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A importância da Rio+20 é inegável.  A reunião da
ONU sobre as questões da sustentabilidade colocou o
Brasil no noticiário internacional e no centro das dis-
cussões e manifestações locais. 

É certo que alguns cariocas se surpreenderam com
cocares multicoloridos entre os passageiros do metrô,
enquanto outros tiveram que mudar o seu trajeto diá-
rio, abrindo espaço para reivindicações de arco e fle-
cha na avenida. Mulheres não deixaram por menos e, a
exemplo de ativistas ucranianas, desfilaram em bloco
o seu protesto seminu. Isto, só para citar algumas das
manifestações. Houve outras, muitas outras.

Tudo muito natural em um evento de tamanha
grandeza, pautado por objetivos ambiciosos e condu-
zido por público de diversidade jamais imaginada. 

Como já foi fartamente divulgado, os resultados fi-
nais não corresponderam às expectativas e muitos se
sentiram frustrados, o que também era de se esperar.
Estranho seria se houvesse a concordância de todos
com tudo, em clima de utopia.

No entanto, nos 40 anos de preocupações formais
das Nações Unidas com o meio ambiente e o desenvol-
vimento humano, devemos reconhecer uma evolução.
Da Conferência de Estocolmo em 1972, passando pela
Eco-92 há 20 anos e pela Cúpula Mundial de Joanes-
burgo em 2002, chegamos à Rio+20 somando mais
consciência e mobilização da sociedade e dos gover-
nos. Isso não é pouca coisa.

Contribuição dos diálogos

A iniciativa dos Diálogos para o Desenvolvimento
Sustentável - reuniões paralelas abertas à participação
da sociedade civil - enriqueceu a Rio+20 com reco-
mendações práticas de quem vive a realidade do pla-
neta. As contribuições decorrentes dos debates entre
representantes do setor privado, ONGs, comunidade
científica e demais líderes sociais não terão sido em
vão. Servirão, mesmo que não incorporadas ao docu-
mento oficial da ONU, de guia para um aprofunda-
mento das práticas que já se realizam em diversos se-
tores produtivos.

A título de exemplo, cito a indústria da reciclagem e
a da construção civil que avançaram muito através de
processos mais racionais, mais econômicos, que me-
lhor preservam recursos naturais e consomem menos
energia. São hoje modelos de princípios de sustentabi-
lidade aplicada. No mesmo caminho devem seguir os
projetos de geração de energia do lixo.

É bem verdade que ainda temos falta de tecnologia
e de recursos para encontrar soluções contra a escas-
sez de alimentos e de água, uso excessivo de energia e
catástrofes climáticas que desequilibram a balança do
desenvolvimento, enquanto a população mundial não
para de crescer. 

O tempo encerra o grande desafio e o constante di-
lema de encontros como a Rio+20. Quanto tempo ain-
da temos para salvar o planeta? Seria possível parar o
relógio a partir do período em que se discute não só o
que fazer, mas como fazer, quando fazer e, emblemáti-
co da nossa sociedade, quem paga a conta?

Contribuição do cidadão

Nem todos estão atentos a isso, mas, assim como os
impostos, a conta da sustentabilidade é paga por todos
nós. Ao largo dos temas macro da sustentabilidade, o
cidadão comum pode enxergar os esforços da Rio+20
como alguma coisa distante do seu dia a dia.

Mas é esse cidadão que tem plenas condições de
contribuir com sua parcela de responsabilidade so-
cioambiental em ações do cotidiano. Somadas, elas
sem dúvida amenizarão o volume da conta a pagar.

Desde que o tema da sustentabilidade passou a
ocupar mais espaço nas escolas, nas iniciativas de
empresas e ONGs e nas notícias que diariamente che-
gam às casas das pessoas, já houve uma evolução no-
tável. O importante agora é não descuidar da conti-
nuidade de ações.

Um passo decisivo para isso é o controle do consu-
mo. Consumimos energia demais e desnecessaria-
mente. Desperdiçamos água e alimentos. Produzimos
muito lixo. 

Protagonistas que somos de uma vida de desafios,
cabe a cada um de nós o papel de plantar, cuidar, pre-
servar, reutilizar, reciclar e, acima de tudo, respeitar o
planeta, seus habitantes e seus limites. Porque o tem-
po não para.

**  HHoommeennaaggeemm  aa  EEnnggeell  PPaasscchhooaall  ((77//1111//11994455  aa  3311//33//22001100)),,  jjoorrnnaalliissttaa  ee  eess--
ccrriittoorr,,  ccrriiaaddoorr  ddeessttaa  ccoolluunnaa..

Feitiço do tempo

Responsabilidade

SOCIAL  E  ÉTICA
por Lucila Cano
lcano@terra.com.br

B-12 • Jornal do Commercio • Quinta-feira, 21 de junho de 2012 

JC&Cia Seu Negócio
Há 53 anos no mercado de cursos de idiomas, a

Fisk é uma das marcas mais conhecidas do
País em sua área. Com 1 mil unidades, entre

próprias e franqueadas, espalhadas pela
América do Sul e América do Norte, além de
África e Ásia, a rede oferece aulas de inglês,

espanhol e informática para um público amplo
e de faixa estária variada.

Em entrevista exclusiva ao Jornal do
Commercio, o diretor superintendente da

Fundação Fisk, Élvio Peralta, faz uma 

avaliação do mercado de trabalho brasileiro,
mostra o que a empresa vem fazendo para
ajudar na qualificação dos profissionais no
País e detalha o plano de expansão da rede,
que negocia a abertura de unidades na
América do Sul, bem como a ampliação de
suas operações em Angola.
“Nossa linha administrativa e de ensinamentos
pedagógicos são o nosso DNA e isso é um
legado do fundador da rede, Richard Fisk”,
destacou Peralta.

