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Diário Serv Gráfica & Logística (SP)

FÁBIOFELDMANN
Consultor em sustentabilidade

Um esforço liderado por mulhe-
res visionárias, que estão colocando
o Brasil em sintonia com a ideia de
que o poder público pode e deve exer-
cer um papel estratégico no merca-
do, estimulando a produção de bens
e serviços sustentáveis. Nada mais ra-
zoável estimular os governos a adqui-
rirem bens e serviços com critérios
de sustentabilidade.

Com isso, muitos benefícios são al-
cançados: uma merenda escolar que
evite açúcar, sal e gordura trans po-
de criar hábitos saudáveis para as
crianças, economizando milhões de
reais em gastos públicos com saúde;
lâmpadas eficientes diminuem a ne-
cessidade de aumento da infraestru-
tura de oferta de energia, dispensan-
do a necessidade de novas hidrelétri-
cas, termoelétricas e usinas nuclea-
res; e móveis de madeira certificada
garantem menor exploração predató-
ria dos biomas brasileiros tão amea-
çados. A Mata Atlântica, por exem-
plo, teve, em Minas Gerais, um au-
mento inaceitável de perda de cober-
tura vegetal, transformada em car-
vão para atividades de siderurgia.

Nessa mesma Minas, a Secretária
de Estado de Planejamento e Gestão,
Renata Vilhena, lidera as experiên-
cias mais inovadoras do país, tornan-
do-as referência obrigatória para os
outros estados e municípios. Em sua

opinião, é um processo lento, mas ir-
reversível que passa por uma mudan-
ça radical de mentalidade dos gesto-
res públicos. No início, há que se su-
perar a compreensão equivocada de
muitas consultorias jurídicas dos go-
vernos, que entendem que a lei de li-
citação não admitiria a modalidade
de “licitação sustentável”. Mas as
vantagens desta última são tão gran-
des e tangíveis que, pouco a pouco,
ela está se consolidando no país.

O Ministério do Planejamento,
por sua vez, com papel ativo de Naza-
ré Bretas tem realizado muitos esfor-
ços na direção de articular os outros
ministérios e criar a plataforma que
permita a implantação da licitação
sustentável em toda a esfera federal.

A prova cabal de que tudo isso é
para valer está no trabalho de Reja-
ne Tavares da Fiocruz que, além de
escrever sua dissertação sobre o te-
ma, tem sido responsável por vá-
rias experiências inovadoras como
a implantação da carona solidária
naquela instituição. Isso é difícil
por tratar de mudanças de hábitos,
mas diante dos congestionamentos
cariocas é inevitável.

O protagonismo dessas mulheres
visionárias está hoje em discussão
nas Nações Unidas, sendo que a Co-
missão de Alto Nível, organizada por
Ban Ki-moon, para colaborar nos
Objetivos do Desenvolvimento Sus-
tentável, elenca como uma das me-
tas nacionais o percentual de com-
pras sustentáveis dos países.

A Ministra Izabella Teixeira, que
faz parte dessa Comissão, afirma
que estamos realizando uma revolu-
ção silenciosa. Se temos algo a come-
morar em relação ao meio ambiente,
a verdade é que devemos muito a es-
sas mulheres visionárias.

CLÁUDIOCONZ
Presidente da Associação Nacional

dos Comerciantes de Material

de Construção (Anamaco)

Li um artigo de jornal há alguns
dias sobre o novo livro do Jaron La-
nier e alguns dados me impressiona-
ram. O autor citava que o principal
jornal de Boston, chamado Boston
Globe, emprega 470 pessoas. Seu do-
no é o New York Times, que o adqui-
riu em 1991 por US$ 1,1 bilhão. Algu-
mas propostas estão sendo estudadas
pelo Times e os palpites dos analistas
apontam que o jornal aceitaria ofer-
tas de até.... US$ 80 milhões. O
Yahoo comprou o tumblr, plataforma
de microblogs, com 178 funcionários
pelos mesmos US$ 1,1 bilhão.

