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Eles estão no topo da pirâmide. São cultos, inteligentes, altamente qualificados, assumem 
responsabilidades proporcionais aos orçamentos que administram. Mas vivem angustiados. Em 
geral, os executivos sofrem porque vêem que suas ações estão contribuindo para o 
desenvolvimento de um mundo não sustentável. Trata-se de um “modelo mental”, conforme 
explica o jornalista Luciano Martins Costa, autor do livro recém-lançado O Mal- Estar na 
Globalização (Editora Girafa), que fala sobre esse comportamento comum no mundo corporativo, 
segundo o qual a superficialidade de idéias, aliada à falta de percepção de um mundo para além 
do escritório, cria um ambiente hostil àqueles que tentam propor uma mudança cultural. 
 
É uma espécie de Espiral do Silêncio, teoria criada pela estudiosa Elisabeth Noelle Neumann, que 
parte do pressuposto de que as pessoas em geral têm medo de se sentirem isoladas em relação à 
opinião majoritária, advindo a tendência de silenciar sobre suas opiniões se elas não coincidirem 
com as da maioria.  
  
Para escrever seu livro, Costa entrevistou filósofos, cientistas e executivos, agregou 
conhecimentos das teorias de Contrato Social e Origem das Desigualdades de Rousseau, aplicou 
sobre tudo isso o olhar de jornalista preocupado com a sustentabilidade e percebeu que a noção 
de responsabilidade social ainda está muito atrelada à idéia de benevolência, o que desconsidera 
o fato de essas ações serem fundamentais para o futuro da sociedade e, por conseqüência, das 
próprias organizações.  
 
O jornalista afirma que a única saída possível é globalização e sustentabilidade coexistirem, 
aponta as angústias dos executivos devido às suas posturas pouco altruístas, mas acredita que 
essa realidade vai mudar. Nem que seja na marra. Confira a entrevista.  
 
CanalRh - Sobre o que fala O Mal-Estar na Globalização? 
 
Luciano Martins Costa - No livro, abordo a predominância de um modelo mental dos executivos, 
que, apesar de serem os profissionais mais capacitados do mercado, não conseguem enxergar os 
negócios para além das cifras e resultados. Com esse comportamento, percebem que o que 
resulta do trabalho deles não é uma sociedade satisfatória, e isso acarreta num mal-estar. Afinal, 
eles estão no topo da pirâmide, falam várias línguas, têm MBA, pós-graduação, viajam o mundo 
todo. No entanto, se sentem impotentes e angustiados, porque estão contribuindo para a 
formação de um mundo não sustentável.  
 
CanalRh – Que angústia é essa exatamente?  
 
Costa - É a angústia de não ter interlocução. Por exemplo: um executivo vai fazer um curso e, de 
alguma maneira, percebe o ambiente em sua volta e se sensibiliza com ele. Então, volta para a 
empresa, onde ninguém prioriza o pensamento complexo. Embora sejam pessoas esclarecidas, 
que sabem falar de um bom vinho, têm boas leituras, ouvem músicas refinadas e entendem de 
arte, no dia-a-aida da empresa, num ambiente medíocre, acabam entrando apenas em questões 
superficiais, pobres e, assim, tomam decisões muito pouco pensadas.  
 
CanalRh - Esse ambiente “simplista”, então, coíbe pensamentos mais profundos...  
 
Costa - Exatamente. O tal executivo citado acima que vai fazer seu curso e se sensibiliza com as 
questões humanitárias não se sente confortável em chegar numa rodinha de café, numa reunião, 
e falar sobre uma questão humanista, como questionar se determinado investimento que estão 
fazendo pressupõe também algum ganho para a comunidade, por exemplo. No mundo 
corporativo, esse profissional é visto como romântico.  
 



CanalRh - Não há uma contradição nessa postura? Afinal, os executivos são altamente 
capacitados, técnicos e, ao mesmo tempo, incapazes de enxergar o mundo além dos muros do 
escritório?  
 
Costa - Sim, essa contradição é real. Aliás, é essa a pergunta que faço no meu livro: “se vocês 
são as pessoas mais qualificadas da sociedade, porque não são capazes de criar um modelo mais 
sustentável para a sociedade?”  
 
CanalRh - Qual o motivo para esse comportamento?  
 
