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Palavra do
Presidente

Etica e corrupçã o sã o temas constantes do noticiá rio
e de forma iné dita, apó s denú ncias de suborno,
propina e lavagem de dinheiro se tornarem
corriqueiras em nosso paı́s. Hoje, a polı́tica e a
economia estã o sendo guiadas por investigaçõ es
policiais. Praticamente, todos os dias, recebemos
informaçõ es sobre as investigaçõ es da Polı́ c ia
Federal e seus sugestivos nomes que mais parecem
tıt́ulos de ilmes de icçã o, como operaçã o “LavaJato”, “Zelotes”, “Passe-livre” e “Vidas secas”.
Desse modo, experimentamos a sensaçã o de que o paıś está enredado
numa teia de corrupçã o que engloba todos os cidadã os, especialmente as
mulheres e homens pú blicos que deveriam zelar pelo bem comum, mas
que usam seus cargos para roubar os cofres pú blicos, ou seja, desviar
dinheiro dos impostos que todos pagamos subvertendo o fundamento da
Repú blica, isto é , da “coisa pú blica” que a todos pertence.
Entretanto, furar ila, comprar CD pirata, sentar em lugar prioritá rio para
necessidades especiais na conduçã o, receber ou dar troco errado sã o
transgressõ es frequentes que quase que se banalizam e que aceitamos
sem pensar muito. Será que isso se caracteriza també m como corrupçã o?
Corrupçã o talvez seja um termo muito forte, mas sã o atos desonestos em
que a maioria deles sequer é caracterizada como ilıćito penal. No entanto,
abre-se caminho para que em outras oportunidades as transgressõ es
continuem, já tendo se caracterizado um há bito de nã o levar a norma em
conta, de nã o considerar isso importante. Se nos pequenos delitos
podemos estar desrespeitando algué m e mesmo causando prejuıźo, nos
grandes atos de corrupçã o causamos dano à empresa, ao paı́s, ao
consumidor em benefıćio pró prio, ou de um pequeno grupo.
Por isso, convidamos trazemos o diretor executivo da A idamp Servizi e
italianio Toni D’ Andrea para ministrar a palestra “Limpeza Absoluta” no

Encontro Nacional das Empresas de Asseio e Conservaçã o (ENEAC),
realizado no Iberostar Praia do Forte, Bahia, entre os dias 21 e 25 de
setembro de 2016.
Toni D’ Andrea fez uma aná lise lú cida e profunda das palavras limpeza e
limpo, que segundo ele é binô mio de valores primá rios em uma sociedade
civilizada na atualidade. E lembrou que a palavra limpo pertence ao nosso
vocabulá rio social. Uma expressã o que identi ica o sentido de um estado
de comportamento positivo, quase virtuoso quando falamos de jogo
limpo, negó cio limpo, homem polıt́ico limpo, olhar limpo e consciê ncia
limpa.
E sobre este signi icado alternativo que o diretor executivo da A idamp
Servizi fez uma nova leitura e uma nova abordagem metodoló gica do tema.
Por este motivo, izemos esta cartilha para que tenhamos uma re lexã o
sobre a transformaçã o é tica que o Paıś vive atualmente e para que a
“Limpeza seja um valor absoluto para todos nó s”.
Pois, quando uma sociedade está pautada em valores morais é ticos e as
suas açõ es se voltam para a coletividade em detrimento dos interesses
individuais, cria-se de imediato uma verdadeira estraté gica de prevençã o
a atos de corrupçã o.

Boa leitura!

Edgar Segato Neto
Presidente

Limpeza
Absoluta

G

ostaria de ter começado esta intervençã o de maneira diferente.
Gostaria de contar, comentar e apreciar a capacidade de duas
grandes regiõ es do mundo, o Brasil e a Europa, de ter construıd
́ o
um sistema e uma classe polıt́ica em defesa de uma justiça social e de um
bem-estar difundido, capazes de garantir à s novas geraçõ es um futuro
feliz, caracterizado por condiçõ es de segurança difundida e de serenidade
compartilhada por todos.
“Cada um de nó s, pelo menos uma vez na pró pria existê ncia pensou que a
sua passagem na vida real, nesta nuvem de maravilha na qual se celebra o
valor da humanidade, tivesse que deixar um sinal positivo, uma marca
orientada para a melhoria, um sinal da pró pria contribuiçã o, uma
evidencia da pró pria açã o ú til para a sociedade que continua. Uma
exortaçã o para a nossa consciê ncia, que nos chame com o má ximo rigor, à
uma projetaçã o coletiva e consciente. Para um compromisso individual
destinado ao sucesso, à recolher o má ximo consentimento e que nos
convide a repensar nos nossos valores e nos nossos comportamentos para
um futuro melhor.”
Gostaria de celebrar com todos você s, nesta belıśsima cidade, o sentido de
uma esperança reencontrada, o prazer de um sucesso alcançado, a
felicidade de uma consciê ncia positiva, que nos ajuda a olhar para longe
com serenidade, a imaginar para os nossos ilhos um futuro ainda melhor,
como sempre.
A histó ria dos ú ltimos anos documenta o acontecimento de circunstâ ncias
gravı́ s simas: terrorismo, corrupçã o, crise inanceira, guerras que
obrigaram muitos paıśes a dramá ticas regressõ es.
Os recentes desembarques na Itá lia, na Gré cia, de dezenas de milhares de
imigrantes e as tensõ es que seguiram, sugerem algumas re lexõ es e
amargas consideraçõ es sobre a incapacidade da Europa de enfrentar de
modo e icaz, nas suas causas e nas suas manifestaçõ es, um dos fenô menos
mais imponentes e dramá ticos da nossa histó ria recente.

