
c o n t e ú d o s

Introdução 9

Ficar e permanecer rico 11
Negócios 35
Os mentores de Warren 51
Educação 59
O local de trabalho 65
Analistas, consultores e corretores —  

loucuras a evitar 79
Razões para não diversificar 87
Disciplina, prudência e paciência 95
Cuidado com a loucura da ganância 105
Quando vender, quando sair 113
Erros a evitar 125
O seu círculo de competências 131
O preço que paga 143
O valor económico a longo prazo  

é o segredo para explorar  
a loucura do mercado a curto  
prazo 153

Nota final 171

Fontes 173
Agradecimentos 185
Sobre os autores 187
Sobre este livro 187





i n t r o d u ç ã o

Durante doze anos, de 1981 a 1993, fui nora de Warren Buffett, o inves-
tidor com mais sucesso do mundo e agora um dos maiores filantropos.

Pouco depois de ter casado com o filho de Warren, Peter, e muito 
antes de grande parte do mundo afastado de Wall Street ter ouvido 
falar de Warren, visitei a casa da sua família em Omaha. Ali, conheci 
um pequeno grupo de estudantes devotos da sabedoria do mestre 
investidor e que se referiam a si próprios como “buffettologistas”. Um 
deles, David Clark, tinha vários cadernos de apontamentos repletos da 
sabedoria de Warren sobre investimento, que eram meticulosos e fas-
cinantes de ler. Os cadernos de apontamentos de David foram a base a 
partir da qual ele e, mais tarde, eu moldámos os best‑sellers Buffettology, 
The Buffettology Workbook e The New Buffettology sobre investimento, 
agora publicados em dez línguas, incluindo chinês e russo.

De entre todos os cadernos de apontamentos de David, o meu 
favorito estava repleto de muitos dos aforismos mais profundos de 
Warren, que eram muito divertidos de ler porque conseguiam fazer-
-nos pensar. Como viria a descobrir mais tarde, para os “buffettologis-
tas” estes aforismos eram semelhantes aos ensinamentos de um mestre 
taoísta, no sentido em que quanto mais o aluno os contempla, maior é 
o conteúdo que revelam.

À medida que o tempo passava, também comecei a juntar os afo-
rismos que Warren nos transmitia em momentos de família privados e 
em encontros sociais que incluíam muitas individualidades do mundo 
dos negócios. Nestes encontros, Warren por vezes tomava a palavra e 
respondia a questões ao estilo de um mestre, recompensando a paci-
ência do aluno com a sua grande sabedoria.
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Quanto mais ouvia Warren falar, mais aprendia, não só sobre inves-
timentos, mas também acerca do mundo dos negócios e da vida. Os 
seus aforismos têm a capacidade de não nos abandonar. E, frequente-
mente, deparo-me comigo a citá-los para demonstrar a minha opinião 
ou a pensar neles como uma chamada de atenção para não come-
ter um erro, tal como deixar-me levar pelo entusiasmo frenético de 
um bull market.� Ajudaram-me igualmente a aprender em que tipo de 
empresas me devia concentrar e quando é o melhor momento para 
investir nelas.

Conservando o espírito taoísta que rodeia os ensinamentos de 
Warren, eu e David pensámos que seria engraçado criar O Tao de War‑
ren Buffett, preenchendo-o com o que pensamos ser os aforismos mais 
esclarecedores de Warren sobre investimento, gestão empresarial, 
opções de carreira e ir ao encontro de uma vida de sucesso. Estas pala-
vras têm sido, ao longo do tempo, verdadeiras amigas, à medida que 
vamos percorrendo o nosso caminho pela vida, pelo mundo dos negó-
cios e pela procura de um investimento vencedor. Incluímos as nossas 
interpretações de “buffettologistas” para ajudar a contextualizar e a 
abrir a porta a futuras explorações sobre os significados mais subtis e 
escondidos dos aforismos.

Espero que este livro enriqueça o seu mundo, tornando-o num 
local mais lucrativo e agradável para investir, trabalhar e viver.

Mary Buffett
Julho de 2006

�  �.T.�.T. Período prolongado em que o preço das acções está acima das médias históri-
cas, revelando um grande optimismo do mercado.
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