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Carlos Terepins, presidente da
Even: proposta de partilhar

esforços pela redução de
impactos das construções
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Como tornar tangíveis
as vantagens do novo
Em momentos de transição como este em que vivemos, quando novos
valores se esforçam para vir à luz no ambiente de negócios enquanto
predominam os pressupostos de uma era que também resfolega para se
manter, os protagonistas da mudança lutam com grandes desafios nas
frentes de convencimento. Um deles é a dificuldade de tornar tangíveis,
num ambiente pouco afeito a subjetividades, as vantagens do novo.

Tem sido assim desde os primórdios da civilização e a própria história
do capitalismo nos ensina que a travessia sempre é feita sob o signo da
angústia. O debate histórico entre Denis Diderot e André Morellet, nos
anos 1770-1771, em torno das características do capitalismo nascente, já
trazia ideias sobre a natureza dinâmica do sistema que vinha reorgani-
zar os valores da produção — na época predominantemente agrícola.

Neste início de século, quando o estado do mundo impõe reflexões
sobre questões como os limites das fontes de matéria-prima ou sobre
oportunidades e riscos vinculados aos contatos transculturais e à emer-
gência de novos mercados, a dinâmica do sistema de negócios se mani-
festa em aspectos que eventualmente sugerem certas tintas anticapita-
listas ou alheias ao que se considera sejam pressupostos do capitalismo.

O conceito do sucesso individual, por exemplo, desmorona diante
das evidências de que, quanto mais amplo e mais diversificado o uni-

verso beneficiado pela atividade
produtiva, mais sustentável ela se
torna. Da mesma forma, e por outro
lado, preconceitos como os que vi-
cejam contra o consumo de luxo co-
meçam a se desfazer diante de em-
preendimentos que, atendendo aos
desejos do topo da escala social,
contribuem para suprir as necessi-
dades de bem-estar das classes mé-
dias ou das menos favorecidas.

As contradições culturais do ca-
pitalismo sempre foram objeto de
preocupação dos críticos do sistema,
quando deveriam fazer parte de to-
das as estratégias de negócio. Se os
agentes do capitalismo se assumem

como protagonistas de um sistema em permanente construção, deve-
ria ser natural que evitassem uma atitude passiva ou acomodada diante
das mudanças que eventualmente desafiam certas convicções.

A urgência ambiental é um desses desafios, e não há forma de en-
frentar esse dilema sem acrescentar à contabilidade do negócio o
custo das emissões de gases de efeito estufa responsáveis pelas mu-
danças climáticas. A chamada “pegada ecológica” entra rapidamen-
te no rol das preocupações de muitas empresas e vem para ficar como
um novo elemento na mensuração de resultados. Conforme esse
conceito se estabelece na ponta das cadeias de valor, mais profunda-
mente ele também vai se arraigando em todos os seus elos, indepen-
dentemente de exigências relacionadas a certificações.

Nos setores em que há grande dependência de fornecedores ex-
ternos, a própria relação negócio a negócio passa a depender do
atendimento dessas novas exigências. Seja por convicção dos em-
preendedores ou executivos, por conveniência em relação a oportu-
nidades de diferenciação no mercado ou por “fazer bem fazendo o
bem”, como anunciam algumas empresas, o fato é que esses novos
paradigmas vieram para ficar. ■

Se os agentes
do capitalismo
se assumem como
protagonistas
de um sistema
em construção,
deveria ser natural
que evitassem uma
atitude passiva
ou acomodada
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