
Escândalos são
uma mera questão
de personalidade
Alunos de MBAs dizem que a responsabilidade é dos executivos e não
da cultura das empresas. Por Delia Bradshaw, do Financial Times

Alguns poderão dizer tratar-se
de ingenuidade, outros dirão
que é negar a realidade, mas a
mais recente pesquisa sobre ati-
tudes entre alunos de cursos de
MBA determinou que esses alu-
nos acreditam ser a personalida-
de do executivo, mais do que a
cultura da empresa, o fator mais
importante na produção de um
escândalo empresarial.

A pesquisa, "Where will they
lead?" ("Para onde conduzirão"),
é o mais recente relatório sobre
atitudes de alunos de cursos de

. administração e negócios (MBA)
em relação às empresas e à socie-
dade elaborado pelo Aspen ISIB,
que em breve se transformará no
Programa Empresas e Sociedade,
no Instituto Aspen. Quando soli-
citados a comentar sobre os fato-
res que contribuem para a ocor-
rência de escândalos empresa-
riais, 72% dos consultados disse-
ram acreditar que a
personalidade do executivo é um
fator muito importante.

Esse item foi colocado acima
da falta de comprometimento
em relação à ética empresarial,
pressão para produzir valor para
o acionista, conflito de interesses

. entre auditores e executivos de
bancos de investimentos e até
mesmo incompetência das dire-
torias de empresas.

Talvez os alunos estejam ape-
nas tentando absolverem-se de
responsabilidade, diz David Rod-
bourne, vice-presidente do Cen-
tro de Culturas Empresariais Éti-
cas, em Minneapolis.

"Eles [os alunos em fim de seus
cursos de MBA] podem impor
uma cultura em diversos níveis
da organização... cultura é o que
cabe ao executivo-chefe e a alta
administração definirem. Al-
guns o fazem, outros não."

A pesquisa, realizada no fim de
2002, é a mais recente em uma
série compilada pelo Instituto
Aspen sobre as atitudes dos alu-
nos de MBA. Em dezembro de
2001 o Instituto publicou o re-
sultado de um estudo longitudi-
nal que examinou as mudanças
de pontos de vista dos alunos à
medida que avançavam em seu
curso. O estudo revelou que os
participantes do curso mostra-
vam-se mais conscientes de ques-
tões de responsabilidade social
no início de seus programas do
que ao se diplomarem.

Neste ano, porém, os consulta-
dos — em oito faculdades nos
EUA, três no Canadá e uma no Rei-
no Unido —, manifestaram mais
preocupações sobre questões de
responsabilidade social das em-

A maior preocupação
sobre questões de
responsabilidade social
nas companhias pode
ser uma reação instintiva
aos erros empresariais

presas. O problema está em saber
se esse interesse crescente signifi-
ca uma tendência que veio para fi-
car, é uma reação instintiva a es-
cândalos empresariais ou conse-
qüência da sombria perspectiva
de desemprego para os diploma-
dos nos cursos de MBA.

Muitos observadores, nas fa-
culdades de administração e ne-
gócios, acreditam estar ocorren-
do uma enorme mudança na ma-
neira pela qual os alunos enca-
ram seus programas de MBA e
suas carreiras.

Tom Gladwin, professor de

empreendimento sustentável na
Universidade de Michigan, e pro-
vavelmente o único acadêmico a
lecionar, simultaneamente, no
curso de MBA e na faculdade de
recursos naturais e meio am-
biente, acredita que os escânda-
los contábeis empresariais pro-
duziram mudanças de atitude.

"É possível que estejamos che-
gando a um ponto de inflexão",
diz ele. Empreendimento susten-
tável, o meio ambiente, respon-
sabilidade social e ética, acredita
ele" estão, hoje, sendo aceitos pe-
los novos alunos no curso como
um núcleo básico a partir do
qual devem fluir toda a educação
em administração.

Grandes mudanças tem ocorri-
do tanto nas atitudes dos recruta-
dores como dos alunos, acredita
ele. Muitos executivos-chefes es-
tão atualmente manifestando a
preocupação de que as faculdades
de administração e negócios es-
tão exibindo um profundo fracas-
so no que elas ensinam, diz ele.

Os alunos de MBA estão mani-
festando preocupações simila-
res, segundo a pesquisa da As-
pen. Neste ano, os entrevistados
disseram que quase todas as ma-
térias deveriam abordar ques-
tões de responsabilidade social,
mas registrou-se um acentuado
aumento na preocupação em re-
lação a cursos de finanças e con-
tabilidade. Em 2001, apenas 35%
dos alunos disseram que as aulas
de contabilidade e auditoria de-
veriam abordar questões de res-
ponsabilidade social; em 2002 o
percentual tinha subido para
perto de 85%. Em finanças, o nú-
mero subiu de 35% para 58%.

Entretanto, 73% dos entrevis-
tados disseram que suas aulas de
contabilidade agora abordam
essas questões, mas o percentual



é de apenas 32% no que se refere
às aulas de finanças.

Não é fácil introduzir questões
de sustentabilidade e responsa-
bilidade social em cursos de fi-
nanças, admite Gladwin. Sob
pressão dos alunos, ele acredita
que matérias relevantes para to-
dos os atores interessados no su-
cesso de uma companhia, como
marketing, tiveram condições de
adaptar seu ensino mais rapida-
mente do que matérias mais ime-
diatamente centradas nos inte-
resses de acionistas e em maxi-
mização de lucros.

Assim como executivos-chefes
empresariais, os alunos de MBAs
acreditam que as escolas de ad-
ministração e negócios são defi-

cientes ao ensinar matérias que
envolvem ética. As alunas expres-
saram mais preocupação em re-
lação a responsabilidade social
empresarial do que seus colegas
homens, e manifestaram-se me-
nos satisfeitas com a preparação
oferecida pelos cursos de MBA
para lidar com o tópico.

No geral, apenas 22% dos en-
trevistados sentiu que suas esco-
las de administração e negócios
estavam fazendo "o bastante",
em termos de prepará-los para
gerenciar conflitos em potencial.
Um em cinco entrevistados disse
não estar sendo "de modo al-
gum" preparados.

Mas, será isso relevante? Não,
particularmente, segundo os alu-

nos. Mais de metade dos consulta-
dos disse que as prioridades ressal-
tadas nos cursos de MBA não eram
importantes como um fator con-
tribuinte para a ocorrência de es-
cândalos empresariais.

A outra grande questão é se a
terrível escassez de postos de tra-
balho para diplomados em
MBAs nas tradicionais áreas ban-
cária e de consultoria agora sig-
nifica que os graduados estão
voltando a focalizar seu interesse
em cargos em organizações não
governamentais e companhias
sem fins lucrativos. Se isso for
verdade, será que eles continua-
rão nesses setores quando o cres-
cimento acelerado voltar?

Uma questão reveladora, na
pesquisa do Aspen, é o que os for-
mados em cursos MBA fariam, se
surgisse um conflito de valores em
sua atividade. Em 2001, 53% dos
formados disseram que se demiti-
riam, mas em 2002 apenas 35%
dos alunos deram essa resposta.

Uma interpretação possível é
que os alunos provavelmente esta-
riam mais inclinados a brigar por
suas convicções. Alternativamente,
pode ser que o mercado de empre-
gos está tão difícil que preocupa-
ções éticas estão fora de cogitação.

Somente o tempo dirá se de-
senvolvimento sustentado e res-
ponsabilidade social irão se con-
verter em parte integrante dos
programas de MBA, e se, nesse ca-
so, os alunos darão ouvidos às li-
ções que lhes forem ministradas.
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