Costa - A visão conservadora. No momento em que precisamos de inovação, os executivos são 
conservadores. Quando precisamos de humanismo, eles são técnicos. Para eles entenderem o 
sentido de humanidade, é preciso fragmentar a inteligência e mostrar que existe inteligência 
emocional. Aí sim eles passarão a enxergar o mundo com outros olhos. Atualmente, eles precisam 
de planilha e de conceitos para tudo.   
 
CanalRh - E na hipótese de se atingir essa inteligência emocional, qual seria, na sua opinião, a 
principal questão a ser abordada?  
 
Costa - Cuidar da sustentabilidade, e não só dos resultados. Os gestores foram criados para 
atingir metas. Mas, hoje, a palavra de ordem é sustentabilidade. O papel das empresas vai muito 
além de fazer render o dinheiro. Não basta procurar produtividade no sistema industrial, e sim 
cuidar do meio-ambiente. 
 
CanalRh - Então o RH tem papel importante nesse processo?  
 
Costa - Sim. O RH tem que cuidar do desenvolvimento da comunidade. Trata-se de um desafio 
que não existia antes.  
 
CanalRh – Atualmente, as empresas afirmam estarem preocupadas com sociedade e meio 
ambiente e implementam programas cujo objetivo é ser coerente com esse discurso. Trata-se de 
um movimento a favor da sustentabilidade?  
 
Costa - Sim. Mas a forma como isso é pensado é um problema. Em geral, as organizações e seus 
líderes vêem esses desafios como uma moda e não como uma ação essencial. Os perfis que 
analisei falam de responsabilidade como uma generosidade social, mas na verdade, trata-se de 
uma condição para a sobrevivência da própria empresa.   
 
CanalRh - O advento de balanços sociais e certificações são ferramentas que ajudam nesse 
processo de transformação?  
 
Costa - Sem dúvida. Hoje, qualquer empresa precisa apresentar relatórios e tem que se mostrar 
socialmente responsável. E não dá para alegar ignorância. Nós estamos vivendo a era da 
responsabilidade individual pelo coletivo. Sociedade, funcionários e até o mercado cobram essa 
postura. Mas, como um paradoxo, os gestores não levam isso muito a sério, não vêem isso como 
parte da responsabilidade dele.  
CanalRh - Qual seria o papel dos líderes nesse processo?  
 
Costa - O líder tem que ser mais transparente. A maioria tem medo de se mostrar frágil, de 
externar suas angústias. Quando na verdade, para se colocarem, seria preciso dizer “a minha 
angústia faz sentido”. É preciso que os líderes se mostrem humanos, e não super-heróis. A partir 
de então, abrirão espaço para expressar suas preocupações relativas não apenas a lucros ou a 
rentabilidade.  
 
 



CanalRh - A seu ver, qual o caminho ideal para os líderes alcançarem essa posição?  
 
Costa - A chave é, ao invés de buscar conhecimento, ir atrás do desenvolvimento de suas 
consciências. Os executivos precisam entender que as empresas são verdadeiros Estados e, por 
isso, têm de ser agentes de desenvolvimento, não só econômico, como social também.  
 
CanalRh - Globalização e crescimento sustentável podem coexistir?  
 
Costa - Não existe outra alternativa que não a coexistência. Só é possível que a globalização 
cresça se ela vier com sustentabilidade. Comprovadamente, sabe-se que se bilhões de pessoas 
pudessem consumir amanhã, haveria um colapso absoluto. Se todos tivessem acesso ao 
consumo, não haveria pão, nem moradia para todo mundo. Hoje, a palavra de ordem é criação de 
riqueza na base da pirâmide, com respeito ao meio-ambiente e à cultura.  
 
CanalRh - Como atingir essa coexistência?  
 
Costa - O sistema capitalista, como está, não vai sobreviver. Não podemos conviver com tantos 
milhões de pessoas excluídas. Não existe bem-estar numa sociedade com tanta gente alijada. 
Fingimos que não vemos, mas é absurdamente insustentável. Por isso, só há como remediar esse 
quadro com reversão do processo de destruição do ambiente; com a busca de fontes renováveis 
de energia e com criação de riqueza na base da pirâmide social. E não falo de filantropia: essa 
base precisa ter condições de criar sua própria riqueza.  
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