O ê xodo de grandes massas de homens e de mulheres que fogem da
guerra, da pobreza, de condiçõ es de vida impossıv́eis e em busca de
trabalho, de segurança, de uma vida com dignidade, provenientes de
paıśes economicamente desavantajados em direçã o do Ocidente evoluıd
́ o
e rico representa uma das consequê ncias imprevistas do processo de
globalizaçã o.
Se trata de um fenô meno que, alé m de ser historicamente inevitá vel, deve
ser interpretado como potencialmente bené ico seja para os paıśes de
proveniê ncia que sã o superpopulados e nos quais se alivia, portanto, a
pressã o demográ ica que desestabiliza a sua sociedade, seja para os paıśes
para onde se dirige o luxo migrató rio, especialmente os paıśes da Europa
ocidental.
Estes se encontram em uma fase de profunda transformaçã o estrutural e
de grave crise demográ ica, condiçõ es para a qual a força de trabalho
disponıv́el já nã o é mais capaz de suprir a uma sé rie de necessidades. Me
re iro aos serviços para a pessoa e de serviços integrados, de trabalhos
isicamente pesados, dos quais poderia se encarregar a nova mã o de obra
proveniente do outro lado do mediterrâ neo e caracterizada por
indivıd
́ uos jovens e capazes.
Mas a emigraçã o pode produzir efeitos bené icos somente se orientada e
disciplinada por um poder polı́tico capaz de conduzir uma polı́tica
econô mica e social coerente, que disponha de um irme controle do
territó rio e que mantenha fortes relaçõ es de colaboraçã o com os paıśes
dos quais prové m a imigraçã o. Se isso nã o acontecer, os luxos migrató rios
correm o risco de empobrecer as economias dos paı́ s es em
desenvolvimento, exatamente por aquela parte da força-trabalho da qual
mais necessitam, por outro lado sem que os imigrados encontrem
alojamento digno nos paıśes para os quais se mudam e onde, muito
frequentemente, alguns deles acabam contribuindo para o aumento da
delinquê ncia e para a degradaçã o das cidades.
Há poucos meses, no dia 23 de junho de 2016, os cidadã os da Grã Bretanha, depois de um referendum decidiram sair da Uniã o Europeia.
Uma decisã o sem precedentes com consequê ncias incertas.

A Uniã o Europeia (UE) foi uma uniã o econô mica e polıt́ica, ú nica no seu
gê nero, entre 28 paıśes, 27 hoje apó s o Brexit, que abraça boa parte do
continente.
Criada apó s a Segunda Guerra, tinha como principal objetivo promover a
cooperaçã o econô mica, partindo do princıp
́ io que o comé rcio produz uma
interdependê ncia entre os paıśes e, portanto reduz os riscos de con litos.
Nos ú ltimos 60 anos nã o houve nenhuma guerra interna entre os estados
da UE.
Em 1958 nascia, por vontade de Bé lgica, Alemanha, França, Itá lia,
Luxemburgo e Paıśes Baixos a “Comunidade Econô mica Europeia” (CEE),
Desde entã o foi criado um grande mercado ú nico, que continuou
desenvolvendo-se nos anos sucessivos e que satisfez as suas
potencialidades. A pergunta comum entre nó s, cidadã os europeus, é : o
que acontecerá agora depois do precedente Brexit? Sabemos que outros
paıśes, atravé s de seus representantes polıt́icos, da Dinamarca aos Paıśes
Baixos, à França, até a Polô nia, Hungria, Austria, expressaram a pró pria
intençã o de recorrer à uma veri icaçã o referendá ria com a intençã o da
saıd
́ a da UE. Os pró ximos meses serã o cruciais para reconstruir um ideal, o
de um continente unido em uma visã o comum de futuro que hoje parece
dramaticamente perdido.
Na Itá lia, paıś fundador e um dos pilares da Uniã o, à questã o europeia se
soma a imensa dı́ v ida pú blica acumulada e que aumentou
progressivamente nos ú ltimos 50 anos, que hoje alcançou 135% do PIB (o
do Brasil é de 70%), uma taxa de desemprego juvenil de quase 40%, uma
descon iança muito difundida entre os jovens sobre o futuro, acerca do
tema da legalidade, da oportunidade de encontrar um trabalho, da
possibilidade de construir a pró pria vida feliz.
Itá lia e Brasil viajam sobre trilhos paralelos em muitos aspectos. As
polıt́icas de austeridade impostas pelos respectivos governos esgotaram
os investimentos pú blicos e privados, criando recessã o, com uma
consequente reduçã o das entradas iscais e o aumento na taxa de
desemprego.
Fenô menos de corrupçã o difundida, “Mani Pulite na Itá lia nos anos 90 e
mais recentemente novas investigaçõ es sobre licitaçõ es para grandes

