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ACADEMIA BRASILEIRA DE LETRAS E DA COMISSÃO DE JUSTIÇA E PAZ

Os protestos da Praça Tahrir, da Avenida Paulista ou da
Presidente Vargas são os de um terremoto social pressen-
tido, muito mais do que aguardado. Irrompem de um in-
consciente coletivo, num abalo primeiro do enlace entre a
própria sociedade e o Estado, nesta nossa dita e redita
pós-modernidade. Não vem de agora, mas já da “praça
dos indignados”, em Madri, ou do “Occupy Wall Street”, e
pode remontar ao “Maio de 68” parisiense. E o que está
em causa é a perda da acomodação entre a expectativa
visceral da mudança, nutrida pela expectativa do Estado
de bem-estar, e a demora do aparelho público suposto a
provê-las.

Os gatilhos da explosão serão irrisórios, mas os vinte
centavos do aumento de transporte detonaram uma mo-
bilização que escapa às formas clássicas da dita mantença
da ordem social. E não pode ser transposta, ao mesmo
tempo, a uma programação de reformismos sôfregos,
nem a liberalidades do sistema de poder. Nem ser, sobre-
tudo, objeto subsequente de uma liderança, tanto é múlti-
pla como errática a sua reivindicação. Estaria em causa a
própria exaustão do desenho da alternativa, no con-
traponto gasto entre o socialismo e o capitalismo, na
usura de todo o último século. Tal, não obstante crescerem
os gritos na Praça Tahrir – de que o inimigo é, de fato, a economia de mercado – ou que tenham ir-
rompido as clássicas diatribes contra o consumismo.

Entre nós, esse mesmo inconsciente coletivo foi embalado, já, nesta quase década, pela per-
cepção do desenvolvimento, de par com uma inédita continuidade política, ao lado da melhoria so-
cial continuada, na garantia da estabilidade dinâmica, diante de um mero status quo. E entram em
causa as apostas sobre a aceleração desse processo pelas suas próprias conquistas e pela sua indis-
cutível percepção coletiva. Trata-se de um mesmo sentimento que pode levar à percepção de um
abuso de encargos, frente à aceleração do benefício prometido pela imersão do país no desenvolvi-
mento. Tais práticas públicas estão ao alcance do sistema, na proposição de contrassímbolos ou de
franquias antecipadas e na gestão de serviços públicos que definam aquele bem-estar social, em
mão de uma economia dominantemente estatal, como a que assegurou a nossa saída dos progres-
sismos do velho status quo.

De toda forma, os terremotos de 2013, numa escala Richter de abalo, sofrem do confronto entre
os choques de uma regressão do bem-estar e da exigência de sua aceleração. E vão viver de uma de-
scontinuidade profunda em que o inconsciente coletivo explode mas não se mobiliza e termina por
se exaurir na organização de seu espetáculo. E na monotonia subseqüente, que já marca, entre nós,
a repetição dos lances da Avenida Paulista ou da Presidente Vargas, exportável a outras capitais do
país. Seísmo não tem script, mas memória e cansaço. O mesmo que esvaziou tanto as “praças dos
indignados”, quanto o “Occupy Wall Street”. Estamos apenas na infância do que seja a utopia, numa
sociedade que estabilizou as suas contradições e, quem sabe, a acomodação de seu protesto.
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Muito difundida e defendida dentro das empre-
sas, a estratégia é, até hoje, quase sempre mal in-
terpretada pelos próprios responsáveis por criá-
las ou implementá-las. Grande parte dos CEOs e
altos executivos a confunde com plano de negócio,
ao analisar apenas o passado da empresa e colocar
o orçamento anual em planilha de Excel, achando
que os passos futuros estão garantidos por isso. 

Esse modo errado de se trabalhar ainda está
muito presente nas organizações, as quais têm
muitas dificuldades para entender que estratégia é
a criação de uma situação diferente para surpreen-
der o cliente e vencer a concorrência no mercado.

O conceito de estratégia surgiu na Grécia, du-
rante a Guerra de Troia. Ao perceberem que es-
tavam em desvantagem e prestes a serem derro-
tados, os gregos criaram o famoso Cavalo de
Troia – algo, até então, inimaginável -, enga-
naram seus inimigos e acabaram saindo vence-
dores do confronto. 

Anos mais tarde, foi posto em prática o maior
exemplo de estratégia já visto, por Portugal, entre
1.400 e 1.500: graças a uma nova forma de se fazer
comércio e a uma forte intuição de que a Terra era
redonda, o país, em apenas 80 anos, deixou de ser
o mais pobre da Europa, tornou Veneza, então cidade mais rica do mundo, obsoleta
economicamente e mais tarde dividiu o globo terrestre com a Espanha, no Tratado de
Tordesilhas. 

Nós não poderíamos falar em CEO e em altos executivos sem falar em estratégia.
Afinal são essas pessoas as responsáveis por criá-las e/ou implementá-las em uma
corporação. Mas será que eles próprios sabem o que, de fato, é uma estratégia? 

A administração é também uma arte, então o gestor pode aqui ser tratado como
um artista e a estratégia um roteiro cinematográfico - como tal, ela será desenvolvida
de diversas maneiras, sempre com a necessidade de ter em seu executor o protago-
nista. 

E é aqui que a metáfora se aplica ao CEO, o líder que conduz a empresa a partir não
apenas de sua competência intelectual, mas também dos sentimentos que fazem
dele um sujeito, sem ser apenas um condutor sistemático, chefe de “programas de
computador”. 

