 
bastante e me dediquei muito. Sempre 
que tinha um tempo, estudava. Um pou-
co na hora do almoço, todo o dia a noite, 
nos finais de semana e principalmente 
nos meses antes da prova. Muitas vezes, 
ficava 12 horas trabalhando e o tempo 
restante, que eu não estava dormindo, 
ainda tinha que estudar. Muitos dos 
assuntos abordados, são válidos para o 
dia-a-dia. São meses difíceis, principal-
mente, nos meses que antecedem a pro-
va, mas eu recomendo bastante e a gente 
valoriza na Apex. 

Markets: Agora, iremos fazer algumas 
perguntas sobre a sua opinião sobre 
o que está acontecendo no Brasil e no 
mundo, principalmente relacionado a 
economia, e como isso pode afetar o seu 
dia-a-dia na gestão dos ativos da Apex. 
Para começar, o tópico mais falado: Re-

forma da Previdência. Muitos acreditam 
que vai ser o gatilho para a economia 
voltar a crescer. Nesse contexto, você vê, 
além da reforma da previdência, alguma 
outra reforma que seja necessária para o 
Brasil voltar a crescer? 

Paulo Weickert: Acredito que a reforma 
da previdência era a condição necessá-
ria para o equilíbrio fiscal do país. Há 
muita coisa a ser feita e há reformas que 
são importantes para o Brasil crescer de 
forma sustentável ao longo do tempo. A 
Reforma Tributária, por exemplo, é de 
suma importância e deve ser trabalhada 
depois do segundo turno da previdên-
cia. No entanto, há várias medidas que 
podem ser feitas pelo governo que não 
necessariamente precisam de votação 
para fazer a economia funcionar de uma 
maneira melhor. Como por exemplo, as 
privatizações. Outro ponto importan-
te, quanto a economia, é que a reforma 
possivelmente vai levar o Banco Central 
a abaixar os juros. Então, isso para in-
vestimento em ações, para a bolsa e para 
o país é muito importante. Estamos em 
um momento em que podemos ter juros 
baixo por muito tempo. Isso, do ponto 
de vista da precificação de ações é muito 
importante e nos afeta de diversas ma-
neiras. Como por exemplo, o Ke (Cost 
of Equity) cai, o valuation sobe e, por-
tanto, o target price sobe. Olhando os 
múltiplos no Brasil, deveria ter uma va-
lorização, pois o Ke é mais baixo do que 
foi no passado, então esse é um ponto 
relevante. Além disso, o custo financeiro 
das empresas cai, as empresas vão conse-
guir se financiar de forma mais barata e 
em um prazo mais longo. Isso ajuda na 
alavancagem financeira, nas margens e 
promove um lucro maior. Além disso, 
aumenta a possibilidade de novos in-



vestimentos por parte das empresas, o 
que agrega valor. Outro ponto é que o 
investidor, pessoa física ou institucional, 
no Brasil, possivelmente terá que tomar 
mais risco para ter retorno, o que signi-
fica mais fluxo para a bolsa e possivel-
mente ajudará na valorização das ações 
das empresas. Então, acho que essas são 
derivadas importantes da reforma.

Markets: Visto a redução de juros em vá-
rios países, entre eles os EUA, e também 
os impactos da guerra comercial com a 
China, como você acha que esses aspec-
tos podem afetar o portfólio da Apex e 
quais os principais setores que podem se 
beneficiar?

Paulo Weickert: A Apex é uma casa 
fundamentalista, focada totalmente em 
ações, portanto, acreditamos que o am-
biente macroeconômico é muito impor-
tante para a performance das empresas 
e do lucro futuro. Com relação aos juros 
baixos no mundo, acredito que a leitura 
também é juros baixos no Brasil e isso 
ajuda todas as derivadas de juros baixos 
que mencionei. Uma outra derivada é 
que com juros baixos no mundo, surge 
a oportunidade para o Brasil de receber 
investimentos estrangeiros. Um outro 
ponto é a influência de juros baixos na 
demanda por commodities. Temos que 
analisar esses efeitos na projeção da 
oferta e demanda de cada commodity 
e como isso vai afetar a Bolsa no Bra-
sil. O relevante do lado externo são as 
empresas que são exportadoras no Bra-
sil, várias das empresas que investimos 
compram ou vendem para fora do país 
e lógico que com a Guerra Comercial 
também sofrem influências. 

