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Parte I

A Arte dA BuffettologiA BásicA

 





1

Antes de começAr este l ivro

 

este livro não é outra cópia	das	cartas	de	Warren	Buffett	aos	accionistas	
da	Berkshire	Hathaway	nem	uma	biografia	composta	por	pequenas	histórias	
sobre	Buffett.	em	vez	disso,	é	o	caso	de	estudo	mais	vasto	e	a	explicação	
mais	pormenorizada	alguma	vez	escrita	sobre	as	técnicas	de	investimento	de	
Buffett	(a	metodologia	designada	por	“Buffettologia”).

este	 livro	 foi	 escrito	 para	 ensinar	 o	 extraordinário	 sistema	 de	 investi-
mento	de	sucesso	na	perspectiva	do	negócio	de	Buffett,	desde	os	conceitos	e	
as	equações	matemáticas	que	o	assistem	nas	decisões	de	investimento	até	às	
empresas	que	lhe	captaram	a	atenção.

Warren	Buffett	não	participou	na	escrita	desde	livro	e	estou	segura	que	
ele	nunca	previu	que,	de	toda	a	gente,	fosse	a	sua	antiga	nora	a	escrevê-lo.	
durante	os	anos	70,	eu	era	uma	mulher	de	negócios	que	trabalhava	numa	
editora	de	música	e	numa	empresa	de	importação	e	exportação.	em	1981,	
depois	de	uma	corte	muito	romântica,	casei	com	o	filho	de	Warren	Buffett,	
Peter,	e	tornei-me	membro	de	uma	das	famílias	mais	ricas	do	mundo.

f.	scott	fitzgerald	escreveu	que	os	muito	ricos	são	diferentes	de	mim	e	do	
leitor.	estava	certo,	mas	eles	são	diferentes	nas	formas	mais	estranhas,	sendo	a	
mais	exótica	de	todas	o	juramento	de	silêncio	que	exigem	da	família	e	dos	ami-
gos.	Quando	casada	com	Peter	instruíram-me,	mais	do	que	uma	vez,	a	não	falar	
fora	do	grupo	familiar	sobre	Warren	e	as	suas	operações	de	investimento.	escre-
ver	este	livro	nessa	altura	seria	simplesmente	impossível.	Mas,	em	1993,	Peter	
e	eu	divorciámo-nos,	o	que	me	partiu	o	coração	em	mil	pedaços.	Pouco	depois,	
estava	rodeada	por	um	rebanho	de	agentes	literários	que	me	aliciavam	a	escrever	
sobre	Warren	Buffett	e	a	sua	família.	Muito	pouco	se	tem	escrito	sobre	a	vida	
pessoal	de	Warren	e	as	propostas	que	recebi,	tenho	de	admitir,	dada	a	minha	
situação	pós-divórcio,	eram	muito	atractivas.	No	final,	rejeitei-as	todas.
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senti	na	altura,	e	ainda	sinto,	que	o	que	realmente	interessa	às	pessoas	
é	aprender	como	Warren,	investindo	apenas	no	mercado	accionista,	conse-
guiu	transformar	105	mil	dólares	norte-americanos	numa	fortuna	superior	a	
20	mil	milhões.	sempre	considerei	essa	parte	da	vida	de	Warren	a	mais	fas-
cinante,	por	isso	escrevi	este	livro	e	não	outro.

depois	 de	 decidir	 avançar	 com	 este	 projecto,	 contactei	 david	 clark,	
um	analista	de	investimentos	e	amigo	de	longa	data	da	família	Buffett	em	
omaha	que	conheci	na	casa	de	Warren	há	16	anos.	uma	vez	david	sugeriu	a	
Peter	que	escrevesse	um	livro	sobre	os	métodos	de	investimento	do	seu	pai.	
(sei	que	muitos	assumem	que	os	filhos	de	Warren	têm	pouco	ou	nenhum	
conhecimento	sobre	o	que	o	pai	faz.	isso	não	é	verdade.	desde	que	os	filhos	
nasceram	e	durante	a	sua	juventude,	Warren	geria	parte	das	operações	de	
investimento	a	partir	de	um	pequeno	escritório	na	casa	da	família.	Apesar	
de	o	seu	filho	mais	velho,	Howard,	e	a	sua	filha	do	meio,	susie,	serem	pro-
vavelmente	mais	interessados	no	assunto	do	que	Peter,	todos	eles	têm	uma	
excelente	percepção	das	operações	mágicas	efectuadas	pelo	pai.)

