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1.
Um pouco 

da sua história



 
 Todos os anos ocorre a reunião do encontro de acionistas, 
promovida pela Berkshire Hathaway, em Omaha que não só atrai 
acionistas, mas analistas e jornalistas também. São cinco horas de 
perguntas direcionadas a Buffett e Munger, muitas das suas respos-
tas são absorvidas como sugestões e conselhos sobre investimen-
tos.
 
 O fato de ser menos conhecido que Buffett pelo público em 
geral não diminui sua credibilidade perante o mercado financeiro. 
Seus resultados já eram relevantes antes da parceria com Buffett.
 
 Munger costuma usar “modelos mentais” em suas metodo-
logias que o auxiliam no seu processo de decisão. É um defensor do 
pensamento multidisciplinar, esse tipo de posicionamento permite 
que Munger não siga a multidão em momentos de euforia ou retra-
ção no mercado.
 
 Charlie costuma indicar um “checklist” no intuito de avaliar 
com mais precisão os fundamentos de uma empresa, esse checklist 
possui dez pontos a serem considerados: risco, independência, pre-
paração, humildade intelectual, rigor analítico, diversificação, paci-
ência, determinação, mudança e foco.
 
 Charlie diz que a leitura de jornais e livros devem ser prio-
ridades para qualquer investidor que quer ser bem sucedido nas 
suas aplicações. 

 
 Em uma das suas conversas recentes com alunos da Ross 
School of Business da Universidade de Michigan, Munger deu um 
conselho que pode ser aplicado a todos nós. Em suas palavras: “As 
pessoas que conseguem resultados que parecem extraordinários 
são pessoas que têm disciplina, inteligência, boa virtude e ainda 
muita sorte.”

 Ele é o braço direito, vice-presidente da Berkshire Hathaway 
e melhor amigo de Warren Buffett que já pronunciou em reunião 
anual da companhia que Charlie faz as coisas melhor que ele. Char-
lie retribui dizendo que o melhor conselho que recebeu de Buffett 
foi largar a advocacia. 

 Ambos nasceram em Omaha e Charlie na sua adolescência 
chegou a trabalhar na mercearia do avô de Buffett, a Buffett & Son, 
mas ambos se conheceram décadas após esse evento. Imediata-
mente tornaram-se amigos e cultivaram o hábito de se falar horas 
a fim discutir potenciais oportunidades de investimentos.
 
 Em 1962, Buffett convenceu Munger a largar o mundo jurídi-
co e começaram uma das parcerias mais bem sucedidas da história.

 Munger em um dos seus discursos, citado pela CNBC, elabo-
rou cinco hábitos a serem evitados: deixar os vícios tomar o poder, 
sentir ressentimento, não ser de confiança, não se levantar após 
uma adversidade e recusar aprender com erros passados.
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“Eu acho que a atitude do 
Epíteto é a melhor. Ele achava 

que cada chance perdida na vida era 
uma oportunidade para se comportar 

bem, cada chance perdida era uma 
oportunidade para aprender algo, e que 
seu dever era não se deixar cair em auto 
piedade, mas utilizar o golpe terrível de 
maneira construtiva. Essa é uma ideia 

muito boa. ”
(Charlie Munger)
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