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Quando completou 10 anos, em 1940, Warren Buffett ganhou como presente de aniversário de 
seu pai uma viagem para Nova York. Alguns garotos desejam ver o circo e o zoológico.O 
pequeno Warren quis visitar Wall Street.  
 
Na Bolsa de Nova York, ele conversou com Sidney Weinberg, sócio sênior do banco de 
investimento Goldman Sachs.  
 
No fim da conversa, Weinberg colocou seu braço em volta do menino e perguntou, "De quais 
ações você gosta, Warren?". As pessoas têm feito essa pergunta a ele desde então.  
 
Sessenta e oito anos mais tarde, Buffett aparece no ranking da Forbes como o homem mais 
rico do mundo. Ele anunciou há pouco tempo investimentos de US$ 5 bilhões no Goldman 
Sachs que devem manter o banco livre de dívidas e ampliar sua própria riqueza acumulada. E 
suas opiniões são tão disputadas que "The Snowball", uma biografia para a qual cooperou com 
entusiasmo, será de interesse, mesmo se respondesse apenas a questões amenas. A 
abordagem é intelectual, cobre um vasto terreno e conta uma história fascinante.  
 
Buffett foi inteligente ao escolher Alice Schroeder como seu Boswell. Sim, ele encontrou uma 
biógrafa respeitosa com quem parece ter um relacionamento amistoso. Mas também 
encontrou uma escritora capaz de acompanhar os loucos desvios na estória de Buffett e as 
complexidades do império de negócios Berkshire Hathaway, de Buffett. Schroeder é perspicaz 
quando revela o talento de seu biografado de antecipar com precisão as crises financeiras 
correntes e quando narra sua excêntrica história pessoal. E ela explica com clareza as 
questões fiscais. Essa biografia abrangente e rica vai fascinar qualquer pessoa interessada em 
saber quem é Buffett e o que ele se tornou.  
 
Olhar empreendedor  
 
Uma fotografia de Buffett com 2 anos de idade o mostra sorrindo misteriosamente enquanto 
aperta um brinquedo contra o peito. A foto não informa que ele foi uma criança incomum. Ele 
era obcecado por cálculos numéricos e pesquisas enigmáticas. Na igreja em Omaha, ele 
calculava e comparava o tempo de vida daqueles que compuseram hinos.  
 
No hospital católico romano para onde foi levado depois de sofrer uma crise de apendicite, ele 
coletou as impressões digitais das freiras para preservá-los no caso de uma delas algum dia 
cometer um crime. Ele começou a conceber empreendimentos para ganhar dinheiro no tempo 
em que tinha 6 anos, e guardava o que ganhava. Ao olhar para a nota de US$ 1, já via as 
combinações que podia fazer para que ela se tornasse logo uma de US$ 10. (Ele só passou a 
praticar filantropia tarde exatamente por esse motivo).  
 
Com 14 anos, ganhou dinheiro suficiente entregando jornais para entregar uma declaração de 
impostos de US$ 7. Ele deduzia seu relógio e sua bicicleta como despesas comerciais.  
 
Certamente Buffett era o único estudante do colegial a ser dono de uma fazenda alugada e 
ganhar mais dinheiro do que seus professores. Depois disso, "a faculdade só iria me retardar", 
ele lembra. Mesmo assim, ele frequentou a Escola de Negócios de Wharton, da Universidade 
da Pensilvânia, onde era tão conhecido pelas brincadeiras tolas e os hábitos desleixados 
quanto pela precocidade.  
 
Porém, o momento de virada chegou quando foi rejeitado pela Escola de Negócios de Harvard 
e decidiu estudar na Universidade de Columbia.  
 
Um dos professores era Benjamim Graham, autor de "O Investidor Inteligente", que se tornou 
seu mentor e modelo.  
 



Exposto às idéias de análise de títulos de Graham "a reação de Warren foi aquela de um 
homem que sai da caverna onde morou por toda sua vida, e pisca os olhos ofuscados pela luz 
do sol quando percebe a realidade pela primeira vez".  
 
A persistência sobrehumana para detectar empresas subavaliadas também foi bastante útil 
para ele na sua vida pessoal. Incapaz de conquistar o interesse de Susan Thompson, ele foi 
atrás do pai dela. Finalmente, ela se tornou Susie Buffett. Eles tiveram três filhos, para os 
quais o pai distante, porém manipulativo, era "a presença desligada e silenciosa, com os pés 
para cima e roupão fibroso, olhos fixos no Wall Street Journal, na mesa do café da manhã". 
Mas o papai usava a pesquisa de modo incrivelmente lucrativo. Só quando Susie 
acidentalmente jogou cheques de divi-dendos dentro do incinerador e correu para recuperá-los 
foi que se deu conta de quanto dinheiro o marido dela ganhava.  
 
O livro  
 
"The Snowball" ("A Bola de Neve") (com um título que se refere ao modo como Buffett torna 
as coisas cada vez maiores) acompanha seus estratagemas financeiros sem se tornar uma 
série de "e então ele comprou ...". Parte da vivacidade do livro vem de personagens avarentos 
e irritadiços com quem Buffett gostava de medir forças. A história da ascensão de Buffett nos 
negócios é também uma espécie de escalada social, apesar de seu cultivado ar informal.  
 
O livro detalha sua amizade suspeita com Katharine Graham, do Washington Post, uma ligação 
anômala já que ele diz que Violeta, das histórias em quadrinhos do Ferdinando, criada por Al 
Capp, era seu ideal feminino. Em qualquer caso, Buffett solicitava um constante estoque de 
hambúrgueres e de cuidados maternos. Ele se cercava com Susie, uma esposa substituta 
(Astrid Menks, com quem se casou mais tarde) e um círculo íntimo de outras mulheres.  
 
Uma das muitas histórias memoráveis contadas no livro envolve outra amiga de Buffett que 
dormia no quarto de hóspedes de Graham. Quando essa amiga ligou, chocada, para dizer a 
Buffett que havia um quadro verdadeiro de Picasso no banheiro, ele respondeu que dormiu 
nesse quarto durante anos e nunca notou o quadro. O que ele notou foi que no banheiro tinha 
xampu de graça. "The Snowball" contém histórias igualmente boas sobre líderes empresariais, 
como Akio Morita, co-fundador da Sony, e Bill Gates, a quem Buffett de imediato reconheceu 
como alma gêmea.  
 
Há muitas histórias de triunfo, como aquela sobre como a Omaha Sun, embora controlada por 
Buffett, levou a público as impropriedades fiscais da comunidade Boys Town, criada pelo padre 
Flanagan. Então há as histórias de negócios que tornam a biografia chocantemente oportuna. 
Schroeder narra minuciosamente o relutante envolvimento de Buffett no quase derretimento 
do Salomon Brothers em 1991, com lições sobre os riscos da desregulamentação, a 
precariedade dos derivativos e os perigos do envolvimento governamental no socorro às 
instituições financeiras.  
 
Para produzir o retrato definitivo de Buffett, "The Snowball" não tem de fazer declarações 
excessivas de sua importância. Schroeder deixa isso claro de uma história para outra. 
"Nenhum grupo de acionistas na história", ela escreve, com um olho na história de vida de seu 
biografado e outro no seu legado, "vai sentir a perda de seu presidente como os acionistas da 
Berkshire vão sentir de Buffett quando ele finalmente partir".  
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 15 out. 2008, Especial Empreenda n.º 100, p. D1-
D8. 
 


