
magine a fábula - cultuada pelo 
mercado - do azarão corporativo: 

o CEO que orquestra uma guinada 
fantástica na companhia em apuros, 
a corporação que surpreende com um 
resultado trimestral espetacular, ou 
o produto que decola meteoricamen-
te. O sucesso é alardeado em capas 
de revista e vira assunto nas happy 
hours. Mas aí a história dá uma revi
ravolta. O mercado, caprichoso, passa 
a exigir da empresa resultados ainda 
melhores nos trimestres seguintes. 
Suando o colarinho, os executivos 
conseguem um saldo decente, mas 
não espetacular, e os analistas, in
satisfeitos, rebaixam a classificação 
da companhia. O preço da ação cai. 

Analistas vaticinam que o negócio 
perdeu o embalo. E a sala de reuniões 
começa a fumegar. É triste, mas nessa 
hora pode surgir a tentação da ilegali
dade: fraudes contábeis, relaxamento 
nos processos e violação de regras. 

"A pressão irrealista por resul
tados aumenta a probabilidade da 
atividade ilegal", diz Yuri Mishina, 
professor da Michigan State Univer
sity. De acordo com seus estudos sobre 
a gênese das fraudes corporativas, da 
pressão nasce o amargo dilema: tape
ar o mercado para cumprir as metas, 
correndo o risco de ser pego, ou aceitar 
a mediocridade e a punição certeira 
que a acompanha. A conclusão é fru
to da análise de 194 companhias que 
estiveram no ranking Standard & 
Poor's SOO entre 1990 e 1999. Um dos 
seus méritos é contrariar o consenso 
acadêmico de que as empresas, quan
do prósperas e bem-sucedidas, teriam 
maior blindagem à tensão que conduz 
às atividades ilegais. Sucede que ocor
re o oposto. A empresa com os melho
res resultados financeiros sofre mais 
com as pressões do mercado. Logo, 
a tentação ao crime - o momento em 
que o ato escuso é visto como a única 

saída para bater as metas - acaba sen
do maior. É uma conclusão polêmica, 
que vale a pena examinar de perto. 
"As companhias proeminentes costu
mam ser as mais penalizadas quando 
não conseguem alcançar as metas pro
jetadas", escreve Mishina no estudo 
intitulado Why "good"firmsdo badthin-
gs ("Por que 'boas' empresas fazem coi
sas ruins"). De acordo com o pesqui
sador, as empresas analisadas foram 
responsáveis por 469 ações ilegais 
nos Estados Unidos. Destas, 382 estão 
no ranking estelar das "companhias 
mais admiradas" da revista Fortune. 

Mishina explora outros três fato
res que fomentam o comportamento 
condenável. O primeiro é o da aversão 
à perda e ao risco. Durante uma nego
ciação, afirma, os indivíduos tendem 
a encará-la como: a) um ganho poten
cial; b) um ganho certo; c) uma perda 
potencial; ou d) uma perda certa. A 
partir deste julgamento primário, a 
conduta mais comum mira a proteção 
- seja para assegurar os ganhos ou 
para fugir das perdas. Para a maioria 
das pessoas, essa postura se mantém 
dentro da legalidade. Porém, entre 
empresas, as exceções são menos ra-



ras do que se espera. "Pessoas acostu
madas com a excelência nos resulta
dos são mais abaladas com isso", diz 
Mishina. "Acontece que o desempe
nho não pode ser melhorado infinita
mente." O segundo fator é batizado de 
"síndrome da infalibilidade". O CEO, 
o diretor e o gerente, motivados por 
uma maré de sucessos, tornam-se eu
fóricos, considerando que nada pode
rá dar errado com eles dali em diante. 
Quando seduzidos pela ilegalidade, 
acham que não serão pegos. Em Wall 
Street, o centro da autoconfiança dos 
mercados financeiros mundiais, 
muitos dos escândalos ocorridos na 
últ ima década podem ser explica
dos por esta síndrome. Outro caso 
notório, só que ocorrido no Velho 
Mundo, é o de Jérôme Kerviel, trader 
do banco francês Société Générale, 
recentemente condenado por uma 
corte parisiense a três anos de prisão 
por arquitetar um grande esquema 
de fraude que resultou em perdas de 
4,9 bilhões de euros aos seus clientes. 

Já o terceiro ponto é a chamada 
"síndrome do dinheiro da casa". Ela 
surge de uma cultura corporativa em 
que a prestação de contas é deficiente. 
"Quando o executivo faz uma aposta 
arriscada, ele diz para si mesmo que 
'o dinheiro é da empresa'. Não o vê 
como capital próprio, sobre o qual 
tem contas a prestar no futuro", diz 
Mishina. "Obviamente, as pessoas 
desejam que a empresa dê bons resul
tados, tanto em receita como em lucro 
ou preço de ação, porém o que precisa 
ser redefinido é o próprio conceito de 
desempenho." As companhias têm 
sofrido com uma visão míope de cur
to prazo. "Não seria melhor pensar 
em crescimento numa janela de cin
co ou dez anos, e não do trimestre?" 
Atualmente, não fazem parte dessa 
equação dados importantes como a 
criação de empregos e o estímulo às 
economias locais. "A ênfase numa 
visão estreita está colocando pressão 
sobre as pessoas nas empresas. E 
isso pode acabar estimulando con
dutas ilegais", afirma o pesquisador. 
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