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EDITORIAL 

EMPREENDER 

 
O desafio para todos que pretendem abrir o próprio negócio é o de empreender 

com segurança, garantindo o crescimento sustentável da empresa. E para iniciar, 

necessita desenvolver um plano de negócios com o passo a passo. Para tanto o 

entendimento sobre questões fundamentais, como projetar fluxo de caixa, despesas 

diversas, clientes, colaboradores, fornecedores, taxas etc., deve ser tabulado com o 

máximo de assertividade. 

Entretanto, tal conhecimento se resume em duas situações: as entradas e as 

saídas. E nesse aspecto se depreende o assunto desta revista, ou seja, o de refletir 

sobre o fixo e o flutuante da empresa e que é necessário ser compreendido pelos 

empreendedores. E sabendo sobre esses processos, identificar as fases cíclicas que 

envolvem o fixo e o flutuante para cada mês, mensurando as entradas e as saídas. 

Empreender significa garantir a viabilidade financeira do negócio. E sem 

descuidar-se das diversas condicionantes e variáveis que envolvem o 

empreendimento, a vida de uma empresa está numa permanente condição de 

flutuação; as entradas mensais são variáveis. 

Os planos de negócios, bem como os planejamentos estratégicos, necessitam 

da previsibilidade do que será fixo e do que será flutuante. Mas como isso não é prática 

de ensino, os empreendedores ficam à mercê da sorte. E além de não ser uma prática, 

também não compõem manuais para aqueles que venham a projetar investimentos 

na abertura do próprio negócio. 

Refletir sobre o empreendimento é o passo inicial, mas isso deve ocorrer com 

fundamentações, tabulando informações, previsibilidades e identificando com a 

máxima previsibilidade o que poderá ocorrer em cada mês ao longo de um período de 

no mínimo um ano. 

Lembre-se, você que quer abrir seu próprio negócio, ou você empresário e 

empreendedor, a realidade tem ciclos tal como a Terra tem estações. Conheça-os o 

melhor que puder, sem desmerecer ou negar informações. E faça seu plano de 

negócios ou seu planejamento convalidando valores, dados, conhecimentos, em 

particular relacionando meses, juntamente com os fixos e os flutuantes. Pois, ao cabo 

de cada mês, a sua realidade financeira “concreta” é flutuante. 

Boa leitura! 

Prof. Me. Charles A. Kieling 

 



4 
Revista de Administração – Administration Advice, Porto Alegre, nº 19, ano 2, julho de 2021. 

 

 

SUMÁRIO 

 

 

EMPREENDER: Conhecer o fixo e o flutuante ...................................................... 5 

 

TEXTO PARA ESTUDO:  

Warren Buffett: 7 lições de um dos maiores investidores da história.   

Autor: Daniel Stein Rohr ....................................................................................... 14 

 

Currículo Profissional - Charles Antonio Kieling ............................................... 26 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 
Revista de Administração – Administration Advice, Porto Alegre, nº 19, ano 2, julho de 2021. 

 

EMPREENDER 

Conhecer o fixo e o flutuante 

 

 

 

Charles A. Kieling 

 

 

É urgente educar os adultos para que as 

crianças tenham seu futuro salvo. 

 

 

 

Iniciar um negócio é como compreender o ciclo das estações climáticas. Assim como no 

período de um ano as estações se sucedem e determinam como os seres vivos necessitam se 

comportar e se adaptar, também quem abre um negócio ou está empreendendo deve suceder suas 

ações em conformidade com as estações climáticas; mas, ainda mais que isso, pois deve ter 

atenção às datas comemorativas, feriados, eventos, poder de compra dos clientes, período de 

compra dos clientes, despesas diversas, concorrência etc., tendo controle sobre o máximo de 

situações que são influenciadoras nos negócios. 

Nesse sentido, empreender significa uma necessidade 

vital no controle do que é fixo e do que é flutuante. 

Ora. São muitos os que decidem empreender e ao desenvolver o Plano de Negócios 

esquecem de identificar minimamente as fases financeiras de seu negócio ao longo do ciclo de um 

ano. Não pontuam o que é fixo e menos ainda o que é flutuante.  
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Fato é que uma série de valores e de 

investimentos são fixos para qualquer empreendimento 

funcionar. Já uma outra série de valores, atinentes 

especificamente às entradas financeiras, são flutuantes, 

ou seja, em alguns meses terão maior entrada e em 

outros as entradas serão menores, sendo que nunca 

serão iguais. E compreender sobre esse ciclo flutuante é 

mais que simplesmente tabular o valor total que entrou em 

cada mês, ou mesmo ter uma previsibilidade sobre o mesmo. Compreender sobre esse ciclo é 

conhecer sobre os limites e capacidades de adaptação e de crescimento para o empreendimento. 

Diante da previsibilidade ou mesmo da totalidade dos valores de entrada em cada mês, o 

empreendedor tem condições de identificar o de menor entrada e a partir dele estabelecer as 

estratégias do negócio. E tendo esse valor como referência, estabelecer a margem de segurança 

para a sustentabilidade do empreendimento. Sendo que tal valor nunca deve ficar igual ou inferior 

aos valores fixos do investimento. De forma que essa margem de segurança, no mês 

correspondente a menor entrada, será conforme o empreendimento e de forma a manter sempre 

em saldo positivo. 

