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OPINIÃO

Um estudo divulgado recentemente por uma entidade
britânica tem provocado bastante polêmica mundo
afora. A tese defendida pela Fundação Nova Economia
(NEF, na sigla em inglês) é de que a única forma de
controlar o aquecimento global é interromper o ciclo
de crescimento econômico. Andrew Simms, diretor da
NEF, diz que “o crescimento econômico está consu-
mindo a biosfera do planeta”. Em sua visão, o custo
dessa expansão aparece no “comprometimento da se-
gurança alimentar, nas mudanças do clima, na insta-
bilidade econômica e na ameaça ao bem-estar social”.

A proposta de eliminar ou mesmo restringir uma
atividade em prol de um determinado viés é recorrente
na política econômica mundial. O raciocínio por trás
disso está mais do que impregnado no nosso dia a dia:
para controlar, taxa-se; para reprimir, multa-se. E as-
sim seguimos uma corrente de soluções paliativas em
que ninguém se compromete de fato com nada.

Nesse contexto, depois de uma onda em que ser
sustentável era a ordem do dia, o meio ambiente pare-
ce ter voltado a sua eterna posição de coadjuvante. É o
que mostra, por exemplo, uma pesquisa recente feita
no Reino Unido pelo Instituto Ipsos Mori. A proporção
de adultos que acredita que as mudanças climáticas
são uma realidade “com certeza” caiu de 44% para
31% nos últimos doze meses. Embora 9 em cada 10 en-
trevistados ainda aceitem que o aquecimento existe
com algum grau de confiança, o grupo que tem segu-
rança absoluta do perigo, e está disposto a bancar me-
didas para mitigar o aquecimento, encolheu.

Essa não é uma perspectiva isolada, mas pode e
deve ser revertida, não com deliberações, mas com
base no protagonismo de cada um. O primeiro mito e
entrave que se deve derrubar é, justamente, esse de
que a atividade econômica necessariamente antagoni-
za com o meio ambiente. Ao contrário, é plenamente
viável e estratégicamente inteligente obter crescimen-
to por meio da preservação do meio ambiente e pelo
respeito aos anseios dos diversos agentes sociais.

Na verdade, a adoção de práticas sustentáveis nas
organizações não deve mais ser vista como mera ação
filantrópica ou algo do gênero. Estão aí as políticas de
re-utilização de água, as usinas de cogeração baseadas
em energias renováveis, a substituição do papel por
documentos eletrônicos e outras dezenas de práticas
que já se mostraram eficazes para a redução de custos e
mesmo para a desburocratização de processos.

Outro estudo encomendado pelo Programa das Na-
ções Unidas para o Meio Ambiente (Pnuma) dá fôlego à
urgência de trazer a questão da sustentabilidade para a
estratégia de negócios das organizações. Segundos os
dados, se as 3 mil maiores empresas globais tivessem
que arcar com os reais custos dos impactos ambientais,
perderiam um terço de seus lucros – o equivalente a
US$ 2,2 trilhões, valor superior ao PIB da maior parte
dos países. É preciso, portanto, antever esse cenário
antes que ele tome a proporção de crise, não apenas do
ponto de vista financeiro, mas também no que diz res-
peito à escassez de insumos para a produção. ■

Química sustentável

Se as 3 mil maiores empresas
tivessem que arcar com os reais
custos dos impactos ambientais
perderiam cerca de US$ 2,2 trilhões

Regina Camargo
Sócia diretora da Across

As mulheres são responsáveis por 55% da força de tra-
balho nos Estados Unidos. Elas já detêm mais da meta-
de das posições gerenciais no mercado americano,
embora estejam presentes em menos de 10% das posi-
ções de liderança das organizações, uma realidade que
se aproxima bastante da nossa. As mulheres também
são maioria lá como aqui nos trabalhos tidos como in-
formais, que não necessitam de diploma de nível supe-
rior. Mas, dentro desse contexto, como elas veem suas
carreiras e quais suas perspectivas profissionais?

Segundo pesquisa da consultoria americana Nova-
tions, as mulheres não se veem assumindo responsabi-
lidades maiores em projetos estratégicos para as orga-
nizações. Outra constatação: ao contrário dos homens,
que têm a autoestima mais elevada, elas tendem a se
comportar de uma maneira mais modesta e se valori-
zam pouco nas organizações. A questão é: por que isso
acontece e quais as implicações do fenômeno?

No seu livro Seduncing the boys club: Uncensored
tactics from the woman at the top, a escritora Nina Di-
Sesa provoca: ‘Será mesmo que a maior parte das mu-
lheres é muito tímida para levar os créditos pelo que
faz ou há alguma coisa genéticamente errada conos-
co?’ Na verdade, esse comportamento tem mais a ver
com a socialização do que com a genética, e o resultado
é que as mulheres não se promovem e, consequente-
mente, têm menos visibilidade nas organizações.

As mulheres normalmente são reconhecidas por
possuírem uma inteligência emocional mais apurada,
o que proporciona resultados consistentes em traba-
lhos em equipe. Se isso explica um aumento significa-
tivo na participação feminina em posições gerenciais,
por outro lado, também pode ser considerado fator de-
terminante para sua ausência em cargos executivos. O
que se espera de um executivo líder é que ele defina os
rumos da organização, o que se dá, na maior parte das
vezes, a partir de projeções, até mesmo por se tratar de
ações com resultados à médio e longo prazo. Ao mes-
mo tempo, essa peculiaridade faz com que ele tenha
que caminhar sozinho, já que em uma posição de lide-
rança o contato com os colaboradores tende a ser me-
nos próximo e menos afeito a ‘manejos emocionais’.

