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Concorrência global pode estimular esta doença. A saída é mais governança corporativa e 
reumanização dos negócios 
 
 
Um conselho: entre no Google e procure sites para os seguintes termos: "responsabilidade 
social", "governança corporativa", "escândalos corporativos" e "fraude contábil". Talvez leve 
uma surpresa. O primeiro par de palavras tem a maior quantidade de respostas à busca. No 
final de outubro, havia 150 mil páginas disponíveis em português para "responsabilidade 
social". Bem acima dos 18,7 mil para "governança corporativa", 1,6 mil para "escândalos 
corporativos", e das 745 para "fraude contábil".  
 
Logo após a onda de escândalos contábeis em importantes empresas dos EUA e Europa no 
princípio da década, a busca destes termos mostra claramente que pessoas e empresas 
tendem a uma etapa de, digamos, neocompaixão corporativa. Nada de falar de fraudes e 
avareza. A preocupação com a governança está ok, só que o mais importante é ser 
socialmente responsável. Soa bem. Todos vivendo num mundo cor-de-rosa, tal como sonhava 
John Lennon em Imagine. Mas, de volta à realidade, as coisas são muito diferentes: até 
mesmo a América Latina pode estar vivendo um capítulo de psicose corporativa, doença em 
que as práticas empresariais continuam sendo pouco éticas, mas o sentimento de culpa em 
torno delas não existe.  
 
Isto é o que quisemos provar em nossa Pesquisa Management 2004: dois anos depois dos 
escândalos que sacudiram o mundo corporativo global, a idéia era saber qual o impacto real de 
todo este movimento de ética corporativa, e até que ponto os executivos da região 
perceberam alguma mudança de valores entre seus colegas.  
 
As conclusões não são animadoras. Na Pesquisa Management 2002, quando perguntamos qual 
tinha sido o impacto dos escândalos corporativos dos EUA e da Europa em seus países, 72% 
disseram "pouco ou nada". Agora voltamos a perguntar, mas enfocando as repercussões em 
nível pessoal: 89% dos entrevistados novamente responderam "pouco ou nada". Ou seja, 
apesar de agora ser muito difícil encontrar alguém que admita ter como modelo de 
comportamento Gordon Gekko, o perverso personagem de Michael Douglas no filme Wall 
Street, a escala de valores das empresas e dos executivos latino-americanos não mudou nada 
nos últimos dois anos. 
 
As outras perguntas da pesquisa confirmam a conclusão. Existe um abismo entre o que as 
empresas mostram como intenção e a percepção dos executivos sobre isso. Ao serem 
consultados sobre qual o papel mais importante que uma empresa deve cumprir, a maioria 
considerou que é "satisfazer as necessidades e desejos dos consumidores". No entanto, na 
hora de avaliar as prioridades dos empresários locais, concluíram que as duas tarefas mais 
relevantes são "acumular o maior poder econômico possível, para serem atores de peso e 
influência diante do Estado", ou, "seja como for, buscar a melhor forma para ganhar mais 
dinheiro". Nestes termos, não é de estranhar que em todos os países onde foi feita a pesquisa, 
um dos aspectos pior avaliados pelos executivos com relação a seus colegas é a "honestidade 
com os fornecedores".  
 
Essa distância é exatamente o que estava por trás de casos como o da Enron: uma empresa 
que em poucos meses passa de companhia admirada a modelo de corrupção e fraude. Um 
engano no qual todos, mas especialmente seus executivos e até mesmo seus auditores, 
acreditavam. O interessante é que com o tempo foram aparecendo explicações mais 
contundentes para compreender o que aconteceu e como evitá-lo. São os sintomas da 
psicopatia executiva. "Em contextos de alta pressão, como os provocados pela voragem do 
capitalismo global, surgem psicopatologias severas, das quais a mais perigosa é a psicopatia", 
diz Carlos Vignolo, professor do Departamento de Engenharia Industrial da Universidade do 
Chile, que tem se dedicado a estudar este e outros fenômenos da psicologia executiva por 
mais de 20 anos.  



"O psicopata caracteriza-se pela ausência de culpa: é capaz de matar a própria avó e não 
apenas justificar seu ato, mas também concluir que ele era necessário e até bom para o resto 
da comunidade." Nos executivos, a psicopatia cristaliza- se em pessoas que mostram altos 
níveis de produtividade, criatividade e, até mesmo, generosidade. Ou seja, as características 
do gerente ideal, mas que não passam de uma máscara. 
 
Como alguns executivos tornam-se psicopatas? Para Vignolo, o problema é que diante de um 
excesso de pressão estas pessoas se desconectam de si mesmas, desprendem-se da 
consciência interna que leva a refletir sobre o certo e o errado. "Isso acontece em pessoas com 
baixa auto-estima, nas quais a tentação de não voltar a si mesmo é enorme, pois o juiz 
interno é implacável", argumenta. 
 