 

GRÁFICO 1 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, Charles A. Kieling, junho de 2021. 

 

em alguns meses 

terão maior entrada e 

em outros as entradas 

serão menores 
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No Gráfico 1, os valores fixo e flutuante estão 

destacados para o ciclo de 12 meses. No exemplo, a 

inversão entre os valores ficou nos meses de agosto e 

setembro, onde o flutuante ficou abaixo do fixo. Nesse 

exemplo, foi identificado o mês de agosto como referência 

para se estabelecer a linha de margem de segurança 

financeira para o empreendimento, sendo que essa 

margem ficou com um percentual de segurança abaixo de 

seu total, ou seja, enquanto que a entrada flutuante ficou em 5, a linha de margem foi estabelecida 

em 4,5, garantindo uma margem de 0,5 no mês de agosto e setembro, mas que serão recuperados 

no mês de outubro e novembro. 

No exemplo, os quatro meses (agosto, setembro, outubro e novembro) correspondem ao 

período em que o empreendimento fica estagnado. Sendo que outro destaque no exemplo é o mês 

de julho, que corresponde a maior entrada flutuante em relação ao investimento fixo (pagamentos). 

Para novos investimentos, almejando o crescimento (abertura de filial, expansão do 

empreendimento etc.), conforme o exemplo no Gráfico 1, esses seriam nos meses de janeiro, 

fevereiro e março, preservando os meses de maio, junho e julho como os de maior atenção aos 

clientes, ou seja, de maiores entradas flutuantes, e antes dos meses de estagnação do negócio 

(correspondentes a agosto, setembro, outubro e novembro). 

Para ser estruturado um plano de negócios, elaborar 

uma perspectiva do ciclo relacionando valores fixos (aluguel, 

salários, luz, comunicação etc.) com valores flutuantes 

(entradas de capital), propicia identificar com mais 

assertividade a viabilidade financeira do empreendimento. 

Obviamente que desenvolver perspectivas com tal capacidade assertiva demanda 

pesquisa, análise de cenários e de projeções. E isso não é ensinado nas escolas ou em instituições 

de graduação ou que se dedicam a orientar novos empreendedores. E isso decorre das dificuldades 

em se abarcar os mais variados empreendimentos e seus respectivos públicos; ou seja, não se 

ensina a empreender pelo fato de serem muitas e complexas as variáveis e os condicionantes.  

De tal forma que cada novo empreendedor se joga a própria sorte quando abre seu 

negócio. E depois disso ficará a mercê de motivadores que tão somente vincularão fantasias com 

desejos em realidade utópicas. 

estabelecer a linha de 

margem de segurança 

financeira para o 

empreendimento 
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Fonte da imagem: https://pt.wikipedia.org/wiki/Warren_Buffett  
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Os novos empreendedores, bem como os que já possuem o próprio negócio, necessitam 

tabular a fase cíclica do negócio, seja para abrir, manter e também para expandir; saber quais serão 

os meses correspondem a estagnação, de faturamento e que oportunizam a expansão.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O risco vem de não saber o 

que você está fazendo. 

Warren Buffett 

 

 

Fonte da imagem: https://www.investificar.com.br/berkshire-de-warren-buffett-esta-com-us-128-bi-

em-caixa/  

 

 

Fazer um plano de negócios desconsiderando as 

situações cíclicas no período de 12 meses, onde estejam 

projetadas a relação entre fixo e flutuante, é idealizar em 

terreno utópico e contar com a sorte e a alta probabilidade de 

fechar ou falir. E por desconhecerem as questões cíclicas e 

as possibilidades de cenários, serão apontados o que estiver 

em moda os fatores determinantes como causa do fracasso, 

ou seja, no contexto atual é a pandemia, em outros momentos 

https://www.investificar.com.br/berkshire-de-warren-buffett-esta-com-us-128-bi-em-caixa/
https://www.investificar.com.br/berkshire-de-warren-buffett-esta-com-us-128-bi-em-caixa/
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foi a mudança de comportamento do mercado e as novas 

tecnologias, em outro a informação etc. Confirmando o 

exposto, matéria publicada pela Agência Brasil destaca o 

percentual de mortalidade dos negócios: 

 

 

Sebrae: pequenos negócios têm maior taxa de mortalidade 

Informação é da pesquisa Sobrevivência de Empresas 2020 

  

Publicado em 27/06/2021 - 09:05 Por Antônio Claret Guerra - Repórter da 

Agência Brasil - Belo Horizonte 

 

O setor de microempreendedores individuais (MEI) é o que apresenta a maior 

taxa de mortalidade de negócios em até cinco anos, segundo pesquisa do 

Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae).  

De acordo com a pesquisa Sobrevivência de Empresas (2020), realizada com 

base em dados da Receita Federal e com levantamento de campo, a taxa de 

mortalidade dessa área de negócios é de 29%. Já as microempresas têm 

taxa, após cinco anos, de 21,6% e as de pequeno porte, de 17%. 