Perguntei	 a	 david	 se	 estaria	 interessado	 em	 ajudar-me	 na	 concepção	
de	um	livro	sobre	a	filosofia	de	investimento	de	Warren.	david	é	conside-
rado,	dentro	e	fora	da	família,	um	dos	mais	dotados	“buffettologistas”�	em	
actividade,	sendo	também	um	historiador	de	finanças.	Apesar	de	me	sen-
tir	competente	para	apresentar	correcta	e	exactamente	o	lado	qualitativo	do	
método	de	 investimento	na	perspectiva	 do	negócio	de	Warren,	 sabia	 que	
precisava	de	alguém	do	calibre	de	david	para	explicar	completamente	o	lado	
quantitativo.	Por	sorte,	david	aceitou	e	rapidamente	se	tornou	um	grande	
defensor	da	transformação	deste	livro	na	melhor	obra	sobre	os	métodos	de	
investimento	de	Warren.

o	interesse	de	Warren	em	ensinar	a	sua	filosofia	à	família	cresceu	e	flo-
resceu.	Nos	anos	iniciais	do	meu	casamento,	Warren	celebrava	a	manhã	de	
Natal	atirando	a	cada	um	dos	seus	filhos	e	respectivas	esposas	envelopes	com	
10	mil	dólares.	tal	como	o	Pai	Natal	na	versão	milionário	feliz,	lançava	os	
subscritos,	que	cruzavam	a	sala,	rindo	e	desejando	feliz	Natal	a	cada	um	dos	
contemplados.	Mais	tarde	decidiu	que	deveríamos	participar	mais	nos	negó-
cios	da	família	e	substituiu	os	10	mil	dólares	por	acções	no	mesmo	valor	num	
negócio	em	que	ele	 tivesse	 investido	 recentemente.	As	acções	da	capital		

�	 N. T.	os	“buffettologistas”,	uma	designação	criada	pela	autora,	são	os	estudiosos	das	téc-
nicas	desenvolvidas	por	Warren	Buffett.	do	mesmo	modo,	a	“Buffettologia”	estuda	os	métodos	
de	investimento	de	Warren	Buffett.



 C O M O  e N r I Q U e C e r  N a  B O L S a  C O M  W a r r e N  B U F F e t t    |     1 7

cities,	da	Americus	trust	for	coca-cola	(uma	sociedade,	já	não	cotada,	que	
controlava	acções	da	coca-cola),	da	freddie	Mac	e	da	service	Master	foram	
algumas	das	grande	empresas	que	“encontrei	debaixo	da	árvore	de	Natal”.

Não	demorei	muito	tempo	a	perceber	que,	apesar	de	já	ser	um	Natal	gene-
roso,	era	ainda	mais	lucrativo	se	eu	aumentasse	o	número	de	acções	recen-
temente	recebidas.	sem	nunca	falhar,	os	presentes	de	Natal	aumentavam	
dramaticamente	de	valor.	eram	verdadeiras	prendas	que	continuavam	a	dar.	
Acabámos	por	passar	a	referir-nos	às	ofertas	como	dicas	de	Natal.	esperá-
vamos	impacientemente	pelas	acções	e	pelas	dicas	à	medida	que	o	Natal	se	
aproximava.

Porém,	eram	mais	do	que	acções	ou	dicas	de	Natal.	eram	a	forma	de	War-
ren	nos	obrigar	a	prestar	atenção	às	empresas	que	as	acções	representavam.	
Walter	schloss,	um	grande	investidor	e	amigo	de	longa	data	de	Warren,	disse	
uma	vez	que	não	se	conhece	realmente	uma	empresa	até	se	ter	parte	dela.	
estava	absolutamente	certo.	Após	cada	Natal,	relatórios	anuais	e	recibos	de	
dividendos	começavam	a	aparecer	na	caixa	de	correio.	o	Wall Street Journal	
passou	a	ser	obrigatório	em	casa	e	todos	nós	começámos	a	acompanhar	a	
evolução	das	nossas,	recentes,	participações	nesses	negócios	fantásticos.