Se deixarmos a técnica dominar as empresas, teremos robôs fazendo com que a
“pianola toque sempre do mesmo jeito”. Estratégia não pode nem deve ser feita ape-
nas em planilha de Excel. É preciso valorizar a imaginação! É preciso pensar “fora da
caixa”! Os métodos são necessários, porém as atitudes das pessoas devem prevale-
cer... Sempre!
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O
movimento dos estudantes, com a adesão da
classe média, objetivando a redução do preço
das passagens dos transportes públicos de São
Paulo e do Rio de Janeiro, estendeu-se por to-
do o País em rapidez fulminante e intensidade
expressiva, graças ao fenômeno das redes so-
ciais. O movimento passou a visar outras “pau-
tas”, como a melhoria dos serviços hospita-

lares e dos estabelecimentos de ensino, o fim da corrupção nos
órgãos públicos, o arquivamento da PEC 37 etc. O cerco a edifícios
dos três Poderes deve ser entendido como o pleito de funcionamen-
to dos serviços públicos no "padrão Fifa”, ou seja, com a alta quali-
dade dos doze estádios construídos para a Copa das Confederações
e a Copa do Mundo. A chamada questão indígena, muito embora
não tenha sido abordada, insere-se na necessidade de uma ação
governamental efetiva - no “padrão Fifa” - para eliminar os con-
stantes litígios entre os indígenas e os produtores rurais, ambos am-
parados por normas da Constituição Federal.

A solução dessa questão depende não só do Congresso Nacional e
do Supremo Tribunal Federal (julgamento final sobre a área da
Reserva Raposa do Sol), mas sobretudo do Executivo, notadamente
através da Fundação Nacional do Índio (FUNAI), criada aliás por
prazo indeterminado, no pressuposto de que a questão indígena ja-
mais será solucionada. A FUNAI parece interessada na manutenção
das discussões sobre a demarcação das terras indígenas e dos lití-
gios entre índios e produtores rurais. A definitiva solução dessas
questões importaria, logicamente, na extinção da FUNAI, o que não
interessa a muitos. Esse quadro acaba por desgastar o Governo, so-
brecarregado com questões de alta relevância, como a estabilidade
da moeda, a arrecadação dos tributos, o funcionamento da Prev-
idência Social e da rede hospitalar pública, a exploração do pré-sal,
a melhoria dos aeroportos, portos, rodovias e ferrovias, a construção
de usinas hidrelétricas, as ações sociais etc. 

“Quando os portugueses desembarcaram na Terra de Santa Cruz
– destacamos no artigo “Contornos da Questão Indígena”, pub. no
Jornal do Brasil de 7/2/06 -, a população nativa deste vasto ter-
ritório, então desconhecido em seus limites, deveria abrigar uma
população estimada entre 2 e 4 milhões de índios, distribuídos por
mil etnias.” Hoje seriam 500 mil índios. Essa redução decorreu basi-

camente da truculência do conquistador lusitano, que gerou, entre
nós, uma espécie de sentimento de culpa, o qual, por sua vez, mod-
elou a generosa política de demarcação das terras indígenas, que di-
tou todo um Capítulo de nossa Constituição, cuja regra principal
dispõe que “são reconhecidos aos índios sua organização social,
costumes, línguas, crenças e tradições e os direitos originários sobre
as terras que tradicionalmente ocupam, competindo à União de-
marcá-las, proteger e fazer respeitar todos os seus bens.” (art. 231)

Esse preceito, de inspiração antropológica, em detrimento de
uma visão social e política, se, por um lado, assegura aos índios a
manutenção de seus hábitos de vida e a posse e usufruição de seu
território, por outro lado parece condená-los a um estágio de subde-
senvolvimento econômico e social inaceitável, ou seja, ao “padrão
idade da pedra”, sem acesso ao bem-estar alcançado pelos brasileiros
em geral. Por isso, milhares de indígenas, hoje aculturados, aban-
donaram as suas terras para viver em Boa Vista, capital de Roraima,
ao lado dos roraimenses, com os mesmos hábitos destes, assim
renegando boa parte dos seus “costumes, línguas e tradições”.

Todavia, a falta da definitiva e adequada demarcação das “terras
tradicionalmente ocupadas pelos índios” tem gerado, ao longo do
tempo, inúmeros conflitos entre índios e proprietários rurais, com a
invasão e depredação das propriedades destes por parte daqueles,
infelizmente apoiados pela própria FUNAI e por numerosas ONG’s,
destas se destacando as estrangeiras motivadas pela cobiça pelas ri-
cas terras da Amazônia e que alegam, audaciosamente, que os ín-
dios formariam uma nação fora do âmbito da nação brasileira. Além
disso, a construção de hidrelétricas tem sido interrompida por
ações violentas de índios. Urgem, por conseguinte, ações do Execu-
tivo para a demarcação das terras indígenas, o que depende do jul-
gamento, pelo Supremo Tribunal Federal, do recurso interposto a
respeito das regras estabelecidas para a demarcação da Reserva Ra-
posa Serra do Sol.

Por todas essas razões, a Confederação Nacional do Comércio de
Bens, Serviços e Turismo alia-se à Confederação Nacional da Agri-
cultura e Pecuária, no sentido de solicitar ao Governo que aguarde a
decisão final do Supremo Tribunal Federal, para demarcar as terras
indígenas. Cabe também um apelo ao Supremo Tribunal para que
dê preferência ao julgamento final desse processo, de modo, inclu-
sive, a por fim à violência das invasões e depredações de pro-
priedades rurais privadas engajadas no processo produtivo respon-
sável pela alimentação de nosso povo e por expressiva parcela de
nossas exportações.
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Text Box
Fonte: Jornal do Commercio, Rio de Janeiro, 28, 29 e 30 jun. 2013, Primeiro Caderno, p. A17. 