Markets: É muito comum nos jornais ul-
timamente, notícias sobre a valorização 
do Ibovespa e da Bolsa brasileira, mas 
em contrapartida, vemos também notí-
cias que falam do cenário pessimista da 
economia real, como a redução na ex-
pectativa de crescimento. Você acha que 
essa condição requer uma cautela por 
parte das gestoras de ações?

Paulo Weickert: É um bom ponto. Sim, 
a economia real andando é bom para o 
lucro das empresas, porém quando olha-
mos para a Bolsa no Brasil, olhamos as 
melhores empresas, as mais saudáveis 

que conseguem crescer lucro mesmo 
no ambiente que estamos vivendo hoje. 
Quando olhamos a valorização da Bolsa 
como um todo, a mesma reflete muito o 
crescimento dos lucros das empresas e 
a expectativa de crescimento futuro. O 
lado positivo dessas revisões para bai-
xo é que a inflação está controlada, tem 
muita capacidade ociosa na economia 
e também há a expectativa de queda de 
juros, que ajuda as empresas. Então, essa 
discrepância entre a Bolsa e a economia 
real é algo que faz sentido em nossa vi-
são, dada a expectativa de crescimento 
dos lucros futuros. No entanto, nós es-
peramos aqui na Apex, que em algum 
momento ocorra esse crescimento. Nos-
sa expectativa é que o crescimento acon-
teça ao longo do ano que vem.

Markets: Queríamos saber um pouco 
sobre como se dá a gestão de portfólio 
da Apex. Quais as principais estratégias 
usadas? Como funciona essa dinâmica?

Paulo Weickert: A Apex é totalmente fo-
cada em ações e nós temos três estraté-
gias. A estratégia Long Short, Long Bia-
sed e Long Only. Long Only são ações 
que acreditamos possuir o maior poten-
cial de valorização no nosso universo 
de cobertura. As ações que temos nessa 
estratégia também estão na parte com-
prada da Long Short e na da Long Bia-
sed. Além disso, Long Biased tem ações 
vendidas que acreditamos estar muito 
valorizadas ou que valem menos do que 
estão precificadas. Então seria um duplo 
alfa. Visto que, esperamos ganhar tanto 
na compra quanto na venda. Além des-
sas posições, há pares que acreditamos 
que tenham convergência ao longo do 
tempo, então pode ter não só posições 
vendidas para duplo alfa, como posições 
vendidas pra funding. Historicamente, o 
Long Only tem uma exposição líquida 
de 92%, o Long Biased de 73% e o Long 
Short algo como 10%. O patrimônio da 
Apex hoje são de $10 bilhões de reais sob 
gestão, sendo aproximadamente 35% ca-
pital de estrangeiros e 65% de investido-
res locais. Em relação aos produtos, por 
volta de 55% do patrimônio está na Long 
Only, 25% na Long Biased e por volta de 
20% na estratégia Long Short. Temos 
só um time de investimento que faz a 
gestão das três estratégias. Nosso time 
é composto por 16 pessoas. Na parte de 
análise, são sete analistas de empresas e 
um economista; na parte de execução, 

temos três pessoas, um CIO e o comitê 
de investimentos, que é composto pelo 
Fabio Spinola, por mim, pelo Alexan-
dre Salfatis, pelo José Torres e o Diney 
Vargas. Esse comitê de investimentos é 
responsável pelas discussões e decisões 
tomadas.

Markets: É notável a alta digitalização 
do mercado financeiro no Brasil. Como 
você avalia essa tendência e como a 
Apex se posiciona para aproveitar esse 
cenário?