Percebi	que	Warren	não	era	um	investidor	típico	de	Wall	street.	ele	não	
ligava	à	direcção	que	o	índice	dow	Jones	industrial	Average	tomava	e	igno-
rava	todos	os	videntes	e	as	suas	previsões.	de	facto,	agia	como	se	o	mercado	
accionista	não	existisse.	ele	nunca	olhou	para	um	gráfico	e,	se	alguém	ten-
tava	dar-lhe	uma	dica,	normalmente	calava-o.	tinha	um	prazer	particular	
em	atacar	a	“teoria	do	Mercado	eficiente”,	que	considerava	ser	uma	treta	
completa.	Parecia	que	só	ligava	aos	negócios	individuais	que	lhe	interessava	
deter.	ele	é	uma	pessoa	muito	focada	nos	seus	propósitos.

como	qualquer	outro	bom	buffettologista,	comecei	a	ler	os	antigos	rela-
tórios	anuais	da	Berkshire	Hathaway	e	as	cartas	originais	que	Warren	enviava	
aos	seus	sócios	mais	próximos.	eram	todos	fascinantes.	também	tive	a	sorte	
de	 estar	 por	perto	das	poucas	 vezes	que	Warren	discursou	 aos	 alunos	da	
universidade	de	stanford.	eu	e	Peter	sentávamo-nos	na	parte	de	trás	da	sala	
com	uma	câmara	de	vídeo,	gravando	o	pai	para	a	posteridade.

examinei	 cópias	 dos	 dois	 livros	 de	 Benjamin	 graham,	 The Intelligent 
Investor	 e	 Security Analysis:	 apesar	 de	 serem	 muito	 informativos	 e	 escla-
recedores,	pareceu-me	que	estavam	muito	distantes	de	Warren.	foi	graham	
que	desenvolveu	o	conceito	de	 investimento	na	perspectiva	do	negócio,	o	
ponto	fulcral	da	filosofia	de	Warren.
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foi	nessa	altura	que	Warren	começou	a	mostrar	interesse	em	ensinar	os	
netos.	Nunca	esquecerei	o	dia	em	que	encontrei	as	nossas	gémeas	de	oito	
anos	debruçadas	no	sofá	da	sala	sobre	o	Wall Street Journal.	tinham	regres-
sado	recentemente	de	uma	visita	ao	avô	em	omaha	e	diverti-me	muito	com	
o	que	vi.	Perguntei-lhes	se	tinham	alguma	ideia	de	onde	investir.	olharam	
para	cima,	responderam	“Pillsbury”	e	disparam	uma	lista	de	nomes	de	mo-
nopólios	que	Warren	 lhes	 tinha	ensinado	que	a	Pillsbury	controlava.	Para	
elas,	 os	 mais	 fascinantes	 eram	 o	 Burger	 King	 e	 os	 gelados	 Häagen-dazs.	
como	Warren	diz,	“investe	em	empresas	que	fazem	produtos	que	compre-
endas”.	(A	Pillsbury	foi	comprada	uns	anos	depois	pela	grand	Metropolitan	
pelo	dobro	do	preço	a	que	eram	negociados	os	seus	títulos	quando	as	gémeas	
deram	a	recomendação.)

comecei	a	encarar	Warren	como	uma	espécie	de	coleccionador.	em	vez	
de	coleccionar	obras	de	arte	caras,	mansões	palacianas,	iates	de	milhões	de	
dólares	ou	outros	objectos	que	enchem	a	vida	aos	super-ricos,	ele	colecciona	
negócios	excelentes.	Passou	a	maior	parte	da	 vida	a	procurar	um	negócio	
específico	no	qual	investir.	chama-lhe	um	monopólio	de	consumidores.	É	
um	tipo	de	negócio	que	discutiremos	mais	à	frente	com	bastante	pormenor.