obras, (Roma, Milã o, Veneza) e a investigaçã o denominada “Lava Jato” no
Brasil nos ú ltimos 2 anos, devastaram o sentido da polıt́ica, anularam o
rigor na gestã o do dinheiro pú blico, eliminaram a con iança do tecido
industrial do paıś criando profundas feridas na opiniã o pú blica e nas
pró prias empresas.
Sou italiano e tenho imprimido no meu patrimô nio cultural aquela
convicçã o, ditada pela cultura do renascimento e do humanismo, que
a irma a possibilidade para o homem de mudar o destino do mundo. Nã o
acredito em estereó tipos, em fantasmas, ou na má sorte. Penso que
construir a sociedade, escrever suas regras de governo, de inir suas
prioridades seja um dever de todos e creio que seja o lugar de um projeto
comum, compartilhado e fundado sobre valores profundos da
humanidade.
Há cerca de um ano tive o grande prazer, sob convite do meu querido
amigo e colega de você s Adonai Arruda, de dar uma aula aqui no Brasil na
Universidade Positivo, em Curitiba, sobre o tema “Limpeza como valor
absoluto”. Foi uma experiê ncia belıśsima que me permitiu compartilhar,
com uma platé ia de estudantes, de jovens que se preparam com seriedade
e rigor para o mundo do trabalho e para a vida e que representam a futura
classe dirigente, uma visã o minha dos acontecimentos e minha ordem de
valores a ser defendida. Pediram-me para compartilhar aquela mesma
aná lise e aquele ponto de vista com você s hoje. Estou muito feliz e
agradeço pela atençã o que você s dedicam à minha intervençã o.
Procurei expressar nos ú ltimos anos o sentido que limpeza e limpo
assumem no imaginá rio coletivo e nas nossas prioridades pessoais. Um
exercıćio ú til e belıśsimo que me convenceu de modo de initivo sobre a
centralidade do tema na determinaçã o do valor de “limpo” na nossa vida
quotidiana e que expressa, sem dú vida, o sentido e a importâ ncia de
bem/serviço de primeira necessidade, mas també m e sobretudo a
importâ ncia que isso adquire no processo de evoluçã o e de quali icaçã o do
estado social de uma cultura.
Limpeza e limpo sã o palavras que representam, à luz de uma aná lise
lú cida e profunda, um binô mio de valores primá rios em uma sociedade
civilizada, dois fatores de initivos; expressam o processo e o resultado.

Limpeza e limpo, todavia, representam també m em outro imaginá rio, o
antropoló gico e social, uma oportunidade para re letir sobre o estado
social, sobre a condiçã o dos homens. Uma leitura alternativa dos valores
morais que determinam o sentido original, profundo da humanidade e
que sã o: Liberdade, Dignidade, Solidariedade, Felicidade.
E sobre a percepçã o destes valores preciosos que eu gostaria de
compartilhar com você s a minha visã o e a minha leitura da atualidade.
Posso a irmar que, nunca como nestes ú ltimos anos no mundo, cada um de
nó s expressou a necessidade privada, à s vezes dramá tica, frequentemente
partilhada, de limpeza em todos os sentidos.
A palavra LIMPO pertence ao nosso vocabulá rio social, em oposiçã o ao
termo sujo, representa o contrá rio. “é limpo aquele que é desprovido de
sujeira. O sentido se contrapõ e ao signi icado de sujo, o que cada um de nó s
elaborou e sintetizou e que pertence ao imaginá rio coletivo, seja na leitura
esté tica seja na leitura sinesté tica de suas caracterıśticas (odor, cor), seja
na leitura que a identi ica como uma condiçã o social e ambiental
necessá ria à nossa vida, ao nosso conforto, ao respeito pelo nosso gê nero.
Limpo em uma expressã o mais social identi ica o sentido de um estado de
comportamento positivo, quase virtuoso. Em algumas regiõ es da Itá lia, no
Veneto por exemplo “fa pulito” (faz limpo) signi ica agir eticamente
retomando os valores do passado e projetando-os em um futuro possıv́el e
à medida do capital humano em uma dimensã o plenamente sustentá vel.
Falamos de: jogo limpo, negó cio limpo, homem polıt́ico limpo, olhar limpo,
consciê ncia limpa.
E sobre este signi icado alternativo, esta assunçã o diferente do termo
limpo que eu gostaria de fazer uma nova leitura e uma nova abordagem
metodoló gica do tema.
Tenho absoluta consciê ncia do quanto Limpeza e Limpo sejam
componentes esté ticos de uma atividade industrial e comercial, mas
també m organizativa e de planejamento de alto valor econô mico, um