Fazendo uma outra comparação,
quando a Kodak era líder da indústria
da fotografia, tinha mais de 140 mil
funcionários e valia $ 28 bi. No ano
passado, o Instagram foi vendido pa-
ra o Facebook por $ 1 bi e tinha ape-
nas 13 empregados.

Vi que agora você arregalou seus
olhos e se perguntou o que está acon-
tecendo com os modelos de negócio
tradicionais. Vemos a classe média e
os empregos ameaçados por um novo
tipo de empresa, as startups.

Startup é uma empresa com um
histórico operacional limitado, ou se-
ja, poucos funcionários. Elas envol-
vem inovação e geralmente oferecem
risco no negócio justamente por esta-
rem implantando ideias novas, que
não se sabe se vão “pegar”ou não.

Mas, quando pegam, pegam pra va-
ler. São empreendimentos com bai-
xos custos iniciais e altamente escalá-
veis pois possuem uma expectativa
de crescimento muito grande quando
dão certo. Alguns exemplos de star-
tups são Google, Facebook, Peixe Ur-
bano, Instagram, tumblr, e por aí vai.

O valor destas empresas em bi-
lhões de dólares reflete as escolhas fei-
tas pelas pessoas. Afinal,a ideia inova-
dora precisa passar a fazer parte da
nossa vida. Isso valoriza a startup. Há
controvérsias com relação a muito di-
nheiro nas mãos de poucos. Afinal,
quanto vale a informação?

Vemos neste modelo um poder de-
vastador de destruir a classe média e
o emprego estável, numa economia
que concentra poder de maneira sem
precedentes nas mãos de poucos. Es-
tes novos negócios, que geramdinhei-
ro para uma minoria, podemcolabo-
rar para um hiperdesemprego.

A pergunta é: será que não é a hora
de pararmos para avaliar este cenário
futuro, em que a economia da infor-
mação dispensa as pessoas? Como re-
presentante do varejo, coloco esta
questão para avaliarmos. Afinal de
contas, a perda do emprego e a dimi-
nuição da renda nos afeta diretamen-
te. Aomesmotempo, afalta de lojas fí-
sicas com pessoas trabalhando, que é
uma tendência fortemente relaciona-
da a estes novos tipos de negócio que
envolvem a internet, também afeta a
construção. Até que ponto lojas vir-
tuais, startups e novos tipos de negó-
cio tornam os negócios tradicionais
desnecessários e até os prejudicam?

O que eu quero realmente para a
nossa sociedade nesta era da informa-
ção é uma economia da informação
não destrutiva, mas sim democrática
e com oportunidades para todos.

A revolução silenciosa
de algumas mulheres

Tecnologia da informação
que destrói empregos

Se temos algo
a comemorar em
relação ao meio
ambiente, a verdade
é que devemos muito
a essas mulheres
visionárias

O que eu quero para a
nossa sociedade nesta era
da informação é uma
economia da informação
não destrutiva, mas sim
democrática e com
oportunidades para todos

Na semana passada houve a celebração do Dia Mundial do
Meio Ambiente. Nada grandioso a comemorar, eis que o
mundo está paralisado, ainda que tenha se ultrapassado a
fronteira perigosa de concentração de dióxido de carbono
na atmosfera. Mas existem iniciativas em curso que repre-
sentam uma revolução silenciosa importante na direção da
sustentabilidade, como verifiquei em um evento organiza-
do por Samyra Crespo, do Ministério do Meio Ambiente, no
Jardim Botânico do Rio de Janeiro.

O mundo mudou e cada vez se transforma mais rápido.
Com o advento das novas tecnologias, têm surgido novas
formas de negócio, que nos deixam perplexos com a rela-
ção entre os valores de bens concretos e o valor da informa-
ção. Chegamos a um estágio do capitalismo que a volatilida-
de das ações empreendedoras e a rapidez com a qual elas
acontecem, se concretizam e se valorizam impressiona. Is-
so tem um lado positivo, mas, ao mesmo tempo, também
pode gerar muitos danos à sociedade.
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 14, 15 e 16 jun. 2013, Mundo, p. 31.




