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A marca dos valores

O Brasil e a reunião Rio + 20

Regras estáticas podem
comprometer a educação

ANTONIO OLIVEIRA SANTOS
PRESIDENTE DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL 

DO COMÉRCIO DE BENS, SERVIÇOS E TURISMO

A sociedade moderna, surgida com a Revo-
lução Industrial, em meados do século XVIII,
recebeu um enorme benefício em termos de
melhoria da qualidade de vida, proporcionada
pelas inovações nos meios de transporte, na
calefação das residências, na disponibilidade
dos utensílios domésticos e instrumentos de
trabalho, com destaque, nos últimos tempos,
para os avanços da medicina e da tecnologia
dos meios de comunicação.

A soma de todos esses benefícios econômico-
sociais teve e está tendo um custo alto, em ter-
mos quantitativos da exaustão dos recursos na-
turais e qualitativo da poluição da atmosfera,
dos solos e das águas, assim como da destruição
de grandes áreas de florestas.

Em 1971, o Clube de Roma lançou um brado
de alerta sobre os danos ambientais e exaustão
das reservas de energia, cujas consequências
certamente imporiam perigosos limites ao
crescimento econômico ( The Limits of Gro-
wth), em um cenário catastrófico de “cresci-
mento zero”. Na Reunião da ONU, em Estocol-
mo, em 1972, o debate sobre a exaustão dos re-
cursos materiais foi aprofundado, tendo em
vista a contínua expansão da população mun-
dial, especialmente nos países menos desen-
volvidos do Terceiro Mundo.

Por trás de todos esses acontecimentos está o
fato espantoso de que a população do mundo
havia crescido de quatro bilhões em 1974 para
seis bilhões em 1998. E mais grave ainda: a po-
pulação total chegou a 7 bilhões em 2011 e cami-
nha para 9 bilhões antes de 2050.

Estão colocadas frente a frente, atualmente,
duas questões fundamentais: 1) a preservação
dos recursos naturais (desenvolvimento sus-
tentável) e 2) o agravamento da pobreza e da
fome nos países menos desenvolvidos. Esses

vão ser os temas básicos da Reunião da ONU
(Rio + 20), no próximo mês de junho, no Rio de
Janeiro. Evidentemente, está faltando em ter-
ceiro item na pauta dos debates: a explosão de-
mográfica e o controle populacional.

A maior ameaça de uma mudança climáti-
ca, qualquer que sejam suas causas, é a fome
para centenas de milhões de pessoas. Ao que
se sabe, em 1950, havia três vezes mais habi-
tantes na Europa do que na África; hoje, há
quase 20% a mais na África do que na Europa.
Essa é a base da forte pressão social para a imi-
gração. O mesmo acontece com o México, o
Haiti e outros países do Caribe, em relação aos
Estados Unidos.

Impressionantemente, ninguém tem cora-
gem cívica ou política de levantar esse terceiro
ponto na agenda dos debates. É muito mais cô-
modo e talvez mais lucrativo propor a criação
de um Fundo Verde, com gastos de US$ 100 bi-
lhões anuais, um Fundo Florestal, um mercado
de carbono, entre outras medidas de puro cará-
ter financeiro. É impressionante a inegável pre-
valência que está sendo conferida à questão fi-
nanceira, acobertando possíveis interesses co-
merciais. Entre eles, continua de pé o discutível
Protocolo de Kyoto, baseado em um suposto
efeito estufa que justificaria um lucrativo mer-
cado de compra e venda de certificados de car-
bono. Tudo isso virá à tona na Conferência Rio
+ 20, que já vai assumindo uma feição econô-
mico-financeira muito mais do que ambiental.

Esse jogo financeiro distorce e deturpa os
fundamentos de uma proposta séria e honesta,
como a que se contém no Relatório Brundtland,
de 1987. O elevado enfoque da preservação am-
biental está sendo desvirtuado pela prevalência
do enfoque comercial-financeiro.

O maior legado da Rio-1992 foi, sem dúvida,
a consciência ambiental do desenvolvimento
sustentável. A Rio + 20, ao enveredar por ou-
tros caminhos, pode complicar e desfigurar es-
se conceito.
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ESCOLA DE NEGÓCIOS

São recorrentes, na mídia brasi-
leira e mundial, artigos e textos so-
bre o valor das marcas, algumas de-
las significando ativo mais valioso
do que a própria empresa, sua es-
trutura produtiva e seu know how.
A questão tornou-se dogmática no
universo dos negócios e na tese do
marketing e da propaganda.

Por isso, qualquer mudança ne-
cessária nesse ícone sagrado da
identidade empresarial — devido a
fusões, incorporações, quaisquer
alterações acionárias ou simples-
mente pela ampliação ou atualiza-
ção do foco dos negócios — con-
verte-se num terrível pesadelo. 

Às vezes, a tomada de decisões
sobre a transformação demanda
tanto tempo, esforço, reflexões,
reuniões e debates, que parece até
se constituir na atividade-fim da
organização.

Sem deixar de reconhecer o alto
significado e o elevadíssimo valor
da marca, é necessário, contudo,
fazer uma reflexão mais serena so-
bre o tema, em especial na área de
prestação de serviços. Quando se
trata de um produto de consumo,
seja alimentício, bebidas, veículos
ou equipamentos, a marca associa-
se de modo direto com o padrão de
qualidade e peculiaridades do fa-
bricante. É impessoal. 

Contudo, as empresas presta-
doras de serviços, por mais que
busquem tornar prevalente o seu
nome em relação a seus diretores,
executivos e colaboradores, ja-
mais conseguirão mitigar, em ter-
mos de marketing e reconheci-
mento no mercado, o valor de seu
capital humano.