negó cio que na Europa emprega diretamente mais de 3 milhõ es e meio de
pessoas que produz um faturado de 70 bilhõ es de Euros e que agrega mais
de 140.000 empresas, todavia creio que em ocasiõ es como esta, de grande
participaçã o e de grande competê ncia representativa, seja oportuno voar
alto e alé m, ultrapassar os limites da especi icidade, pró pria deste evento,
e observar as dinâ micas e as articulaçõ es de uma ideia que cada um de nó s
conhece bem e que sabemos que conté m profundamente o valor da
civilizaçã o.
Falar de limpeza se transforma entã o em uma oportunidade para rever
uma cultura de comportamentos e de acontecimentos destes ú ltimos anos
com visã o analıt́ica, mas també m e talvez, de sentido comum.
O primeiro exercıćio necessá rio é fazer limpeza dos ıd
́ olos. Começamos
pelo PIB (Produto Interno Bruto). Robert Kennedy tinha completamente
razã o quando, no discurso feito na Universidade de Kansas em 1968 dizia:
O PIB nã o mede nem a nossa inteligê ncia nem a nossa coragem, nem a
nossa sabedoria, nem o nosso conhecimento, nem a nossa compaixã o, nem
a devoçã o ao nosso paıś. Mede tudo, exceto o que torna a vida realmente
digna de ser vivida. O PIB nã o mede nada de importante para a nossa
liberdade, dignidade e felicidade.
Há alguns anos, com uma resoluçã o informal, a Assembleia Geral da ONU
convidou os seus membros a medir a percepçã o da felicidade entre a
populaçã o, utilizando como protó tipo o Gross National Happiness (GNH),
també m conhecido como o “PIB da felicidade”, um indicador que teve sua
origem em Bhutan, um pequeno Estado de montanhas da Asia, na cadeia
do Himalaia. A resoluçã o representa o primeiro e fundamental passo para
a entrada o icial do Gross National Happiness no cıŕculo da economia
mundial.
Como bem se sabe o instrumento ao qual se faz referê ncia para orientar as
polıt́icas econô micas é o Produto Interno Bruto (PIB), Embora seja opiniã o
de muitos que uma medida relativa exclusivamente à esfera econô mica,
como a do PIB, indique inelutavelmente só um dos aspectos que
caracterizam conceitos como o bem-estar, a felicidade ou a qualidade de
vida.

De fato, mesmo existindo uma correlaçã o evidente entre muitos
elementos do bem-estar com o PIB, se descuidam uma sé rie de fatores
como por exemplo a qualidade dos produtos e do ambiente, a assistê ncia
pessoal transmitida dos pais aos ilhos ou aos anciã os, a igualdade, a
ausê ncia de tensõ es sociais, etc. Como resposta a isso, a pesquisa cientı́ ica
e os maiores ó rgã os internacionais (da OECD, à s Naçõ es Unidas, à Uniã o
Europeia, ao Eurostat) idealizaram e promoveram numerosos indicadores
de bem-estar corretivos ou alternativos ao PIB, seguindo diferentes
abordagens. Entre os indicadores corretivos do PIB por exemplo o Index of
Sustainable Economic Welfare (ISEW) estende a dimensã o econô mica aos
aspectos ambientais e sociais, mantendo como resultado um valor
monetá rio ú nico e agregado. Existem depois numerosos indicadores
alternativos ao PIB que nã o aplicam avaliaçõ es monetá rias (como o
Human Development Index – HDI das Naçõ es Unidas), mas sã o o fruto da
agregaçã o de uma sé rie de contribuiçõ es referidas a â mbitos especı́ icos.
Assim como o "Better Life Index", redigido pelo OCSE que agrupa o
consentimento de muitos paıśes, frequentemente muito diferentes entre
si.
O primeiro ıd
́ olo, o que condiciona fortemente a existê ncia de todos nó s
nestes anos de profunda transformaçã o global entã o é mesmo o PIB
(Produto Interno Bruto). Se trata de um valor puramente numé rico,
totalmente insu iciente para medir a economia de um paıś do ponto de
vista qualitativo.
Contando somente as transaçõ es monetá rias, o PIB nã o leva em
consideraçã o as necessidades essenciais das pessoas, como por exemplo
alguns serviços prestados de modo totalmente gratuito: se pensarmos nos
cuidados com as crianças e com os anciã os, em cozinhar, em limpar ou nas
atividades de voluntariado civil. Alé m do mais, o PIB ignora o valor do
tempo utilizado nas atividades recreativas, no tempo livre e em atividades
sociais. E mais, o PIB nã o considera a contribuiçã o econô mica
fundamental fornecida pelo ambiente natural, em termos de ar e á gua
puros, dos solos produtivos, dos benefıćios climá ticos, da proteçã o das
radiaçõ es solares nocivas e nem mesmo considera a perda de recursos
naturais empregados para a produçã o de bens e serviços.

Nã o reconhece diferenças entre transaçõ es monetá rias que, efetivamente,
potenciam o bem-estar e as que o reduzem.
Depois de ter analisado os resultados de uma pesquisa feita em alguns
hospitais no norte da Itá lia em 2014, por parte da Universidade de
Bergamo, descobriu-se que a reduçã o dos gastos (spending review
horizontal) aplicada aos serviços de limpeza nos setores hospitalares,
provocava um sensıv́el incremento da taxa de infecçã o e um signi icativo
aumento do custo social. Um gasto este ú ltimo superior ao valor
economizado e, ú til portanto, ao crescimento do PIB.
O PIB considera como lugar de lucro os crimes, os divó rcios, os honorá rios
dos advogados e outros sintomas de crise social.
Temos que fazer limpeza das ideias erradas e reconhecer as verdades
ocultas.
Tinham-nos dito nas semanas anteriores à crise que:
A desregulamentaçã o selvagem dos mercados inanceiros teria trazido
produtividade e bem-estar para todos;
Ÿ O darwinismo social é o ú nico motor para o desenvolvimento;
Ÿ A solidariedade social é um fator negativo porque o ú nico esquema para
manter unido o tecido social é o mercado;
Ÿ As diferenças econô micas entre os mais ricos e os mais pobres devem
aumentar para dar um impulso maior ao desenvolvimento;
Ÿ E preciso privatizar todas as coisas, como ú nico caminho para nos
salvar da ine iciê ncia do Estado;
Ÿ No centro do sistema, como medida do desenvolvimento, deveria estar
o "capital gain";
Ÿ A globalizaçã o como instrumento de homologaçã o intelectual deveria
estar bem para todos, porque era o melhor dos modos possıv́eis.
Ÿ

