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Warren Buffett, o homem mais rico do mundo, aconselhou ontem as escolas de executivos a 
enfatizarem um tema em seus cursos: a comunicação escrita e oral dos futuros dirigentes.   
 
"Isso tem um enorme retorno, quem comunica bem tem um impacto enorme para vender, 
persuadir. Isso não está sendo enfatizado suficientemente nas escolas de negócios", afirmou.   
 
O bilionário participou ontem de um dia inteiro de atividades no campus do IMD, reputada 
escola de negócios da Europa, sediada em Lausanne, comemorando os 20 anos da divisão de 
pesquisa e educação sobre empresas familiares.   
 
Buffett tem visitado muitas escolas de negócios e encontrado estudantes de MBA, apesar de 
critica-las por serem focadas demais no que ele considera temas arcaicos, sobretudo na área 
financeira.   
 
Ontem, ele reiterou suas críticas, argumentando que só há duas questões realmente 
importantes a aprender: como avaliar um negócio e como pensar sobre mercados. "Se você 
sabe como avaliar um negócio e que a bolsa está lá para servir você e não para informá-lo, é 
tudo o que precisa saber", afirmou.   
 
Ele disse que metade das empresas que comprou pertenciam a famílias, mas que elas sempre 
são diferentes. O importante é que "familias proprietárias de negócios dividem conosco a 
orientação de longo prazo, crença em tamanho duro e respeito por forte cultura corporativa".   
 
Buffett revelou que sua própria sucessão está toda preparada. Existem três sucessores em 
vista, mas não há planos de deixar suas atividades tão cedo.   
 
O bilionário encontrou-se durante uma hora com os 90 alunos do MBA da escola suíça, 
originários de 40 países, com idade média de 31 anos e sete anos de experiência profissional.   
 
Quando ele terminou de responder a questões de estudantes, o brasileiro Victor Bregucci saiu 
da sala dizendo-se impressionado, como seus colegas. "Ele coloca o fator humano no centro 
das decisões, e dá independência a seus executivos e associados para conduzir as atividades", 
observou esse baiano de 33 anos, funcionário da Vale.   
 
Buffett explicou que pode fechar um negócio em cinco minutos por telefone, desde que sinta a 
paixão do vendedor e o potencial de crescimento de longo prazo do que lhe oferecem. Depois, 
parte para os números.   
 
Bregucci trabalhou na Embraer na França, e na Vale na Bélgica e Índia. E quer continuar no 
exterior, depois do curso, que custa US$ 80 mil. No ano passado, os formandos receberam 
proposta salarial média de US$ 120 mil, fora bônus.   
 
Para ele, o IMD está na linha de Buffett, ao usar o fator humano como um diferencial nos 
negócios. Segundo ele, isso passa inclusive pelas terapias semanais com psicólogo da linha de 
Jung. "O IMD nos prepara para nos conhecermos, sabermos utilizar estilos e mobilizar outras 
pessoas. É fazer líderes capazes de atuar em qualquer ambiente de negócio, fazer a diferença, 
e isso tem que levar em conta o fator humano".   
 
Nesse cenário, diz que os brasileiros saem com vantagem. Segundo ele, o jeitinho brasileiro 
ajuda a sair das crises, graças a flexibilidade, principalmente em momentos de tensão.   
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 21 e 22 maio 2008, Eu & Carreira, p. D12. 


