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Warren Buffett vira guru bilionário
para grandes empresas dos EUA

POR MONICA LANGLEY
THE WALL STREET JOURNAL

Quando o presidente da
General Electric Co., Jeffrey
Immelt, precisou de um conse-
lho sobre um espinhoso proble-
ma de remuneração uns meses
atrás, ele o obteve na churras-
caria Gorafs Steak House, em
Omaha, no Estado americano
de Nebraska.

É lá que Warren Buffett
gosta de entreter seus visitan-
tes, normalmente comendo sua
refeição preferida: bisteca
com batata e uma Cherry
Coke. Immelt havia procurado
o bilionário investidor de 73
anos de idade para ter uma
opinião sobre um novo plano
de remuneração do presidente
da GE. Com molho de carne
respingando sobre seus papéis,
Immelt diz que sugeriu uma
alternativa para as opções de
compra de ações: uma nova
ação baseada no desempenho
do executivo. "Como o investi-
dor médio veria isso?", Immelt
diz ter perguntado.

Buffett disse que a recom-
pensa deveria ser baseada em
alvos simples, lembra Immelt.
Ele diz que Buffett falou:
"Prêmios deveriam ser ligados
diretamente a resultados na
área que um executivo contro-
la." Em outras palavras, nada
de basear o prêmio na cotação
de uma ação. Immelt ouviu e
em setembro anunciou uma
mudança em seu próprio paga-
mento, dizendo se tratar de
uma mudança para reformar as
políticas de compensação de
executivos da GE. Ele não men-
cionou que o plano foi feito com
a idéia de Buffett.

Em meses recentes, empre-
sários importantes, como Jeff
Bezos, da Amazon.com, Ann
Mulcahy, da Xerox Corp., e
Michael Eisner, da Disney Co.,
foram atrás de Buffett não para
obter dicas sobre investimentos,
mas para ter contato com uma

'Buffett é a coisa mais
próxima de Deus para
o mundo corporativo
americano' — Sarah

Teslik, executiva.
Warren Buffett

sabedoria mais pé no chão e
obter conselhos de negócios. O
presidente do conselho da
Microsoft, Bill Gates, veio a
Omaha para discutir mudanças
contábeis enquanto tomava sor-
vete. Martha Stewart, que
enfrenta um julgamento em
janeiro por fraude com investi-
mentos e obstrução da justiça,
fez a peregrinação no mês pas-
sado. Ela diz que eles discuti-
ram o negócio de móveis e que
ela tomou vinho em lugar de
Cherry Coke. Diretores da Bolsa
de Nova York estão consultando
Buffett - dizem pessoas a par
da situação - sobre possíveis
candidatos a assumir o coman-
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do da bolsa, que anda às voltas
com seus próprios escândalos.

Buffett é amplamente conhe-
cido como um importante inves-
tidor. Mas seu novo papel -
como guru de altos executivos
- é bem mais abrangente, com
implicações possivelmente
amplas sobre como as empresas
operam. Ele freqüentemente diz
a chefes corporativos para pôr
fim a práticas que vão desde
enormes salários para direto-
res-presidentes a relatórios
financeiros incompreensíveis.

Buffett, por sua vez, não dá
os nomes de seus convidados
para jantares nem detalhes
sobre as conversas. "Parte do
motivo por que as pessoas
falam comigo é porque eu man-
tenho a boca fechada", diz. "Se

um cara voou 800 quilôme-
tros para me visitar, essa
e a agenda dele (...) É
sempre bom. Eu gosto
de falar, eu gosto de
pensar e eu sempre gos-

tei de ensinar."
O papel de Buffett de

conselho de bastidores sobre
governança é um pouco estra-
nho. Para começar, alguns
dizem que ele nem sempre pra-
tica boa governança em seus
próprios negócios. A Berkshire
Hathaway, a companhia de
investimentos que ele chefia,
tem um conselho cheio de ami-
gos e parentes de Buffett que

também são grandes acionistas
da firma. Ela ainda não anun-
ciou um sucessor. Uma firma
que dá notas à governança cor-
porativa de empresas, a
Institutional Shareholders
Services, dá à Berkshire
Hathaway um pífio 1,5 ponto, de
um máximo de 100.

Buffett sabe dessa nota e
reconhece que tem amigos no
conselho de sua empresa. Mas
diz que seus conselheiros são
acionistas importantes, que dão
ao conselho uma "orientação de
dono". "O mais importante tópi-
co (para o conselho) é suces-
são", ele diz, acrescentando que
a Berkshire Hathaway tem pla-
nos de sucessão, mas não os
divulgou ainda.

Os esforços de Buffett no pas-
sado para introduzir valores do
homem comum na cultura de
Wall Street nem sempre deram
certo. Buffett é tido como o salva-
dor da Salomon Inc. depois de
um escândalo envolvendo leilão
de títulos do Tesouro em 1991, por
ter aceitado ser o presidente inte-
rino. Mas ele também deflagrou
grandes defecções na firma de
negociação de títulos de dívida
em 1995 quando um novo plano
para cortar a compensação de
muitos operadores foi apresenta-
do. Ele teve de recuar depois.

"É interessante que direto-
res-presidentes estejam tão
inseguros que precisem de
aprovação, e Buffett é a coisa
mais próxima de Deus no
mundo corporativo", diz Sarah
Teslik, diretora executivo do
Conselho de Investidores
Institucionais, um grupo de
Washington que representa
mais de 130 fundos de pensão
com cerca de US$ 3 trilhões em
ativos. "Mas há um grande
risco quando uma grande por-
centagem de capital americano
está seguindo a visão de uma
pessoa. É melhor eles rezarem
para que Buffett não tenha um
ponto cego ou perca seu tino."
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