Agora sabemos que tudo isso nã o era e nã o é verdade.
E quando, em 2008, a crise, depois de uma longa fermentaçã o, desabou
sobre nó s, houve quem dissesse que a crise nã o era tã o grave para precisar
de uma "revisã o substancial dos objetivos de polıt́ica econô mica, nem dos
conceitos fundamentais de como funciona uma economia de mercado".

Agora sabemos que é sim indispensá vel um processo de transformaçã o
profunda, uma açã o radical, uma revoluçã o cultural...
Dignidade, civilizaçã o e responsabilidade sã o valores intrın
́ secos aos
conceitos de limpeza que devem ser expressados també m por meio da
linguagem. Entã o, se continuamos desejando um novo desenvolvimento,
um novo crescimento, talvez até um renascimento, temos que fazer
limpeza també m neste campo. Mas també m, temos que ser muito
realistas; o peso da economia, do crime organizado e da economia
relacionada a circuitos corruptı́veis adquiriu muitas vezes tanta
importâ ncia que chegou a representar um dos temas cruciais da polıt́ica
econô mica do paıś.
A histó ria e as estatıśticas de Transparency International nos demonstram,
alé m de qualquer dú vida, que existe uma relaçã o precisa entre
funcionalidade entre nıv́el de legalidade de um paıś e funcionalidade das
suas estruturas socioeconô micas, entre corrupçã o e grau de e iciê ncia.
Sã o muitos os campos nos quais podemos melhorar, pelos quais é justo
dedicar esforço e nutrir esperança; també m por isso é preciso fazer
limpeza das ilusõ es, que sã o esperança sem fundamento, desejos sem
resultado, projetos sem valor. A maior ilusã o que continuamos nutrindo é
a de sair da crise.
Todos deverıámos deixar de falar de crise e bem sim falar de grande
transformaçã o. Estamos no meio de um colossal processo de
transformaçã o que pode nos levar a um mundo e a um paıś melhor.
Muitas coisas mudaram no decorrer dos ú ltimos 10 anos, talvez 20 e é
justo se interrogar sobre as razõ es e sobre as açõ es que, de agora em
diante, teremos que compartilhar e enfrentar. Uma leitura interessante e
convincente do que percebemos e vivemos quotidianamente está na
de iniçã o cunhada por Zygmunt Bauman de "sociedade lı́quida" ou
"modernidade lıq
́ uida" ou ainda "vida lıq
́ uida". Na condiçã o "lıq
́ uida",
segundo as re lexõ es do autor se questiona tudo: valores, sentimentos,
comportamentos. Em suma, diante da globalizaçã o e da sociedade lıq
́ uida
(que é a outra cara da globalizaçã o) é o homem mesmo a ser questionado.
A "vida lıq
́ uida" é uma condiçã o na qual parece nã o existir pontos de

referê ncia; uma espé cie de grande pâ ntano no qual tudo muda muito
rapidamente, demasiadamente veloz.
Ainda estamos aprendendo como enfrentar uma situaçã o, e enquanto isso
a realidade já mudou, a situaçã o é diferente e os nossos instrumentos
icam logo inadequados, "obsoletos".
Bauman sublinha que já nã o há regras fortes, se enfraqueceram as Igrejas,
os partidos, todas as relaçõ es, e nã o somente as do trabalho se tornaram
precá rias, inclusive na famı́lia e no casal. A educaçã o desaparece e
prevalece o impulso imediato. A nossa sociedade é dramaticamente frá gil,
desunida, desmembrada, se privou das certezas sociais, pro issionais,
sacri icou o desejo de posiçõ es compartilhadas, de projetos comuns.
A crise econô mica junto com a concorrê ncia das novas potencias
econô micas como a China, a India, a Indoné sia (cuja estimativa indica
crescimento constante até 2060) poderiam nos obrigar a mudar. Estes
paıśes representam uma concorrê ncia terrıv́el sobre as nossas empresas,
sobre o mercado de trabalho, e nã o poderemos mais aguentar a pressã o
conservando os nossos há bitos lıq
́ uidos, o nosso vıćio em fazer as coisas
de qualquer jeito, nos nossos ritmos de trabalho, a nossa burocracia
paquidé rmica, a nossa formaçã o insu iciente. As sociedades que nos
desa iam nã o sã o lı́quidas, sã o só lidas, solidı́ssimas, tê m imensas
ambiçõ es, disciplinas fé rreas e vontades rıǵidas.
Todavia, o retorno à uma sociedade só lida é quase impossıv́el, mesmo que
em alguns lugares alguns se manifestem à favor, na onda de uma nostalgia
pungente ou de uma forma de emulaçã o acrıt́ica e anti-histó rica com
relaçã o à China e à India. Fenô menos de regressã o cultural cada vez mais
frequentes na Itá lia e na Europa, documentam o sentido de um medo
profundo, difundido e irracional.
Na realidade creio que Bauman tenha razã o, quando recorda que no
passado a insegurança era considerada temporâ nea, enquanto agora se
faz forte a ideia de que seja para sempre. Se a sociedade lıq
́ uida realmente
se degenerasse no estado "gasoso", nã o terıámos salvaçã o. Signi icaria
uma existê ncia desprovida de projetos e consequentemente de futuro,
uma verdadeira regressã o ao estado tribal, agravada pela falsa
consciê ncia. A soluçã o talvez se encontre na refundaçã o das relaçõ es