O presidente do Sebrae, Carlos Melles, disse à Agência Brasil que a menor 

taxa de sobrevivência entre os pequenos negócios está relacionada à 

capacidade de gestão, à maior experiência e ao conhecimento do ramo. 

"Quando avaliamos a realidade da maioria dos MEI, a pesquisa mostra que, 

nesse segmento, há maior proporção de pessoas que estavam 

desempregadas antes de abrir o próprio negócio e que, por isso, não tiveram 

condições de se capacitar adequadamente e aprimorar a gestão". 

Somado a esse fato, a taxa de mortalidade na área de MEI também é 

influenciada pela maior facilidade de abrir e fechar esse tipo de 

empreendimento, quando comparado aos segmentos de microempresas e 

empresas de pequeno porte. 

 

Dificuldades na pandemia 

Melles destacou as dificuldades adicionais que a pandemia trouxe nesse 

cenário desfavorável às MEI. “Entre os pequenos negócios, os 



11 
Revista de Administração – Administration Advice, Porto Alegre, nº 19, ano 2, julho de 2021. 

microempreendedores individuais foram os que mais amargaram prejuízos no 

faturamento. Não temos dúvida de que a pandemia de covid-19 intensificou 

as dificuldades e impôs outros desafios. Quando observamos o aspecto da 

gestão financeira, por exemplo, a situação ficou ainda mais complexa. As 

finanças são um desafio para a maioria dos MEI e no cenário de incertezas 

da pandemia, isso se tornou um grande problema”, afirmou. 

De acordo com o Sebrae, quanto menor o porte da empresa, mais difícil obter 

crédito para manter o capital de giro e conseguir superar obstáculos como os 

causados pela pandemia de covid-19. Mais de 40% dos entrevistados citaram 

como causa do encerramento da empresa a pandemia. Para 22%, a falta de 

capital de giro foi primordial para o fechamento do negócio. A pesquisa 

também detectou que 20% dos antigos empresários reclamaram do baixo 

volume de vendas e da falta de clientes. 

Entre as empresas que encerraram as atividades, cerca de 34% dos 

entrevistados acreditam que ter acesso a crédito poderia ter evitado o 

fechamento. Ainda segundo o levantamento, apenas 7% desse grupo de 

empresas solicitaram crédito bancário e obtiveram êxito. 

 

Segmentos 

Ao analisar a sobrevivência por setor, o levantamento mostrou que a maior 

taxa de mortalidade é verificada no comércio, onde 30,2% fecham as portas 

em cinco anos. Na sequência, aparecem indústria de transformação (com 

27,3%) e serviços, com 26,6%. As menores taxas de mortalidade estão na 

indústria extrativa (14,3%) e na agropecuária (18%). 

Minas Gerais é o estado com a maior taxa de mortalidade, 30%. O Distrito 

Federal, Rondônia, o Rio Grande do Sul e Santa Catarina apresentaram 

índice de 29%. O Amazonas e Piauí foram os que apresentaram as menores 

taxas de mortalidade (22%), seguidos pelo Amapá, Maranhão e Rio de 

Janeiro (23%). 

 

Capacitação 

Melles lembra que o Sebrae oferece mais de 100 cursos gratuitos online e, 

neste ano, começou a oferecer capacitações também pelo whatsapp. 

Além disso, acrescentou, a instituição tem fechado parcerias para que os 

microempreendedores individuais tenham condições de vender seus produtos 

em grandes marketplaces (comércio online). 
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Sobrevivência 

A adesão ao comércio eletrônico é parte da estratégia de sobrevivência em 

meio à pandemia. A pesquisa de Impacto da Pandemia nos pequenos 

negócios, realizada pelo Sebrae em parceria com a Fundação Getulio Vargas 

(FGV) mostra que 70% dos pequenos negócios já comercializam produtos 

pela internet. 

“O empreendedor deve sempre buscar a inovação e a capacitação. Preparar 

a entrada no mundo dos negócios é o primeiro passo para ter sucesso com 

uma empresa”, destacou Melles. 

 

Edição: Graça Adjuto 

 

Fonte: Site da Agência Brasil. Disponível em: 

<https://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2021-06/sebrae-

pequenos-negocios-tem-maior-taxa-de-mortalidade>. Acesso em 

29/06/2021.  

 

 

De fato, muitos abrem um empreendimento 

descuidando dos fundamentos do negócio mais por culpa 

dos processos de ensino institucionalizados que o Brasil 

oferece e pelo desconhecimento estruturante e 

sistemático que professores, instrutores e profissionais da 

educação e do ensino são possuidores, em se tratando 

de empreendimento e negócios. São muitos os que abrem 

negócio fundamentados em “ferramentas” idealizadas e 

planejamentos fundamentados em narrativas 

motivacionais e realidades utópicas. 

