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A crise internacional tem desviado o foco dos Estados, inclusive nos países
desenvolvidos, de questões ligadas à poluição, mudanças climáticas e sus-
tentabilidade. Assim, tornam-se mais importantes as iniciativas da socie-
dade na viabilização de um mundo economicamente próspero, socialmen-
te justo e ambientalmente saudável. Estes princípios da triple botton line,
no contexto do capitalismo democrático, têm nas empresas o seu grande
bastião. O Brasil, cuja liderança é ascendente no tocante aos temas de inte-
resse multilateral, já avançou alguns passos no âmbito dos compromissos
das empresas e da sociedade. O melhor exemplo disso é a Política Nacional
dos Resíduos Sólidos, instituída por lei, que prevê, dentre outros itens, a
logística reserva, a cargo dos próprios setores produtivos. Isso significa
que fabricantes/importadores, distribuidores e varejistas terão de se unir
para tirar do meio ambiente os resíduos e embalagens descartáveis dos pro-
dutos que fabricam e comercializam.

Esse imenso trabalho irá somar-se ao aumento da reciclagem e à obriga-
tória erradicação dos lixões, a partir de 2014, na promessa de imenso ga-
nho ambiental para as cidades. Nesse processo, que envolve praticamente
todas as cadeias produtivas, há amplo espaço para a inclusão social, em es-
pecial por meio das cooperativas de catadores, e para a participação da co-
munidade, cuja missão será sempre exponencial, tanto contribuindo para
a logística reversa, quanto para o sucesso da coleta seletiva do lixo.

Um exemplo do engajamento do universo produtivo no enfrentamento
dos desafios da sustentabilidade encontra-se na indústria têxtil paulista.
O setor está realizando programa para o descarte, a coleta de retalhos e
sua venda a indústrias recicladoras. Em 2011, o Brasil importou 13,47 mil
toneladas de trapos, ao valor de US$ 13 milhões. Contudo, somente no
Bom Retiro, em São Paulo, são geradas 6 toneladas diárias de resíduos têx-
teis. O Brasil é o quarto maior produtor mundial de algodão e o quinto
maior produtor têxtil do planeta, gerando aproximadamente 170 mil tone-
ladas mensais de resíduos. Ora, não podemos continuar importando o
que jogamos no lixo.

O setor têxtil investe R$ 2 bilhões por ano na produção, e boa parte des-
ses aportes destina-se ao desenvolvimento de novas tecnologias ambien-
tais. Ademais, as indústrias têxteis paulistas tratam 100% seus efluentes,
reutilizam a mesma água, aproveitam seus próprios resíduos para gerar
energia, utilizam corantes sem anilinas azoicas (que podem provocar aler-
gias e afetar pacientes de asma e bronquite), utilizam fios de pet reciclado e
fibras alternativas como de cana-de-açúcar e pneu reciclado.

Como se observa, os setores produtivos brasileiros têm respaldado a li-
derança crescente do país nas negociações multilaterais relativas à susten-
tabilidade. Se as nações desenvolvidas e algumas das emergentes estão
despreocupadas com o Planeta, vamos dar o exemplo e cuidar muito bem
de nosso quintal! ■
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Seja no Brasil, que oferece no momento melhores expectativas para os profis-
sionais no mercado, seja nos Estados Unidos, que enfrentam dificuldades pa-
ra fazer decolar a economia, é grande o número de executivos que não ficam
nem um ano no novo emprego. No Brasil, segundo pesquisa de uma consulto-
ria em 2011, cerca de 10% dos profissionais contratados abandonaram ou fo-
ram demitidos do novo emprego em menos de 12 meses. Esse percentual che-
ga a 25% nos Estados Unidos. As razões são várias. Em alguns casos, o profis-
sional deixa-se seduzir pela vaidade ou por um pacote de benefícios mais
atraente e ruma para outra empresa sem colocar todos os pós e contras na
balança. Depois, se frustra ao descobrir que não era nada daquilo que queria.

Pior ainda é o executivo que chega à outra empresa com o ego inflado, sen-
tindo-se o salvador da pátria. Ele começa a ditar regras e propor mudanças
radicais, sem conhecer a cultura da empresa e o potencial de seus liderados.
Um renomado executivo relatou há poucos anos que cometeu um dos maio-
res erros de sua vida ao trocar a vice-presidência de uma tradicional empre-
sa, de estrutura insular, na qual ele mandava e desmandava, por um cargo
equivalente em um grupo que incentivava a descentralização das decisões e
a autonomia dos chamados líderes de negócios a ele subordinados. Ele admi-
tiu que tinha certa postura autoritária, que o levava a tomar decisões sem
consultar ninguém, e sofreu um verdadeiro choque ao verificar que não po-
dia “controlar” seus liderados. Ele preferiu trocar de emprego pouco depois
de completar um ano, pois não se adaptara à cultura daquela organização.

Hoje, mais do que antes, é comum um executivo de um determinado seg-
mento da economia ir para outro totalmente diverso — um diretor de marke-
ting de uma montadora transferir-se para uma operadora de telefonia, por
exemplo. Não há nada de estranho porque, mais do que o conhecimento de
um mercado específico, as empresas estão mais interessadas nas competên-
cias e habilidades do executivo, na sua capacidade de comunicação e lideran-
ça, na sua visão estratégica do negócio.

Uma mudança drástica, porém, pode trazer insegurança ao executivo de-
pois que ele assume o cargo na nova empresa. Eventuais fracassos no início,
que seriam considerados percalços naturais em qualquer organização, po-
dem assumir um aspecto mais crítico. Não é raro o executivo, nessas condi-
ções, ficar inseguro, angustiado e mesmo estressado. A tendência natural é
que ele comece a duvidar da própria capacidade e arrepender-se da decisão
de mudar de emprego.

Falta de humildade é outro pecado mortal que alguns profissionais come-
tem ao chegar a uma empresa, principalmente quando são muito festejados
e aplaudidos pelos resultados que conquistaram em empregos anteriores.
Eles podem cair na tentação de achar que tudo será fácil, que repetirão os
desempenhos passados e, portanto, não necessitarão aprender nada com
ninguém na nova organização. Por mais competentes que sejam, executivos
não são super-homens. ■

Vamos cuidar do nosso quintal

Argentina integraConselhodeSegurançadaONU
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Como se observa, os setores produtivos brasileiros
têm respaldado a liderança crescente do país nas
negociações multilaterais relativas à sustentabilidade

Mudanças insensatas

Alterações drásticas podem muitas vezes
trazer insegurança ao executivo depois
que assume o cargo na nova empresa

PONTO DE VISTA

A Assembleia-Geral da Organização das Nações Unidas elegeu Argentina,
Austrália, Ruanda, Luxemburgo e Coreia do Sul para integrar temporariamente
o Conselho de Segurança durante o período entre 2013/2014. Argentina e
Ruanda não tiveram oposição às suas candidaturas para as vagas de América
Latina, Caribe e África, mas precisaram da aprovação de dois terços dos
membros da Assembleia-Geral composta de 193 países. Argentina obteve
182 votos e Ruanda, 148. Reuters
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 22 out.  2012, Primeiro Caderno, p. 39.