pessoais, na construçã o de só lidas redes relacionais e de capital social, no
reconhecimento dos valores fundamentais da humanidade. Será
importante e necessá rio que se substitua a sociedade de massa pela
multidã o, ou seja um conjunto de indivıd
́ uos conscientes, autô nomos,
dotados de espıŕito crıt́ico, organizados e sobretudo livres.
A pergunta a este ponto é : saberemos entender, endereçar, favorecer a
grande transformaçã o? Para isso temos que fazer limpeza em tantas
concepçõ es anti-histó ricas, em tanta imoralidade consolidada, em tantas
inú teis esperanças que tornam pesado o nosso pensamento e temos
també m que olhar para quem, por meio da crise se reforçou. Nã o é
possıv́el se iludir de sair da crise por magia ou por milagre.
É preciso ter a consciência que tem que mudar o modo de ser,
individual, empresarial, social de cada cidadão. Inovar e valorizar
os talentos de modo colaborativo representa uma direção e icaz
para um novo sistema socioeconômico.
Temos que nos esforçar para que aconteça a grande transformaçã o, para
que se produza um novo "Renascimento". Temos que imaginar o nosso
futuro apoiando o desejo de que a limpeza se torne para todos um valor
absoluto, para ser construı́ d o, para ser defendido e para ser
compartilhado.
Um dos aspectos sobre o qual eu gostaria de obter maior aprovaçã o, aqui
també m, é o de induzir a classe polıt́ica e a classe dirigente que governa as
atividades dos nossos paıśes, a considerar a limpeza entre os indicadores
de modernidade da naçã o, da civilizaçã o e da cultura.
Fizemos um estudo cujo objetivo era a mediçã o da qualidade e da
satisfaçã o, percebidos pelos cidadã os em relaçã o ao fornecimento e à
fruiçã o de alguns serviços, por meio dos quais determinar de modo
cientı́ ico um novo ın
́ dice de satisfaçã o geral que chamamos Quality Life
Index. O resultado da pesquisa indicou que entre 9 fatores de referê ncia
entre: a segurança, a sustentabilidade energé tica, a saú de, a mobilidade, a
responsabilidade social, o fator limpeza obteve 47% das preferê ncias, se
colocando no imaginá rio social como primeiro gerador de bem-estar e de
qualidade de vida.

Limpeza é sempre um lugar de liberdade coletiva, no qual se celebra o
sentido do respeito pelo ser humano, e à partir do qual, pode começar a
projetaçã o do futuro.
Quando se vai, por trabalho ou de fé rias, a um paıś novo do qual nã o se
conhecem caracterı́sticas peculiares de bem-estar social e també m,
simplesmente, de posicionamento cultural, nos damos conta muito
rapidamente do seu padrã o, da oferta que aquele lugar, paıś, cidade,
serviço pú blico ou privado é capaz de oferecer em termos de qualidade de
vida.
Há trê s indicadores principais que determinam de maneira muito
precisa o grau de desenvolvimento ou de subdesenvolvimento de um
lugar, que sã o: a MANUTENÇÃO dos edifıćios, dos espaços urbanos, das
infraestruturas, a LIMPEZA ambiental das ruas, dos ambientes pú blicos,
das lojas e dos restaurantes, e o BARULHO AMBIENTAL difundido.
Quanto mais alto é o nıv́el de decibé is no ambiente mais baixo é o
padrã o.
As á reas subdesenvolvidas sã o mais barulhentas, mais sujas e menos
atentas à conservaçã o de zonas construıd
́ as. Veri icamos o quanto esse
costume se diferencie de acordo com cada Regiã o. A distâ ncia de
pouquı́ s simos quilô metros se encontram realidades sociais
completamente diferentes. Os mesmos indicadores nos permitem a irmar
entã o, que o grau de limpeza e, consequentemente de civilizaçã o daquele
paıś nã o depende da renda. Praga, na Repú blica Checa é uma cidade muito
limpa, Sã o Paulo, aqui no Brasil é razoavelmente, Roma na Itá lia resulta ser
a mais suja das trê s, embora a renda mé dia por pessoa seja muito mais alta
(cerca de 6 vezes e meia a de Praga e mais de 4 vezes a de Sã o Paulo). E
necessá rio entã o desenvolver uma consciê ncia da limpeza no sentido de
querê -la, de exigi-la fortemente, porque onde o ambiente no qual se vive e
todo o sistema de valores que se compartilha sã o limpos , o pró prio
indivıd
́ uo é mais sujeito a respeitar este sentido de limpeza. Se o contexto
circundante é sujo e se percebe como lugar de desordem, entã o nos
sentimos mais autorizados a manter comportamentos nã o corretos ou
pior ainda, a manter comportamentos de indiferença e descuido para com
o problema.

