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O IMD, uma das principais "business school" na cena internacional, tem sido procurada por um 
número crescente de grandes companhias internacionais com uma demanda que era pouco 
habitual antes da crise financeira: organizar cursos rápidos de finanças para seus auditores 
internos e alguns diretores.   
 
"Você não imagina quantas empresas estão vindo discretamente, quase escondidas, para ter 
cursos fora do campus, porque repentinamente constataram que seus auditores devem 
compreender melhor o lado financeiro", contou ao Valor o professor Stewart Hamilton, diretor 
do departamento de finanças e administração do IMD, evitando citar nomes.   
 
Autor do livro "Greed and Corporate Failure: the lessons from recent disasters" (Ganância e 
Fracasso corporativo: lições de desastres recentes), publicado em 2006, o professor Hamilton 
diz que perdas bilionárias tornaram aparente "algo de podre", com conselho de administração 
e executivos que não entendem os riscos que são tomados e os limites que deveriam ser 
respeitados.   
 
"O desafio de amanhã é o mesmo de hoje e de ontem: aprender dos erros passados", diz o 
professor. Ele considera difícil frear a ambição desmedida de muitos dirigentes, porque "há 
algumas características humanas que desafiam qualquer sistema de controle". Mas não tem 
dúvida de que é preciso punição pelos fiascos e revisão das políticas de remuneração.   
 
A crise atual trás exemplos de mistura de muita ambição com ignorância de monitoramento. 
Uma investigação no Congresso dos EUA revelou que um auditor interno do grupo segurador 
AIG já tinha advertido com antecedência a diretoria sobre os riscos que a empresa corria com 
bilhões de dólares em derivativos, em setembro de 2007. O resultado é que o auditor foi 
excluído do resto do grupo, para "não poluir o processo". Recentemente, a AIG precisou de 
quase US$ 90 bilhões do governo americano para não quebrar e não contagiar outras 
empresas.   
 
Na Suíça, o grupo bancário UBS amargou até agora US$ 44 bilhões de prejuízos na crise 
financeira, por ter atropelado todos seus procedimentos contra riscos. Para apagar o incêndio, 
o banco modificou seu conselho de administração e reforçou seu papel de vigilância. Sérgio 
Marchionne, principal executivo da Fiat, ocupa um novo cargo de diretor independente e 
continua como vice-chairman não executivo.   
 
Para o professor Hamilton, companhias começam realmente "levar a sério" o papel de 
conselhos de administração. A procura por diretores não executivos, habilitados em 
instrumentos financeiros, torna-se mais concorrida, porque há muita empresa em busca dos 
mais qualificados.   
 
Ele aponta como característica essencial de um diretor não executivo o de ser independente e 
pronto para partir se não estiver satisfeito. "Poucas companhias gostam de explicar ao mundo 
exterior porque um diretor não-executivo pediu demissão", diz.   
 
A pressão aumentará para que o conselho de administração e a área executiva "tenham 
literatura financeira". Ou seja, entenderem os riscos, imporem a revisão de regras e 
procedimentos da empresa para acompanharem o desenvolvimento dos mercados. Para isso, o 
conselho é: "Devemos começar aprendendo com as lições da história. Poucas escolas de 
negócios cobrem esse tipo de assunto com profundidade", afirma.   
 
Suas pesquisas mostram que ambição pessoal desmedida de presidentes executivos levaram a 
algumas das grandes falências dos últimos anos, como Parmalat, Ahold ou Tyco. "Há uma linha 
muito fina entre o CEO herói e o CEO vilão", diz. Ilustra com o caso do americano Jack Welch, 
bem sucedido e admirado pelos tempos na GE, e Percy Bernavik, seu suposto equivalente na 
Europa e que quase levou a ABB à destruição.   
 



Em outra situação, Arnold Weinstock na GE deixou a companhia com bilhões de dólares em 
caixa, que foram destruídos em pouco tempo pelo seu sucessor George Simpson.   
 
Para o professor Hamilton, conselhos de administração deficientes colocam a empresa em 
risco, por serem incapazes de frear estratégias duvidosas. Um exemplo clássico foi a Swissair, 
então uma das melhores companhias aéreas do mundo. Seu conselho de administração reunia 
parte da elite econômica do país, mas "a única coisa que entendiam de indústria aérea era 
viajar na primeira classe de graça."   
 
Ao seu ver, freqüentemente CEOs incapazes de obter crescimento orgânico suficientemente 
rápido tentam crescer por meio de aquisições, mesmo se menos da metade de todas essas 
operações tenham dado os retornos prometidos.   
 
Na área financeira, o escândalo mais recente atingiu o banco francês Societe Generale, com 
perda de 4,9 bilhões de euros provocadas por um trader de 31 anos, Jerome Kerviel, que teria 
agido sem autorização.   
 
Mas o professor Stewart Hamilton nota que Kerviel é apenas o caso mais recente. Nos anos 
80, o Deutsch Bank perdeu três bilhões de euros num caso envolvendo operações no mercado 
futuro de petróleo. A Shell perdeu depois US$ 1 bilhão. O Sumitomo sofreu prejuízo com 
operação não autorizada na compra de cobre.   
 
Em quase todos esses escândalos, constatou-se auditoria interna deficiente, com seus 
membros normalmente tratados com escárnio, e avaliação de riscos inadequada. Além de um 
conselho de administração e executivos incapazes de entender os instrumentos financeiros 
envolvidos.   
 
"Se você junta arrogância com pouco investimento em sistemas de controle, o problema é 
inevitável", afirma o professor. "As lições não foram aprendidas''. A questão é se serão 
entendidas agora, com cursos discretos enquanto o mundo afunda na recessão.   
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 20 out. 2008, Eu & Investimentos, p. D10. 