Enfim, a maneira como as mulheres demonstram
poder e influência dentro das organizações se difere da
dos homens, basicamente, no seguinte sentido: elas
buscam ser percebidas como influências positivas
dentro do grupo e tendem a superestimar a segurança
dos relacionamentos com os colegas; enquanto eles se
esmeram em se destacar individualmente, não rara-
mente, se sobrepõem ao grupo em que estão inseridos.
O grande dilema, segundo Caitlin Friedman e Kim-
berly Iorio, autoras da obra The girl’s guide to be a
boss, é que ao tentar se posicionar de uma maneira
mais assertiva, a mulher é vista como arrogante, ao
passo que se ela tenta agir de maneira menos emocio-
nal e mais contida, é percebida como fria e distante. Há
desafios e estereótipos a serem derrubados, sem dúvi-
da. Mas é preciso ter em mente que ser modesto nesse
universo não levará ninguém a lugar algum. ■

Modestas demais

Se tenta se posicionar de forma mais
assertiva no trabalho, a mulher é
vista como arrogante. Se tenta ser
contida, é tida como fria e distante

Marcelo Lacerda
Presidente da Lanxess no Brasil

CARTAS

EPIDEMIA DE DENGUE
A epidemia de dengue atinge níveis que motivam
muita preocupação. E traz à memória os fatos
que ocorreram no inicio do século passado,
com a epidemia de febre amarela. É uma situação
que exige a cobertura proporcionada pelos
organismos públicos, tanto em relação à prevenção
como também no tratamento que deve ser
dispensado às comunidades atingidas. Estes fatos
tem a ver com o conceito que a atuação desses
organismos conseguem junto as várias
comunidades. As reclamações são constantes por
parte do público atingido. Mas, quando se trata
de discutir o conceito adotado pelo Sistema Único
de Saúde-SUS, os elogios de outros países
não são muito bem compreendidos. É que
na realidade o projeto em si é avançado, mas
o poder público em todos os níveis deixa a desejar,
principalmente pela falta de planejamento
e controle dos serviços executados. Sem esquecer
que há uma estreita vinculação com a iniciativa
privada, que é fornecedora de medicamentos
e equipamentos. A saúde exige o envolvimento
dos vários segmentos sociais, pela importância
dos seus reflexos na comunidade.

Uriel Villas Boas
Santos (SP)

O MOMENTO É AGORA - ARTIGO DE
ALBERTO ROCHA
Concordo. É um bom momento. A única coisa
que pode atrapalhar um pouco é o fato de
estarmos em um ano eleitoral, o que o torna
propício a um marketing negativo com viés político.

José Ilton Sarmento Silveira
São Paulo (SP)

“NÃO VEJO NECESSIDADE DE NOVA
TELEBRÁS”, AFIRMA FHC
O ex-presidente perde a oportunidade de ficar
calado e deixar de dizer bobagens. Com esta
opinião fica claro que ele certamente não quer
que a banda larga chegue aos confins do Brasil.
Desde quando as operadoras de banda larga
que atuam no Brasil têm interesse em expandir
suas operações para lugares onde não terão lucro
fácil? O serviço de banda larga é um direito
de toda a população, inclusive dos mais carentes,
para que possam se inserir na sociedade.

Miguel
Novo Hamburgo (RS)

MEIRELLES DIZ A LULA QUE RESPONDE
SOBRE FUTURO NA 4ª
Do governo Lula, Meirelles é dos poucos
que inspiram confiança e deve permanecer sim
na condução do Banco Central. Um homem desse
quilate tem colocação garantida em qualquer
época. Não precisa deixar o governo agora.

Homero
São Paulo (SP)

BRASIL ECONÔMICO

Gostei das matérias publicadas na página
na internet do BRASIL ECONÔMICO. Gosto muito
também da coluna do Ruy Barata Neto,
que além de informativas são coesas
e muito simples, o que facilita o entendimento.

Betania da Silva
Iracê (BA)

A foto que acompanha a entrevista publicada no
último sábado na página 11, “Potencial de vendas
de PCs ainda é alto”, é do economista Eduardo
Giannetti da Fonseca, e não do presidente
da Positivo, Hélio Rotenberg, como foi informado.

Ao contrário do publicado na edição do último
sábado, na nota “Para Ativa, UOL pode se beneficiar
com publicidade”, Luciana Leocádio é chefe da
área de análise da corretora Ativa, e não da Brascan.

ERRATA

Cartas para Redação - Av. das Nações Unidas, 11.633 –
8º andar – CEP 04578-901 – Brooklin – São Paulo (SP).
redacao@brasileconomico.com.br
As mensagens devem conter nome completo, ende-
reço e telefone e assinatura. Em razão de espaço ou
clareza, BRASIL ECONÔMICO reserva-se o direito de edi-
tar as cartas recebidas.
Mais cartas em www.brasileconomico.com.br.
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 31 mar. 2010, Primeiro Caderno, p. 10.
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