Sobre as questões condicionantes da pandemia, 

que constrangeu a gestão financeira das empresas ao 

logo de 2020 e já meados de 2021, muitos 

administradores, gestores e empresários justificaram que 

o cenário não poderia ser previsto. Mas querem com isso 

se enganar ou ocultar as próprias vulnerabilidades em se 

tratando de conhecimento. Isso porque em dezembro de 

São muitos os que 

abrem negócio 

fundamentados em 

“ferramentas” 

idealizadas e 

planejamentos 

fundamentados em 

narrativas 

motivacionais e 

realidades utópicas. 

https://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2021-06/sebrae-pequenos-negocios-tem-maior-taxa-de-mortalidade
https://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2021-06/sebrae-pequenos-negocios-tem-maior-taxa-de-mortalidade
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2019 o Mundo ficou sabendo de um vírus altamente contagioso e letal identificado na China. Diante 

de tal realidade, rejeitar uma informação significativa para estruturar planejamentos para o ano de 

2020 era comprovar a vulnerabilidade de conhecimento pelos administradores e gestores de 

empresas. Também no mês seguinte, ou seja, em janeiro de 2020, o vírus atingiu proporções 

preocupantes na China, contaminando e levando a óbito centenas de pessoas. Em fevereiro a 

inauguração de um hospital construído em poucos dias na China, somente para atender 

contaminados pelo vírus de COVID-19, apontava para cenários de retraimento nos negócios. Ainda 

em fevereiro de 2020, a Europa já contabilizava contaminados e mortos. 

No mesmo mês de fevereiro de 2020, as aulas iniciavam no Brasil, e de alguma forma 

equivocada e iludida, reitores de Universidades (que deveriam deter conhecimento mínimo pelo 

fato de ocuparem posição científica) atestaram a incapacidade científica e de conhecimento ao 

destacarem em suas palestras de início do ano letivo de que 2020 seria melhor que 2019, de 

crescimento etc.  

Ora, se tais administradores, que ocupam o centro das Ciências são incapazes de realizar 

um planejamento fundamentado na realidade concreta, é obvio que os alunos que lá aprendem 

também o serão. E é isso que assistimos ao longo de 2020 e continuaremos comprovando nos 

próximos anos: a ingenuidade e vulnerabilidade de conhecimento sendo transmitida por centros de 

Ciências e por seus diplomados. 

Lembre-se, você que quer abrir seu próprio negócio, ou você empresário e empreendedor, 

a realidade tem ciclos tal como a Terra tem estações. Conheça-os o melhor que puder, sem 

desmerecer ou negar informações. E faça seu plano de negócios ou seu planejamento 

convalidando valores, dados, conhecimentos, em particular relacionando meses, juntamente com 

os fixos e os flutuantes. Pois, ao cabo de cada mês, a sua realidade financeira “concreta” é 

flutuante.  

Para compreender algumas características fundamentais para empreender, o texto 

“Warren Buffett: 7 lições de um dos maiores investidores da história”, de Daniel Stein Rohr, propicia 

um estudo pertinente. 
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TEXTO PARA ESTUDO 

 

Warren Buffett: 7 lições de um dos maiores investidores da história 

 

Por Daniel Stein Rohr 

23 de julho de 2020 

 

Warren Buffet é considerado um dos maiores investidores da história, tendo alcançado o 

posto de homem mais rico do mundo mais de uma vez, graças aos seus investimentos. 

Por isso, é pouco provável que o nome de Warren Buffett não seja citado, pelo menos uma 

vez, por qualquer empresa ou profissional que atue no mercado financeiro. 

Pai do value investing, referência quando o assunto é análise fundamentalista e um 

verdadeiro guru para centenas de milhares de investidores ao redor do mundo, Warren Buffett é 

um dos personagens mais inspiradores quando falamos em investimentos. 

Mas você conhece exatamente qual a trajetória de Warren Buffett?  

Quais são os segredos de suas estratégias de investimentos e quais as maiores lições que 

é possível aprender não apenas das suas atitudes à frente da Berkshire Hathaway, mas também 

dos seus ensinamentos ao longo de todos esses anos? 

É isso que veremos neste artigo. Ao longo do texto, você vai descobrir: 

 

 Quem é Warren Buffett; 

 Trajetória de Warren Buffett; 

 As influências de Warren Buffett no mercado financeiro; 

 Warren Buffett e o Value Investing;    

 Warren Buffett e a Berkshire Hathaway; 

 7 lições de Warren Buffett para o investidor; 

 Frases de Warren Buffett. 

 

E aí, pronto para desvendar a trajetória e os ensinamentos de Warren Buffett para investir 

melhor? Vamos juntos! 
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Quem é Warren Buffett 

 

 

Warren Buffett é um investidor e empreendedor americano, considerado por muitos o maior 

investidor da história. Nascido em Omaha, Estados Unidos, em 1930, ele é uma lenda do mercado 

financeiro, chegando a atingir o posto de homem mais rico do planeta — tudo graças aos seus 

investimentos. 

À frente da Berkshire Hathaway, empresa da qual é presidente e principal acionista, ele 

continuamente bate índices como o S&P 500 e Dow Jones. 

