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Não há registros de enfurecidos manifestantes anti-banqueiros atirando tijolos pelas janelas de 
escolas de administração de empresas. Mas escolas de todo o mundo estão lambendo as 
feridas, após chegarem tão perto de serem vítimas de uma caça pública às bruxas. Afinal, elas 
inundaram o mundo bancário com os diplomados em seus prestigiosos cursos de MBA, que 
contribuíram para o colapso da economia.  
 
Um site americano recentemente apelidou escolas de administração de "academias do 
apocalipse" e nomeou dezenas de MBAs internacionais talentosos - banqueiros tóxicos e 
enganadores, do graduado em MBA em Harvard, Henry Paulson, secretário do Tesouro do 
governo Bush, contrário à regulação de Wall Street, ao destituído presidente do HBOS, Andy 
Hornsby.  
 
"Coletivamente, as escolas não foram responsáveis", diz Jonathan Slack, presidente executivo 
da ABS, associação que representa todas as 114 escolas de administração da Grã-Bretanha. 
"Mas pessoas com MBAs de fato assumiram altos cargos e estiveram envolvidas nas atitudes 
de alto risco." Os defensores argumentam que as escolas instilaram uma ética de 
responsabilidade social corporativa (CSR, na sigla em inglês) em dirigentes empresariais. Tão 
importante como lucro e crescimento, dizem, é ser socialmente sustentável mediante proteção 
ambiental, diversidade, direitos trabalhistas e evitando a aceitação destrutiva de riscos.  
 
Davis Crowther, professor de CSR em Leicester, afirma que o ensino de ética empresarial tem 
sido comum nos últimos 10 anos . "A crise se baseou na atitude de pessoas que passaram por 
escolas de administração há 15 ou 20 anos, na época do thatcherismo e do reaganismo, 
quando a ganância era boa. Hoje, não ensinamos assim."  
 
Slack concorda. "A CSR é uma parte central de todos os programas de administração." De 
fato, o relatório anual da ABS está cheio de exemplos de como escolas estão pesquisando o 
ensino de CSR e sustentabilidade. Alguns argumentam, porém, que as escolas devem 
reconhecer sua parte na cultura corporativa, incluindo a crise.  
 
"A crise financeira não se deveu só aos formados há 20 anos", diz Hugh Willmott, professor da 
escola de Cardiff. "A geração jovem que planejou e usou derivativos também saiu de escolas 
de administração." 
 
Fonte: O Estado de S.Paulo, São Paulo, 9 abr. 2009, Economia & Negócios, p. B18. 