Paulo Weickert: Há 3 anos temos um 
analista de empresas totalmente dedi-
cado a isso, ajudando nos estudos sobre 
tecnologia. Já nos aprofundamos bas-
tante no tema de fintechs, pagamentos, 
bancos digitais, e-commerce, como a 
tecnologia tem afetado o setor de saú-
de, de educação etc. Logo, é algo que 
julgamos essencial para a análise de in-
vestimentos. Existem várias empresas 
na Bolsa que vemos o valor de mercado 
cair muito graças a competição. Como 
também vemos algumas empresas be-
neficiado dessa revolução tecnológica. 
É muito importante entender como essa 
nova dinâmica vai afetar nossos investi-
mentos. Outro ponto importante sobre 
essa empresas é a rapidez com que com-
petem contra empresas estabelecidas, a 
um preço muito mais baixo. Para ava-
liá-las, muitas vezes, não usamos métri-
cas tradicionais para avaliar esses novos 
negócios. É algo que discutimos muito 
na Apex e que temos estudado bastante 
para entender como avaliar esses novos 
business.

Markets: Ainda nesse ponto, recente-
mente houve o IPO da Uber, com uma 
captação relativamente grande, por volta 
de US$ 9 bi, mas ainda é uma empresa 
que, efetivamente, nunca gerou lucro.

Paulo Weickert: O Uber e várias empre-
sas que não geram lucro, mas valem bi-
lhões de dólares, então pode-se concluir 
que as métricas de avaliação são diferen-
tes. São métricas como o fluxo de aqui-
sição de clientes, o time value do cliente, 
quanto o cliente vai gerar de receita ao 
longo do tempo, taxas de crescimento, 
oportunidades de mercado, ambiente 
competitivo etc.. Esse é um desafio para 
os gestores de investimentos.



Markets Nesse contexto de digitalização, 
vemos que o investidor pessoa física está 
cada vez mais presente no mercado fi-
nanceiro e, muitas vezes, com uma visão 
de curto prazo. Como que é a relação en-
tre a presença do investidor pessoa físi-
ca, com visão de curto prazo, e a visão de 
vocês mais focada no longo prazo?

Paulo Weickert: Acreditamos que os in-
vestidores também têm sido educados 
pelas plataformas. Quando você fala em 
pessoa física no curto prazo, creio que 
a próxima crise vai mostrar se o pensa-
mento é de fato de curto ou longo prazo. 
Porém, acredito que hoje temos várias 
consultorias de investimentos, que não 
tínhamos no passado, que vem educan-
do esse cliente, fazendo-o entender que 
a renda variável tem volatilidade e que 
haverá momentos negativos, mas que a 
longo prazo esse risco busca um retorno 
melhor. 

Markets: É muito comum que os fun-
dos apresentem rendimentos diferentes, 
decorrentes de estratégias diferentes. 
Como você enxerga quando algum dos 
fundos tem um desempenho muito dife-
rente na perspectiva do cliente?

Paulo Weickert: O que tem que ficar 
claro para o cliente na hora dele inves-
tir na Apex é que ele precisa entender 
cada tipo de estratégia. Se ele entendeu 
a estratégia que ele está comprando, não 
deveria haver esse questionamento. As 
volatilidades dos três produtos são dife-
rentes e a exposição direcional de bolsa 
também é diferente. Enquanto a Long 
Short busca rendimentos acima do CDI, 
o Long Only é sempre comprado em 
bolsa e o Long Biased é um Total Return 
com viés comprado, o que o torna mais 
próximo de um FIA do que um Long 
Short. Portanto, o cliente deve ter um 
entendimento completo da estratégia 
que ele está comprando. 

Markets: Historicamente, a Apex vem 
aumentando consideravelmente o tama-
nho de seus ativos sob gestão. O que te 
leva a crer que gerou esse aumento no 
assets under management?

Paulo Weickert: Acredito que é o pro-
cesso de investimento que a gente vem 
desenvolvendo ao longo dos anos e da 

performance consistente que a Apex en-
tregou ao longo desses anos. Creio que é 
uma combinação dessas coisas.