Com um retorno médio de 20% ao ano das suas estratégias de investimento nas últimas 

décadas, seu desempenho diferenciado o elevou ao status de estrela, ou melhor, o “oráculo de 

Omaha”. 

Segundo o ranking da revista Forbes de 2020, Warren Buffet tem uma fortuna de 

aproximadamente US$ 68 bilhões e é o único entre os 20 primeiros colocados que conquistou tal 

proeza atuando no mundo das finanças e investimentos. 

Mas o que o fez Warren Buffett chegar até lá e, principalmente, permanecer no topo?  

 

Trajetória de Warren Buffett 

A trajetória de Warren Buffett é marcada por sua visão diferenciada.  

Ainda criança, empreendia na vizinhança vendendo produtos como refrigerantes, doces e 

revistas porta a porta para lucrar com a comodidade que oferecia aos seus clientes. 
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Em 1945, junto com um colega de escola, investiu US$ 25 em uma máquina de pinball e 

colocou em uma barbearia local. Depois de algum tempo, mais que triplicou seu pequeno negócio. 

Essa visão para identificar oportunidades o acompanhou na adolescência e vida 

profissional, com alguns marcos que chamam atenção. 

 

Cronologia do sucesso 

A seguir, montamos uma linha de tempo com a história de Warren Buffett, passando pelos 

principais marcos da sua trajetória. 

 

1944 

O pequeno Warren Buffett, com 14 anos, faz sua primeira declaração fiscal, conseguindo 

uma dedução de US$ 35 por demonstrar que sua bicicleta e relógio eram ferramentas de trabalho. 

 

1947 

Warren entra para a Universidade da Pensilvânia, mas transfere-se para a Universidade 

Nebraska-Lincoln, onde se forma em Administração em 1950, com 19 anos. 

 

1951 

Começa sua relação profissional com o mercado financeiro, trabalhando como vendedor 

na empresa Buffett-Falk e Co. 

Ele casou-se no ano seguinte, 1952, com Susan Buffett Thompson, com quem teve três 

filhos. Em 1977, porém, eles deixaram de viver juntos e, em 2004, ela faleceu. 

 

1954 

Torna-se analista da Graham-Newman Corp e trabalha lá por dois anos junto a uma de 

suas maiores referências do mercado financeiro, Benjamin Graham. 

 

1956 

Dedica sua vida profissional até 1969 para a sociedade constituía na Buffett Partnership 

Ltd, quando finalmente adquiriu a Berkshire Hathaway Inc, empresa do setor têxtil e com atuação 

na área de seguros. 

 

1970 

Ano em que a Berkshire Hathaway Inc. inicia sua transformação em potência do mercado 

financeiro. Warren Buffett ainda é o atual presidente e principal acionista empresa que, de lá para 

cá, viu suas ações valorizarem em mais de 1.000.000%. 
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1998 

Neste ano, Buffett negociou a compra do Banco Garantia do brasileiro Jorge Paulo Lemann 

ao Credit Suisse First Boston por US$ 675 milhões. 

Essa não foi a única negociação dos dois investidores, que se uniram em 2013 para fazer 

a compra da Heinz. 

 

2002 

Em 2002, ele fez uma doação de US$ 50 milhões para a iniciativa de Ameaça Nuclear de 

Washington, tornando-se um de seus conselheiros. 

Essa não foi a única doação realizada por Warren Buffett, que também é conhecido por 

suas ações de filantropia. Em 2004, quando sua então esposa Susan faleceu, sua herança foi 

integralmente doada para o Fundação Buffett. 

 

2006 

Anunciou que 85% das ações da Berkshire Hathaway seriam doadas para fundações de 

caridade, entre elas, a Fundação de Bill e Melinda Gates. 

 

2008 

Alcançou o posto de homem mais rico do mundo, segundo o levantamento da revista 

Forbes. 

 

2012 

Três anos depois, em 2012, foi considerado o terceiro homem mais rico do mundo segundo 

a revista Forbes. 

 

2013 

Foi considerado a pessoa que mais arrecadou dinheiro no ano, somando uma quantia 

de US$ 37 milhões por dia. 

 

2020 

Entre poucos erros e muitos acertos, Warren Buffett se mantém na lista da Forbes dos 

homens mais ricos do mundo, na quarta posição. 

Embora esse não seja seu principal objetivo, é um resultado que reflete suas estratégias 

consistentes de investimento, sempre de olho nas tendências e oportunidades. 
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Outro traço muito marcante de Warren Buffett é sua sede por conhecimento e, por 

consequência, a gratidão àqueles que o compartilham, como é o caso de Benjamin Graham e Philip 

Fisher, suas principais influências declaradas. 

 

As influências de Warren Buffett no mercado financeiro 

 

 

Todo talento precisa de boas influências para se inspirar, e com Warren Buffett não foi 

diferente. Seu pai, avô e outras figuras marcaram sua formação pessoal, mas inspirações do mundo 

financeiro também ajudaram a moldar seu perfil de investidor. 

Em especial, podemos citar Benjamin Graham e Philip Fisher. Entenda como eles 

impactaram a vida de Buffett: 

 

Benjamin Graham 

Graham foi seu professor na Columbia Escola de Negócios e, mais tarde, seu empregador 

e mentor, quando ele trabalhou como analista na Graham-Newman Corp. 

