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Qual o valor de uma boa escola de negócios para as empresas, a sociedade e o pais? A Europa 
acaba de apresentar eloqüentes respostas ao celebrar, em setembro passado, iniciativas 
adotadas em países e momentos diferentes de sua história. Foram as comemorações do 
centenário do Stockholm School of Economics (Suécia), do cinquentenário do Insead (França) 
e da aula inaugural do MBA da recém-criada Skolkovo Moscow School of Management 
(Rússia). Quase simultaneamente, tais eventos mobilizaram não apenas acadêmicos, 
dirigentes de empresas e representantes da sociedade civil, mas também membros da realeza 
e da elite governamental desses países. 
 
O que significa essa deferência? O Rei Carl XVI Gustaf, encerrando a celebração da escola 
sueca, no City Hall, de Estocolmo, onde ocorre, anualmente, a entrega do Prêmio Nobel, 
ofereceu sua interpretação: a Stockholm School of Economics tem sido relevante para a 
reputação do país no exterior. O prof. Lars Bergman, diretor da escola, lembrou outro 
elemento revelador: ela foi criada por empresários, no início do século passado, e deles 
continua recebendo apoio. 
 
Nas três iniciativas, a emulação empresarial foi fundamental. Mas também é comum às 
iniciativas o interesse (e apoio) do Estado para viabilizá-las. Na França, ocorreu o impensável. 
Em um país cioso de seu patrimônio cultural, o governo cedeu o Château de Fontainebleau o 
preferido do imperador Napoleão para as primeiras aulas do Insead. Um dos primeiros alunos 
da escola localizada na França, Olivier Giscard d'Estaing, irmão do ex-presidente Valery 
Giscard d'Estaing, lembrou que, ao ceder o castelo, o governo atrairia "para a França a elite 
européia do mundo econômico". Ou seja, melhoraria o prestígio do país. 
 
Escolas exercem um papel positivo na geração de negócios, empregos e na formação do 
pensamento da sociedade, beneficiando dessa forma a própria sociedade. As que se 
empenham pela qualidade ganham notoriedade e atraem interesse e admiração de lideranças 
de outros países. Participar das celebrações, em função da cooperação que mantém com essas 
instituições, ajudou a Fundação Dom Cabral a compreender seu papel e a tirar conclusões 
relativas ao caso brasileiro. O que percebi reforça idéias já em curso. Talvez uma das mais 
atuais seja nosso papel como "escola", independentemente de sermos escolas de negócios. 
 
É imperativa a orientação de formar dirigentes de empresas que procurem incorporar à sua 
atividade o aperfeiçoamento das condições da vida no planeta. Como preconizado pela ONU, 
assumir questões como os índices degradantes de pobreza e violência, negligência com a 
preservação da natureza e com padrões civilizados na prática dos negócios é tão importante 
quanto ensinar técnicas de gestão. Convém lembrar que as nações onde esses problemas 
foram equacionados têm melhor reputação e maior competitividade. 
 
Nesse momento em que o Brasil assume papel de destaque no mundo, a sociedade precisa 
estar atenta aos elementos formadores da reputação do país. A educação em geral e as 
escolas de negócio no seu segmento específico são peças-chave desse processo. 
 
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 14 dez. 2009, Primeiro Caderno, p. 18. 


