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Uma história escrita pelo escritor argentino Julio Cortazar é uma boa metáfora para a situação 
que vivemos hoje no Brasil. No célebre conto A Casa Tomada, Cortazar nos fala de dois irmãos 
que, certo dia, ouvem ruídos estranhos vindos de um dos aposentos da residência onde 
moram. Convencidos de que a casa está sendo invadida por criaturas misteriosas, os irmãos 
decidem trancar o aposento e nunca mais colocar os pés lá. Eles tentam, então, retomar suas 
vidas de sempre, mas eis que surgem novos ruídos suspeitos vindos de outro cômodo da casa. 
Os irmãos recorrem à mesma tática, e contentam-se em viver num espaço cada vez mais 
reduzido. Até que, por fim, a casa inteira é "tomada" pelos misteriosos invasores. Os dois 
irmãos trancam a casa, jogam a chave fora e a abandonam para nunca mais voltar.  
 
Assim como os personagens de Cortazar, nós também adotamos a tática de abandonar os 
"cômodos invadidos" e a viver num espaço cada vez mais reduzido. Se os hospitais públicos 
não funcionam como deveriam, nos contentamos em pagar serviços médicos privados e 
evitamos até mesmo passar na porta de um hospital público. Se as escolas públicas são ruins, 
colocamos nossos filhos em estabelecimentos particulares de ensino e esquecemos o assunto. 
Se existem assaltos freqüentes em determinadas ruas, evitamos passar por ela. Se algum 
bairro ou região é alvo de violência constante, nós o riscamos de nosso mapa. E quanto às 
pessoas que precisam viver, ou trabalhar, ou estudar, ou se medicar nesses lugares... Bem, o 
problema não é nosso. O governo é que deveria fazer alguma coisa. Como os dois irmãos do 
conto, agimos como se esses espaços não mais nos pertencessem. E vamos criando nossa 
própria geografia: a geografia do medo e do desinteresse.  
 
Contudo, há aqueles que não se conformam. É o caso, por exemplo, de Jorge Gerdau 
Johannpeter, o presidente do Grupo Gerdau. Dono de um conglomerado multinacional, Jorge 
Gerdau com certeza não precisa recorrer aos serviços de um hospital público. Mas nem por 
isso ele faz de conta que esses lugares não existem. Ao contrário. Gerdau lidera a Associação 
Qualidade RS, movimento que tenta agregar eficiência a instituições públicas e privadas. Como 
isso é possível? Há um exemplo de sucesso que Gerdau costuma contar. Após iniciar um 
extenso programa de gestão, a Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre (RS), que atende 4 
mil pessoas por dia, tem um custo para o estado de 95 milhões de reais. Outro hospital público 
de Porto Alegre, que oferece um atendimento de pior qualidade, pertence ao governo federal e 
atende 4. 400 pessoas por dia, custa 495 milhões de reais aos cofres públicos.  
 
Há muitos outros empreendedores por aí mostrando para aqueles que acham que a solução é 
"trancar a casa e jogar a chave fora" que é possível, sim, reivindicar e recuperar os espaços 
que pertencem a todos nós, como indivíduos e cidadãos. É o caso de Miguel Krigsner e a 
Fundação O Boticário, de Luiz Antonio Seabra e a Fundação Natura, de Sérgio Amoroso e da 
Fundação Orsa, de Luiz Norberto Pascoal e da Fundação Educar, e de muitos outros que 
acreditam que não há realidade que não possa ser melhorada. Para eles, empreender é não se 
conformar. 
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 15 out. 2008, Especial Empreenda n.º 100, p. D1-
D8. 