Conhecido como o precursor da estratégia “Buy and Hold” e um dos pais do Value 

Investing, o economista é o autor dos livros O Investidor Inteligente e Security Analysis, em co 

autoria com David Dodd em 1934. 

Muitos economistas afirmam que Security Analysis oferece os caminhos para o Value 

Investing, estratégia adotada com maestria por Warren Buffett. 
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Para Graham e Dodd, o investidor precisa avaliar uma empresa além do que o mercado 

está precificando, porque podem haver variações entre o preço da ação e o valor intrínseco da 

empresa. 

Se o valor intrínseco é maior do que o mercado está pagando na empresa, talvez valha a 

pena comprar, afinal de contas, com o tempo, a tendência é de que o investimento será 

recompensado. 

Simples, não é mesmo?  

Mas identificar o valor intrínseco de uma empresa não é tarefa fácil. Nos mais de 22 anos 

em que Graham lecionou na escola de negócios, apenas Warren Buffett ganhou nota A+ em sua 

matéria. 

 

Philip Fisher 

A regra básica da estratégia de Philip Fisher é investir em companhias de destaque, mas, 

principalmente, com potencial de crescimento saudável. 

Para chegar a essas oportunidades, Fisher sugere a análise do potencial de vendas da 

empresa no longo prazo, além de preferir empresas com margens de lucros sustentáveis, alto nível 

de competência e uma visão inovadora de seus gestores. 

Para Fisher, esses elementos, unidos, permitem encontrar investimentos com maior 

potencial de retorno no mercado acionário.  

A título de curiosidade: este também é um dos princípios que nós, da Warren, buscamos 

ao constituir o Fundo Warren Equals. A carteira é composta por ações brasileiras e estrangeiras de 

empresas que destacadas políticas de igualdade de gênero. Usamos o Bloomberg Gender-Equality 

Index e suas 75 métricas para moldar nossa estratégia.  

 

Warren Buffett e o Value Investing 

Warren Buffett é considerado um dos principais idealizadores e entusiastas do Value 

Investing, frequentemente traduzido no Brasil como “investimento de valor”.  

Se você está em busca de investimento para iniciante, talvez tenha um impacto inicial com 

o termo, mas, sua essência é bem simples. 

Trata-se de uma estratégia de investimento que leva em consideração o valor intrínseco de 

uma empresa. Essa estratégia se baseia na compreensão de que, em alguns momentos, o preço 

que o mercado paga pela ação fica distorcido em relação ao seu valor. 

Descobrir o valor intrínseco significa fazer uma projeção da geração de caixa da empresa 

no futuro e da sua capacidade de crescimento, trazendo os números a valor presente, para 

descobrir se a ação corresponde ou não a esse valor. 
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Trata-se de uma abordagem bastante complexa e que exige ousadia de apostar, muitas 

vezes, contra o mercado, adquirindo empresas que estão passando por dificuldades e acabam 

sendo sub precificadas. 

Buffett tem uma citação famosa para explicar a diferença entre preço e valor. Segundo ele, 

preço é o que você paga, enquanto valor é o que você leva. 

A partir dessa frase, é possível entender o cerne da estratégia: encontrar boas empresas 

a preços descontados. 

Foi essa abordagem, com consistência e sucessivos acertos, que garantiu a valorização 

do patrimônio de Warren Buffett e da Berkshire Hathaway. A seguir, vamos detalhar um pouco da 

relação entre Buffett e a empresa. 

 

Warren Buffett e a Berkshire Hathaway 

Warren Buffett adquiriu a Berkshire Hathaway em 1970 por completo, mas, desde 1962 

comprava ações do conglomerado que tinha, aproximadamente, 15 fábricas. 

A empresa atuava no mercado têxtil e também de seguros, mas o megainvestidor continuou 

expandindo os negócios e comprando ações de outros segmentos.  

Na prática, Buffett transformou a Berkshire em uma holding por meio da qual ele e a sua 

equipe investem nas empresas que acreditam. 

Fazem parte de seu conglomerado, por exemplo, a Duracell e GEICO, além de 

participações na Coca-Cola. 

Como a Berkshire tem ações negociadas nos Estados Unidos, qualquer investidor pode, 

na prática, se tornar um sócio de Buffet: basta comprar uma ação da empresa — que hoje, no final 

de julho de 2020, está custando em torno de 192 dólares. 

Desde que Buffett se tornou acionista majoritário da empresa, ela vem gerando bastante 

valor aos acionistas, como mostra o gráfico abaixo, com a oscilação do preço da ação nas últimas 

décadas.  
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Também separamos um gráfico com o crescimento da receita da Berkshire nos últimos 

anos: 

 

Não por acaso, a Berkshire é, hoje, a sétima maior empresa do mundo em valor de 

mercado, de acordo com dados contabilizados pelo Finviz. 

https://finviz.com/screener.ashx?v=111&o=-marketcap
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Confira a lista das maiores e o respectivo market cap em valores de julho de 2020: 

1. Apple: US$ 1,7 trilhão 

2. Amazon: US$ 1,6 trilhão 

3. Microsoft: US$ 1,6 trilhão 

4. Google: US$ 1 trilhão 

5. Facebook: US$ 696 bilhões 

6. Alibaba: US$ 676,2 bilhões 

7. Berkshire Hathaway: US$ 462 bilhões 

Atualmente é o presidente do grupo e também o seu maior acionista. 