A limpeza entendida como indicador de modernidade nã o pode prescindir
de inserir fortemente no sistema de prioridades e de instrumentos com os
quais se governa a ordem das atividades a serem desempenhadas, seja em
â mbito pú blico ou privado. Re iro-me à todas as soluçõ es inovadoras e
sustentá veis, projetadas e desenvolvidas para manter limpos todos
aqueles lugares de descuido que o antropó logo Marc Augè chama de “NAO
LUGARES”. Aquelas porçõ es de cidade que fazem parte do nosso trafegar
mas nã o da nossa atençã o.
Tudo isso contribui a limpar e a limpeza induz a viver civilizadamente.
Fazer limpeza se torna, desta maneira, o modo mais e icaz de integraçã o
social e de quali icaçã o cultural.
Armas letais com as quais combater e derrotar “a coisa suja”.
A representaçã o de uma degradaçã o cultural e social à qual, com
frequê ncia, nos tornamos insensıv́eis e que produziu com o decorrer dos
anos, formas de homologaçã o para a in idelidade civil, que geraram
fenô menos de corrupçã o, de violê ncia, de prepotê ncia, de ignorâ ncia, de
injustiça, de racismo.
E inegá vel que uma cidade capaz de garantir aos que vivem nela, á reas
limpas, bem iluminadas, com decoraçã o urbana projetada e cuidada, é um
lugar no qual os indivı́duos sã o naturalmente mais disponıv
́ eis ao
encontro, ao diá logo, a estar junto, a se confrontar. A um nıv́el mais teó rico,
no â mbito de uma re lexã o de tipo sociocultural, podemos a irmar que a
presença de diversas etnias, em contextos metropolitanos cada vez mais
globais, precisa de uma difusã o da cultura da limpeza que homologue
diversas experiê ncias na direçã o do ponto mais alto, na direçã o de uma
sensibilidade capaz de favorecer a modernidade na convivê ncia civilizada.
Richard Sennet, em uma recente publicaçã o, nos convida a viver
constantemente com os estrangeiros, nã o só de vez em quando mas de
maneira de initiva, para viver plenamente o que alguns chamam de mundo
de diá sporas. Toda grande cidade do mundo hoje é uma coleçã o de
diá sporas. Diá sporas de religiõ es, de linguagens, de culturas, de etnias.
Come viver da melhor maneira possıv́el com tais condiçõ es?

Sennet elaborou uma fó rmula tripartida. No diá logo com os cidadã os
estrangeiros e, portanto, na ó tica de um processo e icaz de integraçã o é
necessá rio informalidade, abertura e colaboraçã o.
Informalidade signi ica que nã o servem normas escritas, as regras
emergem no decorrer da colaboraçã o, a abertura equivale a se
encarregar de um duplo papel, ser professor mas també m aluno, porque
os estrangeiros representam um recurso cultural. Na colaboração nã o
existem nem vencedores nem derrotados.
Cada um dá a pró pria contribuiçã o, sem que exista a necessidade de ter
razã o ou de fazer com que o outro se sinta errado. Da colaboraçã o se sai
sempre enriquecidos, por ter aprendido sempre coisas novas. Será entã o,
muito mais simples ter acesso à bacias de conhecimento social e
compartilhar no interior destes lugares, à s vezes virtuais, as regras e as
experiê ncias que determinam uma qualidade de vida melhor, seja do
ponto de vista humano quanto do respeito ambiental. Alguns fenô menos
sociais de cará ter geral, podem favorecer a integraçã o social das periferias.
Por exemplo, a continuidade entre territó rio urbano e rural é
acompanhada por uma evidente homologaçã o dos estilos de vida. Os
sistemas de mobilidade, a mı́dia e as novas tecnologias de social
networking estã o entre os fatores que, com certeza, já tornaram menos
relevantes as diferenças sociais com relaçã o ao passado, a diferença
sociocultural, entre á reas fortes e á reas fracas, podem representar uma
indicaçã o de intervençã o se pensadas e utilizadas como instrumentos de
integraçã o a ser implementados nas realidades perifé ricas.
Algumas das cidades mais evoluıd
́ as a nıv́el mundial já experimentaram
fó rmulas muito inovadoras neste sentido. Londres venceu suas medalhas:
durante as olimpıádas quali icou uma das zonas mais marginais da á rea
urbana com energias limpas e á reas verdes. Penso por exemplo no caso de
Curitiba que estudamos em todo o mundo como uma "best practice". Um
caso de excelê ncia na gestã o da administraçã o municipal. A demonstraçã o
evidente de como se possa criar um enriquecimento do trabalho do
pessoal responsá vel pela gestã o dos serviços integrados, pela coleta do
lixo, pela execuçã o de trabalhos de limpeza, dando-lhes uma alta
contribuiçã o social, ou seja um plus em termos de satisfaçã o pessoal.