Markets: Lendo os relatórios que a Apex 
divulga, percebemos que há muitas large 
caps. Você crê que haja oportunidades 
para crescimento das small caps?

Paulo Weickert: Não temos estilos de 
investimento únicos, não restringimos 
nossos investimos apenas em large 
caps, mid caps ou em small caps. Se as 
empresas estão em nosso universo de 
cobertura, há uma possibilidade de in-
vestimento. As large caps que estão nos 
relatórios são empresas nas quais, apesar 
do valor de mercado alto e da liquidez 
alta, encontramos retornos e upsides 
interessantes. Acho difícil generalizar 
que small caps deveriam andar mais que 
large caps, é uma questão de empresa a 
empresa e setor a setor.

Markets: Você comentou que 35% dos 
investidores da Apex são estrangeiros. 
Como é a relação com os investidores 
estrangeiros em relação a momentos 
conturbados no Brasil?

Paulo Weickert: Nós temos investimen-
tos com estrangeiros há alguns anos. São 
investidores que passaram por diversos 
momentos de Brasil como o impeach-
ment. Acreditamos que esse investidor 
está aqui para o longo prazo e acredita 
no potencial das oportunidades no Bra-
sil. Ele aceita mais volatilidade e acredita 
no potencial da Apex. O contato que a 
nossa área comercial tem com os investi-
dores estrangeiros é parecido com a que 
temos com os investidores institucionais 
locais, com cartas, reuniões e conference 
calls.

Markets: Quais as principais habilidades 
que você julga serem necessárias para 
poder trabalhar em uma gestora?

Paulo Weickert: Acredito que as habili-
dades necessárias sejam, primeiramente, 
gostar de investimento e gostar de traba-
lhar bastante. Isso porque, acabamos tra-
balhando a todo momento do dia, com 
exceção do momento em que estamos 
dormindo. Mesmo fora do escritório, de 

alguma maneira, o analista de investi-
mento está prestando atenção, observan-
do e entendendo tudo aquilo o que está 
ao seu redor. Por exemplo, quando vai ao 
shopping busca entender o movimento 
das lojas e o mix de produtos ali ofereci-
do. Dessa forma, um analista está traba-
lhando o tempo inteiro, por isso precisa 
gostar muito do que faz para fazer bem 
feito.  Outra habilidade importante é se 
questionar bastante. Acho que o ques-
tionamento é algo fundamental, porque 
quando é algo muito óbvio ou você tem 
muita convicção de que está certo, no 
final das contas, a chance de que você 
esteja errado é alta. Da mesma forma, 
saber reconhecer os próprios erros e se 
adaptar a realidades diversas também é 
fundamental.  A análise ou a forma de 
investir mudam ao longo do tempo, as 
empresas mudam, inclusive em sua par-
te de tecnologia. Então, evoluir, mudar e 
ter um constante aprendizado são carac-
terísticas indispensável para o trabalho 
em um fundo. Algo muito interessan-
te do mundo de investimentos é que 
se está aprendendo algo novo a todo o 
momento, todo dia. Para quem gosta de 
estudar, de ler, é curioso, o trabalho em 
investimentos é um dos melhores possí-
veis. Um outro ponto, está relacionado 
à questão psicológica. É fundamental 
saber aceitar erros e saber como lidar 
em momentos nos quais as ações estão 
indo para o lado contrário daquele que 
imaginava. O que fazer nesse momento, 
como se adaptar às perdas em momen-
tos ruins, tudo isso faz parte da rotina de 
investimentos. 

Markets: Tem alguma recomendação 
de livro que você poderia trazer para as 
pessoas que gostariam de entrar no mer-
cado financeiro?

Paulo Weickert: Tem vários livros muito 
interessantes em finanças. Eu não tenho 
apenas um livro para recomendar, mas 
sim uma lista de livros que me ajudaram 
bastante ao longo do tempo. A grande 
vantagem do mercado financeiro envol-
ve o fato de existirem vários investidores 
de sucesso que escreveram sobre sua tra-
jetória e seu modo de fazer gestão. Nós 
temos o benefício de poder ler sobre 
esses grandes investidores: Peter Lynch, 
Warren Buffet, entre outros. 