 

7 lições de Warren Buffett para o investidor 

 

 

Se você leu até aqui, é provável que já tenha identificado várias lições de Warren Buffett ao 

longo do texto. Mas, a partir de agora, vamos detalhar alguns dos seus ensinamentos mais valiosos 

para quem deseja ter sucesso nos investimentos. 

 

1. Aprenda a diferenciar preço de valor 

Como vimos, essa é a essência do Value Investing. Como explicou seu mentor Graham, o 

mercado de ações no curto prazo é como uma votação que determina o preço de uma ação, mas 

é o longo prazo que vai definir seu valor. 
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Saber identificar seu potencial de crescimento e de geração de caixa no futuro é, portanto, 

fundamental. Não fique restrito às oscilações de curto prazo: foque nos fundamentos da empresa 

para identificar bons ativos para o longo prazo. 

 

2. Seja otimista quando todos são pessimistas, e pessimista quando todos são otimistas 

Uma das atitudes mais difíceis para o investidor é nadar contra a maré. Buffett acredita que 

o mercado tende a alternar entre um otimismo excessivo que vai supervalorizar o preço de algumas 

ações e, o pessimismo injustificável fazendo com que os preços fiquem muito descontados. 

A missão, nesse caso, é identificar as oportunidades e ter coragem para firmar posição. 

Em muitos casos, isso significa se posicionar de maneira contrária aos demais, sendo otimista na 

fase pessimista e pessimista na fase otimista. 

 

3. Coloque os juros compostos a seu favor 

Para que os juros compostos trabalhem no crescimento do seu patrimônio, é preciso dar 

tempo a eles. Por isso, a estratégia buy and hold, ou, compre e segure, é essencial. 

Com o tempo, os juros compostos vão potencializar os ganhos, criando um efeito de bola 

de neve.  

O tempo é um dos principais aliados dos investidores, porque, no curto prazo, os juros 

compostos não provocam grandes efeitos no seu rendimento. Mas, no longo prazo, eles acabam 

sendo os grandes responsáveis pela multiplicação do seu patrimônio.  

Esse foi um conceito que Warren Buffett fortaleceu a partir da leitura do livro de Fisher, que, 

como vimos, foi um dos seus principais mentores. 

 

4. Seja consistente no longo prazo 

Dando continuidade ao buy and hold, é fundamental manter a consistência da sua 

estratégia. De nada adianta afirmar que vai segurar a empresa por muito tempo e acabar vendendo 

no primeiro susto do mercado. 

Também não adianta construir uma estratégia de acumulação de capital e não ser 

consistente com aportes regulares.  

Dentro dessa estratégia de consistência no longo prazo, é impossível não mencionar, 

também, a importância da diversificação em diferentes ações, setores e classes de ativos. 

Com ela, seu patrimônio estará protegido com modalidades de aplicações conservadoras 

e, ao mesmo tempo, alavancando com outros ativos mais arrojados. 

Mas todas essas aplicações, é claro, devem ser devidamente equilibradas e calibradas de 

acordo com o seu perfil de investidor. 
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5. Nunca pare de aprender 

A humildade de reconhecer que sempre é possível aprender mais está no cerne do sucesso 

de Warren Buffett e de outras dezenas de investidores e empresários bem-sucedidos.  

Como o mercado financeiro está em constantes mudanças, você não pode se dar ao luxo 

de ficar parado. 

 Aprendizado nunca é demais, e você precisa estar atento às notícias, ao cenário macro-

econômico, à estrutura das empresas e aos hábitos de consumo, entre tantos outros fatores que 

impactam os investimentos. 

Você tem interesse em acompanhar as tendências e novidades sobre o mercado de ações? 

Assine a Warren Pills, a nossa newsletter semanal com conteúdo informativo, leve e divertido sobre 

investimentos. 

 

6. Mantenha a simplicidade 

Essa lição vale para o seu estilo de vida, mas também para as escolhas nos investimentos. 

Uma das regras básicas da educação financeira é ter um custo mensal fácil de gerenciar. 

Para você ter uma ideia, Warren Buffett nunca abriu mão dos seus hábitos mais simples, e mora 

na mesma casa que comprou nos primeiros anos da sua vida adulta. 

Além disso, a simplicidade também está na sua carteira de investimentos. Boa parte das 

ações escolhidas pela Berkshire Hathaway são de empresas com modelos de negócios fáceis de 

entender, nos quais as vantagens competitivas ficam evidentes. 

 

7. Não deixe o mercado te hipnotizar 

Ficar acompanhando a cotação diária das ações pode ser angustiante — e pouco 

produtivo. Por isso, Warren Buffett não recomenda essa prática, até porque as oscilações podem 

ser aleatórias no curto prazo.  