Portanto, a mudança de marca
na área de serviços não deve ser en-
carada com tanto temor quanto
nos segmentos que oferecem pro-
dutos. Para os clientes e o mercado
são muito mais importantes os va-
lores que reconhecem nas pessoas,
como a competência, ética, com-
prometimento, espírito de parce-
ria, confiabilidade, experiência e
conhecimento. Podemos chamar
esse processo de marca dos valores,
que está acima das siglas, razões
sociais ou nome fantasia das pres-
tadoras de serviços.

Nessas empresas, o ícone do re-
conhecimento no mercado é cons-
tituído pelo currículo de seus só-
cios, executivos e profissionais de-
dicados ao atendimento ao cliente.
Por isso, a constante atualização,
educação continuada e capacita-
ção permanente de todo esse qua-
dro e uma boa política de RH volta-
da à manutenção dos talentos são
ações tão importantes quanto a
marca. A identidade das prestado-
ras de serviços é formada por seu
capital humano.

Assim, com mais serenidade, a
atitude de mudar a marca é mais fá-
cil. Deve priorizar as informações
sobre a manutenção dos valores
humanos já reconhecidos pelo
mercado, em toda a comunicação
sobre a nova abrangência dos negó-
cios, as mudanças da razão social,
do nome fantasia, logotipos e siglas. 

O cliente ficará feliz em saber
que aquelas pessoas que o aten-
dem tão bem poderão lhe prestar
novos serviços, oferecer-lhe mais
ou simplesmente seguir assesso-
rando-o a despeito de mudanças
societárias e/ou de marca. Qualida-
de, atenção, ética e compromisso
sempre serão a principal marca dos
valores mercadológicos de uma
empresa prestadora de serviços.

ISABELLA MENTA BRAGA
SÓCIA DO ESCRITÓRIO BRAGA E BALABAN

Considerando que existe uma
norma do Conselho Estadual de
Educação que estabelece que a
criança, para poder estar matri-
culada no ensino fundamental,
deve ter seis anos completos até
30 de junho de 2012, sob pena de
ter que refazer o ano letivo ante-
rior, não apenas pais de alunos
que não se enquadram nessa
“idade de corte” se
revoltaram como,
também, pais de
crianças considera-
das superdotadas.

A polêmica veio à
tona na medida em
que pais de crianças
que não poderiam ser
matriculadas no ensi-
no fundamental por
não terem a idade mínima exigi-
da pela resolução, se viram obri-
gados a arcar com um ano inteiro
de mensalidades para que seus fi-
lhos cursassem a mesma matéria
e grade curricular do ano ante-
rior. Mais do que isso, estavam
diante de uma regra que é pura-
mente objetiva para tratar de
questão subjetiva.

Já tivemos a oportunidade de
nos manifestarmos sobre o tema
e, em linhas gerais, o entendi-
mento é o de que existe sim a ne-
cessidade de serem definidos cri-
térios para enquadramento dos
alunos, porém, a idade não pode
ser o único deles, devendo a
criança ser submetida a uma aná-
lise pedagógica que, essa sim, po-
de verificar a capacidade cogniti-
va do aluno para cursar o ensino

fundamental,  independente-
mente da idade.

Muito se discutiu sobre o as-
sunto e muitos pais foram à Justi-
ça para fazer valer o direito de
seus filhos de serem matricula-
dos no ensino fundamental, ain-
da que não tivessem a idade mí-
nima exigida.

Recentemente, um publicado
artigo no Jornal Folha de São Pau-
lo trouxe o tema e contou o caso
de pais de crianças superdotadas

que estão recorrendo ao Poder
Judiciário para conseguir que
seus filhos “pulem” uma série,
sendo que medidas liminares es-
tão sendo deferidas, ou seja, a
Justiça está garantindo que crian-
ças sejam matriculadas fora da
série que lhe seria indicada.

O raciocínio é o mesmo que o
exposto anteriormente: os pais
de crianças superdotadas, te-
mendo que seus filhos se desin-
teressem pelos estudos – por sua
condição diferenciada – e, num
segundo momento, pretendendo
evitar arcar com as mensalida-
des inutilmente, não têm outra
alternativa que não bater às por-
tas da Justiça.

E agora o motivo: a já conheci-
da norma do Conselho de Educa-
ção, que fixa idade mínima para

ingresso no ensino fundamental.
Como afirmado anteriormen-

te, nos parece correto que haja
um critério para enquadramento
das crianças no ensino infantil ou
fundamental, mas essa norma
deve ser relativizada: a uma por-
que a idade não pode ser o único
elemento a ser observado, deven-
do ser levada em consideração a
capacidade cognitiva do aluno; a
duas porque, ainda que tenham
pouca idade, crianças considera-

das superdotadas
(com embasamento
psicopedagógico)
não podem ser obri-
gadas a cursar maté-
rias que se mostrem
fáceis, sob pena do
ensino se tornar ati-
vidade enfadonha.

Em resumo, a
aplicação dessa nor-

ma deve ser ponderada caso a
caso, sob pena de as crianças,
que são o futuro do país, se sen-
tirem desestimuladas com rela-
ção à escola e aos estudos, isso
num País tão carente de educa-
ção e que preza e enaltece, com
razão, a sua importância na vida
de qualquer pessoa.

Certo é também, que pais não
podem pretender impor a condi-
ção de superdotado ao seu filho
apenas para burlar a regra criada
pelo MEC. Porém, certamente,
aqueles que irão analisar cada
um dos casos e pedidos tiveram
acesso à educação e a estudos e,
sendo o bom senso parte do
aprendizado, nessas circunstân-
cias é essa a regra que deve ser
observada, independentemente
de critérios pré-estabelecidos.
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Text Box
Fonte: Jornal do Commercio, Rio de Janeiro, 12 mar. 2012, Seudinheiro, p. B-11.  




