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A vaca sagrada é útil

Uma particularidade da Índia é seu enorme rebanho
bovino. No país, os bois são vistos por todos os lados. A
comunidade bovina da Índia alcança a fabulosa cifra de
280.000.000 de animais: 28% do total mundial.
A Índia é conhecida pelo carinho dispensado à vaca.
Honrar e cuidar da vaca é um gesto piedoso para o
hinduísmo, religião majoritária no país. A vaca simboliza riqueza, persistência, abundância, generosidade e uma
vida plena e gratificante. Ela é simplesmente um animal
sagrado. É a vaca sagrada.
Assim, todo indiano se sente abençoado quando uma
vaca entra na sua casa. A alegre convivência das vacas
com os humanos é uma imagem tradicional da Índia e a
paixão pelo animal, dado indiscutível. Tudo isso parece
estranho aos não hindus. Turistas se espantam com a
liberdade do gado solto. Mesmo nas metrópoles, as vacas param o trânsito, invadem jardins, ruminam nas ruas
e defecam nas calçadas.
Esta situação especial desfrutada pelos bovinos origina mal-entendidos. Nota o antropólogo Marvin Harris,
a imagem de uma imensa vaca gorda ao lado de um agricultor pobre e esfomeado, desperta no ocidental inquietante sensação de mistério. Daí a pergunta: Por que estes
miseráveis se recusam a comer as vacas?
A aparente contradição opondo vastas reservas de
proteína a uma enorme massa de famintos é incompreensível aos olhos de um ocidental. Contudo, a explicação é não só possível como também revela uma lógica
muito peculiar, associada aos dados ecológicos da Índia.
Retenha-se que o país é um formigueiro humano: 1,2
bilhões de pessoas. E ao contrário da imagem difundida
pelo cinema, o relevo da Índia é áspero e dificulta a comunicação. Mais: a enorme população indiana reclama
notável demanda por energia.
Ora, acontece que o boi é peça fundamental para satisfazer tais necessidades. Para o transporte de carga no
meio rural, o boi é imprescindível. Não existe outra opção para vencer a topografia. Isto, sem contar a aragem
do solo e preparo dos cultivos.
Mas, é no aspecto energético que o boi traz sua grande
contribuição. Desde milênios o estrume bovino tem sido

no país a principal fonte de energia domiciliar. A energia
do esterco, ao contrário do carvão e da lenha, é a única ao
alcance do camponês pobre da Índia.
Note-se que além de satisfazer as necessidades de energia, existem notórios benefícios ambientais. Caso a Índia
não utilizasse a energia do esterco, não haveria nenhuma
floresta no país. Calculam os especialistas, a energia do
esterco equivale a 35 milhões de toneladas de carvão e 68
milhões de madeira. Portanto, utilizar estrume bovino é
uma excelente economia energética e notável prática ecológica!
Por fim, contradizendo o senso comum, os indianos
não são exatamente vegetarianos. São lacto-vegetarianos.
Ou seja, não há impedimento para consumir leite e laticínios. Pois então, a vaca também é fonte de alimento. Comer a carne é proibido. Todavia, manteiga e iogurte são
bem-vindos.
Para Marvin Harris, na Índia a vaca se tornou sagrada porque se afirmou como fator para a sustentabilidade
da agricultura e manutenção dos sistemas naturais, indispensáveis para alimentar grande número de pessoas.
Resumo da ópera: sem a vaca a Índia entraria em colapso. Graças à vaca, a existência de uma grande civilização foi garantida, criando ciência, arte, tecnologia e
filosofia. Hoje, a Índia possui grande projeção na
informática, indústria aeroespacial e nas ciências exatas. Anotem: a vaca tem sua parcela de mérito em todos
estes feitos memoráveis.
Portanto, o óbvio se impõe: existem razões objetivas
para que as vacas desfrutem de tanto carinho e consideração. Veneradas pelas multidões, este prestígio também
revela o quanto a vaca se tornou útil, eficiente e prestativa.
O que nos ensina a argumentação de Harris é que a
ecologia muitas vezes expressa não um sentimento ou
estado de espírito, mas antes, a inserção de práticas reais
na materialidade social.
Gostamos da árvore porque fornece sombra. Bebemos
com prazer água fresca por que assim é melhor. É isto que
transforma em ecológicas coisas úteis, boas e prazerosas.
E até sagradas.
Que o diga a vaca sagrada!
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A crise e o cafezinho

É sempre assim. Quando uma crise qualquer ecoa em
uma empresa, quem paga o pato é o cafezinho! Explicome. Já conduzi diversos processos de reestruturação. E o
receituário para corporações em conflito passa necessariamente pela redução de custos.
Assim, procuro focar os cortes em ações significativas, atacando desperdícios e despesas supérfluas, revendo contratos de fornecimento, cuidando com atenção das
despesas financeiras e, em especial, coibindo abusos da
alta gestão por meio de uma nova cultura.
Isso significa separar gastos pessoais de corporativos,
no caso de pequenas e médias empresas, e adotar critérios mais rigorosos para pagamento de bônus e concessão
de benefícios, nas empresas de grande porte. Todavia, há
ainda quem inicie um plano de estabilização pela
extinção do café servido na copa, seguido da suspensão
de treinamentos e programas de qualidade de vida, meio
ambiente e sustentabilidade, propaganda e promoção, e
até pesquisa e desenvolvimento. Claro que no final da
linha está projetada uma indefectível onda de demissões.
Em tempos de crise, sempre recorrentes em
corporações e nações, ocasião na qual a panaceia toma
conta não apenas dos mercados financeiros, mas também da cabeça dos gestores, cegando-lhes para a realidade dos fatos e ceifando-lhes a racionalidade, há que
ter ponderação, bom senso, prudência e visão de futuro.
Porém, a posologia míope adotada por muitos coloca

em um mesmo saco as despesas operacionais e os investimentos. Os aumentos de produtividade auferidos por
meio de programas de capacitação e de qualidade de vida
são esquecidos. A melhoria na imagem institucional em
função de ações relacionadas ao desenvolvimento de uma
cultura de sustentabilidade é ignorada.
Iniciativas que demandaram meses ou anos para serem planejadas, estruturadas e implementadas são abortadas. Assim, jogam no lixo não somente o investimento
realizado, mas também o entusiasmo, o comprometimento e as expectativas das pessoas envolvidas.
A mudança nas regras do jogo desequilibra o sistema.
A confiança, esteio das relações, é abalada com severidade. No exato momento em que a comunicação precisa ser
reforçada, campanhas publicitárias são suspensas. Quando novas tecnologias e processos precisam florescer, a
inovação recrudesce.
Por fim, ocorrem demissões irracionais, úteis apenas
para enviar cérebros que conhecem o negócio, o mercado
e a empresa para os braços da concorrência.
Não estou minimizando aspectos conjunturais, mas
apenas conferindo-lhes a dimensão adequada. O que falta aos gestores – públicos e privados – é primeiro questionar onde, de fato, a crise está aportando. Depois, identificar as oportunidades ocultas. E, finalmente, diante da
necessidade de ajustes, procurar cortar as gorduras – e
não a carne.
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