Algumas Lições de 2003
J. Roberto Whitaker Penteado
Editorializa a Business Week, em sua última edição do ano que passou, sobre "o que
aprendemos em 2002". Vale a pena checar o que essa influente revista de negócios acha que
foram as lições que o ano passado trouxe ao business deles.
Lição 1 - Os problemas desvendados pelos escândalos havidos, no ano, não foram ocasionais,
mas sintoma de uma falha do sistema. Embora alguns (poucos) CEOs tenham ido para a
cadeia, por desobedecer a lei, a verdade é que a maioria deles ganham recompensas
excessivas pelo sucesso e se protegem dos fracassos.
Lição 2 - Regulamentação funciona. A não-existência de regras em relação a novos segmentos
dos mercados financeiros custou bilhões de dólares em prejuizos aos investidores. Isso
facilitou a prática de fraudes. Para operar de forma transparente e justa, os mercados
precisam de regulamentações e controles.
Lição 3 - Na Wall Street, o que tem sido considerado como "sinergia", na maioria das vezes,
oculta conflitos de interesses. Os especialistas em investimentos que ganham dos dois lados
(dos investidores e das empresas) não estão sendo sinérgicos, mas sim corruptos.
Lição 4 - A melhor forma de controlar os CEO's (diretorias executivas) ainda são os boards
(conselhos). A falha dos conselhos, em agir como representantes e defensores dos acionistas,
foi a principal causa dos escandalos corporativos ocorridos em 2002. As funções de CEO e de
chairman precisam ser mantidas separadas.
Lição 5 - Os salários dos CEOs estão altos demais.As empresas que estão dando maiores
compensações aos seus top managers são a que estão tendo os piores resultados. Ser um
executivo competente não significa tornar-se milionário.
Lição 6 - Sabemos ainda muito pouco sobre economia. A teoria econômica não é uma ciência
exata e não há regras que funcionem sempre.
Lição 7 - O novo inimigo chama-se deflação. Os preços não podem cair o tempo todo, pois
acabam liquidando com as margens - e com os (necessários e importantes) lucros.
Meu comentário será curto e - espero - objetivo: será que, na maior economia capitalista do
mundo - depois de 250 anos de Revolução Industrial - é aceitável que algumas (talvez a
maioria) dessas lições só estejam sendo aprendidas agora?
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