Markets: Alguma recomendação para 
quem não conhece ainda tanto do mer-
cado e busca entender melhor como ele 
funciona?

Paulo Weickert: Acredito que, para en-
trar no mundo dos investimentos, a car-
ta dos gestores é um material muito rico 
e interessante para todos que buscam 
entender mais do mundo de investimen-
tos. Talvez isso seja até mais importante 
do que um livro específico.

Markets: Como é um dia de trabalho 
normal do Paulo?

Paulo Weickert: Um dia normal do Pau-
lo é acordar às 7h da manhã, ler o jornal, 
checar os e-mails e fazer uma atividade 
física. Chegar na Apex por volta de 8h30 
e continuar lendo. Depois fazemos uma 
reunião matinal, em que discutimos as 
notícias e relatórios que cada um leu. 
Ao longo do dia, há uma rotina muito 
fora do escritório, com diversas reu-
niões com empresas. Visitamos muito as 
empresas, os clientes, os fornecedores e 
os concorrentes não listados. Além dis-
so, vou em muitas conferências e viajo 
bastante. Nossa equipe, procura ir em 
muitas conferências não só no Brasil 
como fora também. Algumas conferên-
cias de empresas que investimos, outras 
de temas específicos que temos interes-
se: tecnologia, finanças, entre outros. 
Também faz parte da nossa rotina fazer 
viagens para conhecer outros países e o 
funcionamento de seus setores. China e 
Singapura são alguns lugares para onde 
fomos recentemente com o intuito de 
entender o mundo das Fintechs. Outro 

ponto importante, é que nós discutimos 
muito entre o time de investimentos e 
analistas os cases das companhias em 
que investimos. Isso envolve os modelos, 
as premissas e a maneira como geram 
valor. Buscamos entender de onde vem 
e como cada uma deve gerar valor para 
o acionista. Procuramos, sobretudo, en-
tender e discutir entre nós e os analistas 
maneiras a partir das quais a empresa 
poderia nos surpreender ou onde esta-
riam os upsides daquela história especí-
fica. A maioria das vezes, os grandes re-
tornos em ações vem de coisas que não 
são óbvias e não estão propriamente no 
modelo. Então, tentar entender esse tipo 
de especificidade é, muitas vezes, a parte 
mais importante do investimento. Por 
fim, gostaria de destacar: mesmo fora do 
escritório estamos sempre trabalhando.

Markets: Para finalizar, gostaria de per-
guntar: qual o peso que você dá para a 
pesquisa de campo e a vivência do coti-
diano da empresa?

Paulo Weickert: O peso é muito grande. 
Aqui todo mundo do time de investi-
mento, principalmente os analistas, está 
muito tempo fora do escritório: em mui-
tas reuniões, muitas empresas, viagens. 
Acreditamos isso ser muito importante. 
Planilha é algo que todo mundo pode 
fazer, um modelo. Agora, o mais impor-
tante são os inputs do modelo, e para os 
inputs do modelo é preciso gastar sola de 
sapato. Hoje, é importante estar sempre 
conectado tanto por meio da tecnologia, 
como também pela experiência cotidia-
na, viajando e visitando. Um outra van-
tagem de viajar para fora é que outros 

países estão à frente do Brasil em vá-
rios setores. Dessa forma, conseguimos 
de alguma maneira prever o futuro. Se 
conseguimos entender o que aconteceu 
em outros países, podemos entender 
aquilo o que deve vir a acontecer no Bra-
sil ao longo do tempo. De modo geral, 
achamos muito importante entender 
a dinâmica dos setores e das empresas 
pensando na maneira como evoluíram 
em outros países. Em alguns setores 
acreditamos que o Brasil é mais pareci-
do com a China, outros mais parecido 
com os Estados Unidos e procuramos 
entender essa dinâmica e, a partir disso, 
compreender aquilo o que poderia vir a 
acontecer nas empresas de determina-
dos setores no Brasil. 
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