» VIVIANE FAVER

ENTREVISTA ÉÉllvviioo  PPeerraallttaa Diretor superintendente
da Fundação Fisk

JORNAL DO COMMERCIO –
O aumento de renda da popu-
lação brasileira está influen-
ciando a expansão da Fisk?

Élvio Peralta – Sim. O cres-
cimento vem de carona na as-
censão da classe C, que passou
a ter mais acesso ao consumo.
Os grandes eventos esportivos
que o País vai sediar nos próxi-
mos anos também estão tendo
um impacto positivo em nos-
sas operações. Construímos
uma marca sólida ao longo de
50 anos e, agora, colhemos os
frutos. De cinco anos para cá,
as pessoas estão mais atentas
às questões relacionadas à
qualificação. No passado, por
exemplo, as pessoas tendiam a
uma acomodação que já não
existe mais entre os jovens,
que chegam ao mercado de
trabalho mais antenados e am-
biciosos. Minha observação é
que o Brasil acordou para a
abertura e a modernização da
economia.

No Brasil, em quais regiões
se concentram as franquias da
Fisk? Qual o número de unida-
des próprias?

– As regiões Sul e Sudeste es-
tão à frente das demais. Nelas
administramos 31 unidades
próprias, sendo 24 em São Pau-
lo, seis em Curitiba e uma no
Rio de Janeiro (capital). No es-
tado do Rio, ainda temos 67
franquias, número que quere-
mos ampliar para 76. O objeti-
vo agora é expandir para o Nor-
deste, onde ainda há muito
campo para crescer. No Sudes-

te já estamos presentes em
praticamente todas as cidades.

A Fisk ficou conhecida no
mercado por oferecer cursos de
inglês. O que motivou a decisão
de criar aulas de informática e
de espanhol? 

– Existe no mercado de traba-
lho uma necessidade de qualifi-
cação profissional. Neste senti-
do, podemos dizer que, enquan-
to o inglês se tornou essencial
para quem deseja ascender pro-
fissionalmente, a informática é
uma condição obrigatória e o
espanhol rapidamente ganha
mais espaço. Pessoas que não
estão empregadas precisam de

DIVULGAÇÃO

Qualificação para
toda a família

capacitação. Já as que estão,
concorrem com quem está na
própria empresa. A atualização
nunca pode parar.

Dentro do negócio da Fisk,
quais segmentos apresentam
maior faturamento? Há planos
para novos cursos?

– Os cursos de inglês são o
carro chefe, representando de
80% a 85% dos clientes. Há al-
guns anos, mudamos o nosso
conceito de uma escola só de
línguas para um centro de en-
sino, o que nos permitiu agre-
gar novos alunos. Estamos
sempre atentos às demandas
do mercado, por isso, há sem-

pre a possibilidade de diversi-
ficarmos nossos produtos.

Quais são os públicos es-
tratégicos da empresa?

– Atendemos pessoas de to-
das as idades, pois o conheci-
mento de um idioma se tor-
nou uma necessidade para
qualquer faixa etária. Ainda
assim, 50% do nosso público
são de 12 a 19 anos. Por termos
um público-alvo abrangente,
somos obrigados a desenvol-
ver estratégias comercial e de
divulgação em diversas fren-
tes. Para adultos, por exemplo,
o mercado de trabalho é muito
competitivo, o que exige uma
abordagem bastante específi-
ca – tanto pedagógica, quando
de publicidade. Para jovens e
crianças, na verdade, o foco é
nos pais, que estão preocupa-
dos em estimular o aprendiza-
do de um nova língua.

Como está configurada a
atuação da Fisk no mercado in-
ternacional? O que este seg-
mento representa para a receita
da empresa?

– Estamos fortemente pre-
sentes na Argentina, onde já
atuamos há 15 anos. Temos
ainda unidades no Japão e nos
Estados Unidos. Também já
estamos presentes em Angola,
onde temos duas escolas e pre-
tendemos abrir a terceira. A
participação do mercado in-
ternacional no faturamento da
empresa, no entanto, ainda é
pequena, chegando a, no má-
ximo, 10%. O forte de nossa
operação está realmente no
Brasil. Ainda assim, temos me-
tas de expansão no exterior.
Nossos alvos são o Chile, Bolí-
via e Paraguai. 

Quais são os planos da
empresa para a Copa do
Mundo e Olimpíada? Existe
algum tipo de parceria com o
governo federal ou Comitê
Olímpico Brasileiro (COB)
para evento?

– Não temos parceria ofi-
cial com o governo, mas va-
mos atender a 800 empresas
que estão ligadas aos eventos.
Para esse atendimento, a Fisk
desenvolveu o curso May I
help You?, que é direcionado
para profissionais de turismo,
hotelaria, taxistas, garçons e
recepcionistas, entre outros.
Devemos mantê-lo entre os
cursos que oferecemos.

Algumas empresas se
queixam sobre a falta de mão
de obra qualificada no País.
Você concorda? 

– Minha avaliação é de que a
economia cresceu mais do que
a oferta de mão de obra, o que é
uma oportunidade para nós.
Hoje, as empresas brasileiras
sofrem com a carência de fun-
cionários qualificados. Para a
Fisk, não é diferente. Trabalha-
mos duro na formação dos nos-
sos empregados, e pode-se di-
zer que esse é um dos nossos
diferenciais. Assim como fui
formado na empresa e virei pro-
fessor, ficamos de olho em futu-
ros funcionários. No final das
contas dá certo, pois são pes-
soas que acreditam no nosso
modo de ensino. 
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Fonte: Jornal do Commercio, Rio de Janeiro, 21 jun. 2012. Seudinheiro, p. B-12.




