
Responsabilidade Social

Um novo modelo de
educação para executivos
Reformulação do ensino de Administração deve incorporar
a responsabilidade social corporativa a todas as disciplinas

O
modelo tradicional de liderança

corporativa, baseado em resulta-
dos financeiros de curto prazo,
não atende mais às necessidades

da globalização dos negócios. É o que aponta
o estudo "Iniciativa de Liderança Globalmente
Responsável (ILGR)", organização não-gover-
namental (ONG) criada pela Fundação Eu-
ropéia para o Desenvolvimento da Gestão e
que conta com o apoio da Organização das
Nações Unidas (ONU).

Segundo a ONG, as empresas desembol-
sam anualmente US$ 2,2 trilhões na educa-
ção dos executivos. Apesar disso, as escolas
de Administração não têm sido capazes de
formar profissionais comprometidos com a
ética e a responsabilidade social.

O estudo, denominado "Liderança Glo-

balmente Responsável: Um Apelo ao Enga-
jamento" critica os gurus da Administração
por não darem a atenção que o tema mere-
ce. No centro das críticas está o norte-ameri-
cano Milton Friedman (Prêmio Nobel de Eco-
nomia de 1986), para quem o maior com-
promisso de uma companhia deve ser o de
gerar o máximo de lucro aos acionistas. De
acordo com o estudo "reduzir a atividade em-
presarial e os elementos que lhe são relacio-
nados - como a iniciativa, a inovação e o
progresso material - a termos estritamente
financeiros, não faz justiça às amplas respon-
sabilidades e ao alcance das empresas".

Para a ILGR, as decisões impostas pela
globalização não devem considerar apenas
os interesses internos da companhia, como
o lucro e a distribuição de dividendos aos

acionistas, mas também os externos, como
as comunidades locais e a preocupação com
o meio ambiente. Por conta disso, ela enten-
de que o ensino da Administração deve pas-
sar por uma reformulação, incorporando a
responsabilidade social corporativa a todas
as disciplinas, e não colocando-a como uma
matéria à parte ou, então, optativa, como
acontece na maioria dos cursos.

Atualmente a ILGR trabalha na formação
de líderes preocupados com questões soci-
ais e com o meio ambiente. O programa
engloba representantes de alto escalão de
empresas, de escolas de negócio e de cen-
tros para aprendizado para cinco continen-
tes. A Petrobrás e a Fundação Dom Cabral
são os representantes brasileiros. "A rentabi-
lidade da empresa é importante, mas é ne-
cessário que ela seja útil também na cons-
trução de um País melhor", ressalta Izeusse
Dias Braga, gerente de comunicação inter-
nacional da Petrobrás.
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