Faça sempre seu dinheiro render por você

Nunca perca dinheiro

Invista sempre e cuidado com os gastos supérfluos

Mapa mental desenvolvido por:

MapaMental.org

Não é possível fazer um bom negócio com uma pessoa ruim

baseado no livro"O Tao do Warren Buffett"

Bons Negócios X Boas Pessoas

Pessoas íntegras

estão predispostas a agir bem
ainda existe muitas pessoas boa no mundo

Na lista da Forbes a muitos anos
Atualmente é o 3º homem mais rico do mundo

Pessoas sem integridade
Um dos homens mais ricos do mundo

Sua fortuna atual é estimada em US$60,3 bilhões de dólares

estão predispostas a agir mal
cuidado para não confundi-las

Livrar-se de um problema normalmente custará muito mais

PENSAMENTO QUE ENRIQUECE

QUEM É WARREN BUFFETT

Trata o dinheiro de uma forma diferente dos demais investidores

Evite Problemas

É mais fácil evitar um problema do que se livrar dele

Comprou suas primeiras ações com 10 anos de idade

Vive na mesma cada há 30 anos

São precisos 20 anos para construir uma reputação e cinco minutos para perdê-la

Diferenciado

Buffett é bem modesto, atualmente lhe dá um salário de 100 mil dólares ao ano

Busque fazer certo na hora certa

Reputação

Faça somente o que realmente achar certo

Modesto

Você pode ganhar muito dinheiro no centro do campo, sem precisar jogar pelas laterais

Anunciou que irá doar 85% do capital de sua companhia para filantropia

Com uma informação privilegiada e US$1 milhão, você pode ir à falência em um ano
Cuidado com as
Informações Privilegiadas

Cuidado com informações privilegiadas que chegam até você
Muitos já podem ter ouvido a "tal notícia"
Com a tecnologia, os "segredos" deixaram de ser diferenciais

SABEDORIA DE
WARREN BUFFETT

Nunca pergunte a um barbeiro se você está precisando de
um corte de cabelo
Lembre-se que pessoas pagas para resolver problemas,
sempre encontrarão problemas

Se você permite a indisciplina nas coisas pequenas

Problemas

provavelmente será indisciplinado das coisas grandes também

Indisciplina

As pequenas coisas realmente importam!

Busque respostas com as pessoas certas

A disciplina é a chave para o sucesso
Quando as idéias falham, as palavras vêm para salvar a situação
Nada melhor do que escrever para forçá-lo a
pensar e organizar seus pensamentos

Ideias que Falham

Se alguma ideia falhar, fale a verdade

Escreva

Evite querer mascarar a realidade

Se você acertasse todos os burlados na primeira tacada
certamente não jogaria golfe por muito tempo

Tenha o hábito de colocar no papel suas ideias

SABEDORIA
TENHA DISCIPLINA

Jogar golfe

Um trabalho sem desafios é maçante

Desafie-se

Foque na frente!
Pare de olhar para trás

Permita-se a cometer erro!
Os erros vêm junto com o sucesso

No mundo dos negócios, o espelho retrovisor é
sempre mais claro do que o para-brisa

Decisões

Absorva a experiência do passado e siga em frente

Se você não comete erros, é por que não toma decisões
A coisa mais importante a fazer se você estiver no buraco, é parar de cavar
Tenha coragem de admitir que errou e saia do buraco!

Esqueça o que já passou

Por mais que tenha talento e esforço, algumas
coisas exigem tempo

Pare de cavar o buraco
Tenha Paciência

Não dá para produzir um bebê em um mês
engravidando nove mulheres