Apercebi-me	que	Warren,	como	qualquer	outro	coleccionador	sofisticado,	
tinha	muito	cuidado	com	o	preço	que	estava	disposto	a	pagar	por	um	des-
ses	negócios	singulares.	de	facto,	o	preço	era	absolutamente	determinante	
para	efectivar	a	compra.	Não	me	estou	a	referir	à	sua	capacidade	financeira,	
esta	é	um	dado	adquirido.	ele	procurava	simplesmente	a	transacção	ideal.	
descobri	que	Warren	primeiro	identifica	o	que	quer	comprar	e	depois	deixa	
que	o	preço	dos	títulos	determine	se	efectiva	a	compra.	são	dois	conceitos	
diferentes:	Que	comprar?	A	que	preço?	este	livro	é	sobre	isso:	sobre	como	
Warren	determina	em	que	empresas	deve	investir	e	que	preço	está	disposto	
a	pagar.	Parece	simples,	não	parece?	É	e	não	é.

se	está	interessado	em	investir,	penso	que	vai	considerar	este	livro	fasci-
nante	e	muito	lucrativo.	eu	e	david	escrevêmo-lo	de	forma	a	permitir	que	o	
leitor	domine	os	conceitos	antes	de	mergulhar	nos	pormenores.	A	primeira	
metade	é	a	parte	qualitativa	da	equação.	cobre	as	teorias	gerais	para	deter-
minar	que	tipo	de	empresas	devem	interessar	ao	leitor.	A	segunda	metade	
é	a	parte	quantitativa	e	está	carregada	de	matemática.	É	aí	que	aprenderá	
como	determinar	o	preço	certo	a	pagar.	Ambas	as	partes	são	fundamentais	
para	compreender	a	filosofia	de	investimento	de	Warren.	Pensamos	que	vai	
considerar	este	livro	uma	verdadeira	revelação.
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damos-lhe	uma	 lista	de	54	empresas	nas	quais	Warren	 investiu	o	 seu	
dinheiro	e	nas	quais	ele	ainda	poderá	ter	interesse.	Muitas	delas	são	identi-
ficadas	como	empresas	de	Buffett	pela	primeira	vez.	Mas	atenção!:	lá	porque	
Warren	possa	estar	 interessado	nestes	negócios	não	quer	dizer	que	esteja	
disposto	a	entrar	neles	a	qualquer	preço.	Mostraremos	como	se	calcula	o	
preço	justo.	tenha	paciência.

incluímos	a	utilização	de	programas	de	computador	de	cálculo	neste	livro.	
Há	25	anos,	estas	maravilhas	não	existiam,	mas,	graças	ao	desenvolvimento	
da	informática,	um	mundo	que	pertencia	apenas	aos	analistas	de	Wall	street	
é	agora	acessível		e	compreensível	para	todos.

Quando	planeámos	a	apresentação	do	livro,	procurámos	torná-lo	compre-
ensível	para	quem	o	lê	na	corrida	do	dia-a-dia	—	no	aeroporto,	no	comboio,	
enquanto	espera	pelos	filhos	na	escola	ou	naquela	hora	que	lhe	sobra	depois	
de	toda	a	família	ter	ido	para	cama.	Por	isso,	os	capítulos	são	intencionalmente	
curtos	e	focados.	também	introduzimos	uma	técnica	de	ensino	que	reforça	
conceitos-chave	ao	longo	do	livro.	se	interromper	a	leitura	por	uma	ou	duas	
semanas,	não	tenha	medo	de	voltar	a	pegar	no	livro	e	recomeçar	a	ler	onde	o	
tinha	deixado.

olho	 para	 o	 futuro	 e	 vejo-o	 a	 compreender	 a	 majestosa	 aplicação	 de	
Buffett	da	brilhante	visão	de	Benjamin	graham:	o	investimento	é	mais	inte-
ligente	quando	é	realizado	na	perspectiva	do	negócio.	No	decorrer	do	pro-
cesso	tornar-se-á,	tal	como	Warren,	um	investidor	inteligente.

Mary Buffett

Los Angeles, 1997