O segredo é focar nos fundamentos das empresas e nos objetivos das suas carteiras de 

investimentos, para deixar que o longo prazo gere os resultados. 

 

Frases de Warren Buffett 

E aí, gostou das lições? Além desses ensinamentos, Warren Buffett também é muito 

conhecido por suas frases icônicas e espirituosas, capazes de transmitir mensagens poderosas 

com poucas palavras.  

Quer ver? Separamos algumas das melhores: 

 ‘É mais fácil ficar longe do problema do que sair dele”; 

 “Só existe um investimento que supera qualquer outro do mercado: investir em você”; 

 “Tenha controle da sua vida para que as outras pessoas possam confiar em você”; 

https://lp.warrenbrasil.com/assine-warren-pills?__hstc=220899783.2d379bc1363821609484f330e99b5605.1625667850643.1625667850643.1625667850643.1&__hssc=220899783.1.1625667850643&__hsfp=498621150
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 “Reduzir as expectativas é a melhor estratégia de defesa para um investidor”; 

 “Aprenda a comunicar”; 

 “Não negocie algo que você tem e precisa por alguma coisa que você não precisa, 

mesmo se for algo que você queira”; 

 ‘Os riscos surgem se você não sabe o que está fazendo”. 

Suas citações são clássicas e, claro, sempre existem algumas que são atribuídas a Warren 

Buffett sem que, de fato, sejam de sua autoria. Por isso, é preciso tomar cuidado com a fonte das 

informações que você consome. 

 

Fonte: Warren Blog. Disponível em: <https://warren.com.br/blog/warren-buffett-licoes-

investidor/?gclid=EAIaIQobChMIubbEopTR8QIVdSCtBh18owBZEAAYASAAEgK_UPD_BwE>. 

Acesso em 29/06/2021. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

... 
 

https://warren.com.br/blog/warren-buffett-licoes-investidor/?gclid=EAIaIQobChMIubbEopTR8QIVdSCtBh18owBZEAAYASAAEgK_UPD_BwE
https://warren.com.br/blog/warren-buffett-licoes-investidor/?gclid=EAIaIQobChMIubbEopTR8QIVdSCtBh18owBZEAAYASAAEgK_UPD_BwE
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Currículo Profissional 

 

Charles Antonio Kieling 

 
 

É Cientista Social atuando como professor universitário e 
empresário. Possui mestrado em Ciências Sociais pela PUCRS 

(2004) e graduação em Licenciatura Plena em História pela 

UCS (1996); é diretor do Ensino Cartese (2021 a atual); 
lecionou na Faculdade da Serra Gaúcha (2004-2007), na 

Universidade Feevale (2008-2020) e na Faculdade SENAC 

(2016-2018); atualmente trabalha na Organização Espírita 
para o Ensino e Pesquisa; desenvolveu pesquisas no âmbito 

da Segurança Pública, Legislação Policial-Militar, Prisões, 

Organizações Públicas, Políticas Públicas, Gestão Pública, 
Segurança Privada, Empreendedorismo e Riscos Corporativos; estruturou o 

primeiro mapa da violência e da criminalidade com fundamentação para cenários 

de inteligência e prevenção da violência e criminalidade; elaborou Projetos 
Públicos executados em Caxias do Sul, Vacaria, Guaporé e Novo Hamburgo; 

desenvolveu projetos públicos envolvendo instituições municipais, estaduais e 

federais, coordenando atividades articuladas entre órgãos públicos e 
comunidades, e o que deu início no Rio Grande do Sul para equipar as Guardas 

Municiais com arma não letal. Desenvolveu Projetos Pedagógicos dos cursos de 

graduação de Segurança Pública e de Gestão Pública, dos cursos de pós-
graduação Especialização de Riscos em Segurança Privada, Especialização em 

Segurança Pública, Especialização em Gestão Pública e MBA em Defesa Civil. 

Como empresário é sócio-administrador e diretor da Organização Espírita para o 
Ensino e Pesquisa, ministrando cursos profissionalizantes e palestras sobre 

Introdução em Ciência Básica em escolas públicas e privadas; desenvolve 

pesquisas bibliográficas, documentais e de caso, e de mapeamentos de cenários 
e de riscos corporativos; é editor da Revista Cosmos Espírita (versão eletrônica) 

e da Revista de Administração Administration Advice (versão eletrônica); é 

consultor empresarial em estratégias, prospecção de cenários e análise de riscos 
corporativos. Tem experiência na área de História e Ciências Sociais, com ênfase 

em História, Organizações e Sociedade, atuando principalmente nos seguintes 

temas: educação, ensino e ciência básica, métodos científicos, culturas, 
comportamentos, segurança privada, segurança pública, organizações públicas, 

políticas públicas, negociação empresarial, ética, recursos humanos, direitos 

humanos, cidadania, inteligência, gestão, estratégia e riscos corporativos; é 
autor do livro O golpe de 1992 (publicado em 1998) e do livro O manifesto da 

cidadania (publicado em 2001). 

...  
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