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Um pouco da 
sua história



 Nascido em Omaha nos Estados Unidos e conhecido 
como o “Oráculo de Omaha” sua história de sucesso como 
investidor começou logo quando ele era criança.
 
 Aos seis anos de idade já vendia caixas de chicletes e 
posteriormente engradados de Coca-Cola. Buffett era dono 
de várias ideias bem sucedidas para ganhar dinheiro como 
vender bolas de golfe remanufaturadas, customizar carros, 
dentre outros.
 
 Sua primeira declaração fiscal foi realizada em 1944 
sob alegação que seu relógio e bicicleta eram essenciais 
para seu trabalho. 
 
 Desde a infância ele possuía interesses em investir 
na bolsa de valores. Aos dez anos fez uma viagem a Nova 
Iorque e comprou ações para ele e sua irmã no New York 
Stock Exchange. 

 No período que terminou o colégio já tinha acumulado 
uma quantia de US$10.000,00 que se atualizados pela 
inflação norte americana de hoje equivalem a US$90.000,00. 
 
 Aos 19 anos formou-se em Economia pela Universidade 
Nebraska-Lincoln. Iniciou sua carreira no mercado financeiro 
como corretor de ações na corretora da sua família em 
Omaha.
 
 Após muita insistência, Buffet conseguiu ser 
contratado na Graham-Newman, empresa de gestão de 
investimento de Benjamin Graham.
 
 Aos 26 anos decidiu deixar a companhia após a 
aposentadoria de Graham e Newman com um patrimônio 
de US$174.000,00.
 
 Conseguiu acumular seu primeiro milhão aos 30 anos 
que se transformaram no primeiro bilhão antes dos 60 anos. 
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Warren Buffet 

nos dias de hoje



 
Warren Buffett é o principal acionista da Berkshire Hathaway. Ele assumiu o controle da 

companhia após comprar papéis suficiente para tal e mudou o rumo dos investimentos da 
empresa.

 
Apesar da sua fortuna ser estimada em mais de US$ 80 bilhões de dólares, o seu salário na 

companhia era de apenas U$100.000,00/ano.
 

Com uma vida modesta, ele vive na mesma casa desde 1958 e dirige um Cadillac DTS.
 
As suas três principais estratégias são: Criar o pensamento de longo prazo, manter o foco em 

qualidade e conservar a simplicidade.
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Principais lições 
de Warren Buffet



1) Auto-controle

“Você não precisa ser um cientista de foguetes. Investir não 
é um jogo que a pessoa com um Q.I 160 ganha da pessoa 
com Q.I 130”

2) Valor versus Preço

“Preço é o que você paga. Valor é o que você ganha”

3) Negócios Excelentes

“O tempo é amigo dos negócios excelentes e inimigo dos 
negócios medíocres”

4) Conservadorismo

“Regra número 1: Não perca dinheiro.
  Regra número 2: Nunca esqueça da regra número 1”

5) Risco

“Risco vem de você não saber o que está fazendo”



“Seja cuidadoso quando 
todos estão sendo eufóricos 
e seja eufórico quando todos 
estiverem sendo cuidadosos.”

(Warren Buffet)