Acontece no caso de um cirurgião num serviço de urgência, que tem de receber uma família 
que teve um acidente na estrada. O profissional tem de tomar decisões mais duras que de 
costume. Nesse momento, o médico desliga-se de si mesmo, porém mais tarde, quando 
termina seu trabalho e volta a se conectar, certamente vai chorar pelas decisões tomadas. "E é 
bom que o faça", diz Vignolo. "O mesmo é aplicável aos executivos: voltar a esse santuário 
interno é fundamental para se manter ligado consigo mesmo." 
 
Embora existam características genéticas que podem inibir ou incentivar atitudes psicóticas, a 
administração da liderança e da estrutura de poder nas organizações também é importante. 
No caso da Enron, por exemplo, por causa da má governança corporativa, o CEO ficou 
totalmente sozinho. "A diretoria que estava acima e o comitê executivo, abaixo, eram 
formados somente por yes-man, vacas de presépio, incapazes de discutir ou brigar por algo, 
mas porque também era conveniente para eles", diz Carlos Vignolo. "A resposta a este desafio 
imposto pelo sistema tem de ser coletiva."  
 
Por isso, junto com a "gestão de si mesmo", como agora defendem os principais gurus do 
management, também é importante o bom desenho da governança que rege as relações de 
poder nas empresas. Isto é ainda mais complicado nas companhias latino-americanas, onde o 
controle das empresas muitas vezes é familiar. 
 
Neste âmbito, as empresas da região ainda têm muito que avançar. É o que mostra um estudo 
sobre governança corporativa realizado pela consultoria Mercer Human Resource Consulting 
entre as companhias abertas e fechadas mais importantes da América Latina. Segundo a 
pesquisa, apenas no México é comum encontrar diretorias estruturadas em comitês de 
auditoria e compensações, entre outros, o que é quase obrigatório nos EUA. No entanto, como 
acrescenta Martín Ibáñez, autor do trabalho, já há algumas empresas como a mexicana Femsa 
ou a Ambev, no Brasil, que querem ter uma liderança regional neste aspecto. "Em média, o 
preço de suas ações poderia subir entre 20% e 25%", diz Ibáñez.  
 
No entanto, outras empresas da região não parecem compreender o valor da boa governança. 
Ricardo Salinas Pliego, da TV Azteca, no México, é um dos melhores exemplos do que não 
fazer. Por várias vezes, ele passou por cima dos interesses dos minoritários. O último episódio 
aconteceu na compra de ações da Unefón pela companhia Codisco, em 2003. Salinas e outros 
executivos obtiveram importantes lucros sem informar os acionistas minoritários, motivo pelo 
qual o empresário mexicano está sendo investigado pela Securities and Exchange Commission 
(SEC). Outros foram mais longe ainda. Um dos casos mais recentes é o da Brasil Telecom, que 
contratou os serviços da consultoria em segurança Kroll Associates para investigar a Telecom 
Italia, companhia que disputava com o Banco Opportunity o controle da operadora brasileira. O 
caso descambou para grampos a ministros e a prisão de diretores da Kroll Brasil por agentes 
da Polícia Federal.  
 
Levando em conta que nunca existirá um mecanismo de controle perfeito, existe nas empresas 
um processo de revisão de alguns fundamentos que antes eram inquestionáveis. Fundamentos 
tais como a eficácia e a conveniência dos incentivos econômicos como instrumentos para 
modelar o comportamento humano nas companhias. As escolas de negócios e os programas 
MBA também têm estado na mira dos críticos, pela excessiva importância dada ao fator 



monetário na formação de seus estudantes. Afinal, supostamente, muitos deles serão os 
líderes empresariais de amanhã.  
 
Com relação ao futuro da governança corporativa, a resposta que marcará a tendência para os 
próximos anos vai em direção a uma "reumanização dos negócios e de sua cultura", diz 
Vignolo. "Em geral, entre os estudiosos dos negócios existe um consenso de que o paradigma 
ocidental está acabando e não é suficiente para este ritmo", diz. Um sinal neste sentido é a 
importância que mulheres e homossexuais estão ganhando nas empresas, pois ambos grupos 
sabem conectar-se consigo mesmo melhor que os homens. Também são um indício as altas 
taxas de crescimento de economias como China e Índia, que não vivem sob o paradigma 
ocidental. A boa notícia para os executivos da região, segundo Vignolo, é que, "apesar de 
nossos líderes políticos, parece que custa mais desumanizar os latino-americanos". Que assim 
seja... 
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