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Em janeiro passado, um novo escândalo veio à cena. O banco francês Société Générale foi alvo de 
um rombo avaliado em US$ 7 bilhões. Considerada, atualmente, a maior fraude de todos os 
tempos, o problema reabriu discussões sobre a ética envolvendo os principais executivos das 
corporações. O responsável pelo golpe foi o operador (trader) Jérôme Kerviel. Ele criava contratos 
fictícios para esconder apostas arriscadas feitas por ele no mercado em em seu próprio benefício.   
 
Quem pensava que após os estragos causados há sete anos pela Enron, a lição tinha sido 
aprendida, errou na previsão. Muito mais ainda estava para acontecer. "Infelizmente, os 
escândalos não acabarão", prevê Bradley R. Agle, professor da escola de negócios de Pittsburgh - 
Katz Graduate School of Business - e diretor do centro de ética e liderança. PhD em negócios pela 
Universidade de Washington, Agle ensina há mais de 20 anos a disciplina de ética e estratégia de 
liderança.   
 
Sua longa experiência acadêmica, que inclui contato com a gestão de grandes companhias, 
mostra que as empresas estão apenas começando a ter bons controles internos. "Algumas estão 
criando áreas de 'compliance' ou contratando consultorias especializadas para fiscalizar se os 
processos estão de acordo com as regras dos órgãos reguladores", afirma. "Ou seja, despertaram 
para o assunto não só para evitar crimes de lavagem de dinheiro, mas também para impedir os 
abusos de alguns executivos".   
 
Agle esteve em São Paulo semana passada para participar de um encontro anual do programa de 
MBA da escola, que acontece no Brasil - o curso inclui ainda módulos em Praga e Pittsburgh -, 
reunindo 75 alunos de 20 países. No intervalo de uma das aulas, ele concedeu entrevista 
exclusiva ao Valor, onde falou sobre a possibilidade de novos escândalos e os riscos das famosas 
"stock options", principal mecanismo de remuneração variável dos executivos. A seguir, leia 
trechos da entrevista:   
 
Valor: O que mudou nas empresas após os escândalos que atingiram a Enron e WorldCom?   
 
Bradley R. Agle: Os episódios da Enron e da WoroldCom mudaram a forma de se fazer negócios 
no mundo. Nesses 20 anos de experiência ensinando ética, consigo ver bem essa marca do antes 
e do pós-Enron. As companhias começaram a entender a importância da ética, enquanto os 
executivos ficaram mais conscientes e cuidadosos. Eles sabem que qualquer deslize pode resultar 
em prisão e nenhum deles gostaria de ir para a cadeia.   
 
Valor: Houve um aumento na procura por cursos ligados a ética e governança?   
 
Agle: Sim, há sete anos - época dos escândalos da Enron-, 33% das escolas de negócios 
americanas ofereciam a disciplina de ética ou "compliance". Hoje esse número dobrou e 67% 
delas já têm a ética em suas grades curriculares. Além disso, depois do caso da Enron, o número 
de programas corporativos cresceu, principalmente na área de "compliance". Ou seja, as 
empresas querem evitar ser alvo de ações que comprometam a sua política de governança. 
Antes, poucas se preocupavam com isso. Agora, muitas estão criando áreas específicas de 
"compliance", fazendo com que cada vez mais as pessoas se conscientizem sobre os riscos que 
correm e das situações que envolvem os escândalos.   
 
Valor: Apesar do rigor da Sarbanes-Oxley, o mercado tem dúvidas sobre a sua eficiência para 
coibir novas fraudes. Qual a sua opinião a respeito?   
 
Agle: É fato que o episódio Enron gerou uma corrida exponencial em busca de novas 
regulamentações e os executivos passaram a se preocupar com as consequências de ações 
inescrupulosas. Mas nenhuma legislação combate 100% as fraudes. Prova disso é o escândalo 



recente do banco francês Societé Générale, que provocou um rombo de US $ 7 bilhões à 
instituição. E mais uma vez as pessoas se perguntaram surpresas: o que está acontecendo? Hoje, 
a maioria das empresas americanas ainda não possui uma área de "compliance" e há muito 
espaço a ser ocupado. Tanto que a lacuna é preenchida por consultorias especializadas em ajudar 
companhias a desenvolverem programas internos de controle de risco. Espalhadas em 
Washington, Estados Unidos, algumas vêm dando suporte a gigantes como a Alcoa e a GE.   
 
Valor: Para o senhor, os escândalos acabaram?   
 
Agle: Infelizmente, eles não acabaram. O escândalo do Societé Générale é um indício claro. Não 
podemos esquecer ainda da crise do crédito "subprime" que derrubou o principal executivo do 
Citigroup, maior empresa de serviços financeiros do mundo, com sede em Nova York, em função 
da perda de bilhões de dólares em investimentos de alto risco. O fato colocou em risco a 
economia americana e nos revela o cuidado de se ter líderes preparados, preocupados com as 
consequências de ações mal planejadas.   
 
Valor: Depois do escândalo da Enron, as "stock options" foram colocadas na berlinda. Na sua 
opinião, esse modelo de compensação para executivos ainda representa uma ameaça?   
 
Agle: Depende muito de como a política de remuneração está estruturada nas organizações. 
Muitas vezes para reter talentos, as companhias adotam o discurso de que as "stock options" são 
a melhor forma de obter ganhos maiores, mas por outro lado, o volume de ações recebido é 
baixo. Isso leva os executivos a forjarem resultados, com base em especulações, com a intenção 
de elevar o preço das ações. Assim, quanto mais as ações são valorizadas, mais eles ganham. É 
uma faca de dois gumes. Acredito ser necessário analisar cuidadosamente os mecanismos de 
remuneração variável, porque pode-se estimular os líderes a manipularem os números.   
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 5 mar. 2008, Eu&Carreira, p. D6. 