E recente o que foi documentado na França pela campanha denominada
“AGENTS OF LUMIERE”. A opiniã o pú blica, o imaginá rio coletivo, a
sociedade em todos os nıv́eis foi convidada por uma e icaz campanha de
comunicaçã o, a repensar no valor dos papé is das pro issõ es e das
responsabilidades pro issionais na sociedade e a reconhecer para cada
uma delas uma posiçã o na escala das prioridades e das necessidades. O
que seria dos hospitais se nã o houvesse quem faz a limpeza nos
corredores, nos banheiros, ou trocasse as lâ mpadas, ou quem controlasse
que os iltros do ar sejam substituıd
́ os regularmente. O que seria dos
hoté is, dos escritó rios e dos restaurantes nos quais comemos, das escolas
frequentadas por nossos ilhos, dos shopping center que frequentamos
com regularidade e os meios de transporte que utilizamos no cotidiano, se
nã o houvesse algué m que chega primeiro para nos garantir a sua
salubridade?
Estou falando de um trabalho, de uma pro issã o, de um compromisso
constante e sistemá tico de alto valor social, muitas vezes considerado o
primeiro degrau na rampa de acesso ao mundo do trabalho regular, que
permite a todos nó s viver em um mundo com dignidade e segurança. O que
na Itá lia ou na Europa se chama " irst entry job" e que agrega populaçõ es
muitas vezes em profunda di iculdade, que deixaram o pró prio paıś, as
pró prias famıĺias, que sacri icaram os seus sonhos em busca de um futuro
melhor, uma vida mais digna. Para procurar um lugar de bem-estar social
no qual resgatar a pró pria dignidade.
Continuando neste percurso de pesquisa do valor absoluto na limpeza,
posso evidenciar como, baseando-se no que foi dito até agora, resulta
evidente que o limpo representa para muitos sujeitos, pú blicos e privados
uma variedade econô mica signi icativa, um item de custo importante na
conta econô mica de cada um desses. Projetar de modo integrado uma á rea
industrial, comercial ou o bairro de uma cidade, para que se possa limpar,
gerir, administrar facilmente e para que as intervençõ es de manutençã o
sejam feitas de maneira mais e icaz e e iciente, na mais absoluta segurança
e com os instrumentos e a metodologia disponıv́eis, produz uma sensıv́el
reduçã o de desperdıćios em termos de custos necessá rios para a execuçã o
da obra e respeito pelo ambiente com relaçã o ao consumo: energia, á gua e
detergentes.

Uma correta programaçã o em fase de "design review" das intervençõ es de
manutençã o e de limpeza levaria certamente à escolhas e à soluçõ es
diferentes com uma sensıv́el reduçã o dos custos de gestã o. Há quem fale,
hoje, de planos integrados de intervençã o, outros falam de
sustentabilidade preventiva para os imó veis, de facility management. O
debate é animado e essa tensã o pode se transformar no laborató rio, na
incubadora para a produçã o de grandes ideias e de grandes projetos.
Estas re lexõ es nos levam a considerar outros dois aspectos fundamentais
do valor da limpeza: a competência e a formação.
Competê ncia antes de tudo, nã o só nas estruturas só cio sanitá rias,
naturalmente sujeitas ao uso de produtos, instrumentos e metodologias
especı́ icas, mas també m em hoté is, shopping center, lugares pú blicos e
meios de transporte. Nã o aplicar metodologias e tecnologias apropriadas
pode causar riscos graves para a saú de de quem trabalha e altıśsimos
custos de tipo só cio assistenciais.
A formaçã o representa um ponto fundamental deste universo. Planos de
estudo que valorizem a cultura da limpeza e que levem a identi icar, em
alguns paıśes a igura de referê ncia responsá vel pela higiene ambiental
sã o uma exigê ncia imprescindıv́el.
De uma aná lise feita recentemente na Itá lia, sobre uma amostra de
empresas altamente representativas do tecido econô mico e referida a
diversos setores de mercadorias, resulta que entre as empresas que tem
gestã o do serviço de limpeza autô nomo, ou seja que nã o utilizam um
“cleaning contractor”, 95% das mesmas utilizam produtos e instrumentos
de categoria domé stica, adquirıv́eis em shopping center e com escarça
qualidade de prestaçã o e que só 15% do pessoal responsá vel pela limpeza
obteve um tıt́ulo de formaçã o pro issional.
Na França há alguns anos, é obrigató rio para qualquer pessoa que exerça a
pro issã o de operador pro issional da limpeza, ter um plano de formaçã o
especı́ ica e um diploma de quali icaçã o. O tempo da formaçã o constitui a
melhor oportunidade para todos os trabalhadores provenientes de paıśes
e culturas diferentes, para compreender as regras, os princı́pios, as
prioridades e as razõ es de uma cultura à qual terã o que referir

pontualmente no seu compromisso pro issional.
O setor da limpeza pro issional representa o maior laborató rio de
integraçã o social e cultural em qualquer paıś no qual se constró i o valor da
dignidade. Um patrimô nio de conhecimento que deve ser protegido e
quali icado.
O tema da limpeza representa no sistema individual e social das
necessidades, direta e indiretamente, um lugar de interesse fundamental.
A limpeza pro issional é uma atividade muito diferente da limpeza
doméstica e precisa de uma competência especí ica; por esta razão
é necessário ter uma formação adequada.
A limpeza determina sempre a nossa satisfaçã o com relaçã o à s situaçõ es
com as quais entramos em contato. O fazer limpo é uma atitude
organizativa que permite, uma vez concluıd
́ a, projetar o futuro.
Portanto, Limpo não tem só a ver com aspirador de pó e vassouras,
detergentes e desinfetantes.
Limpo representa uma extraordiná ria ocasiã o para rever uma cultura de
comportamentos e dos acontecimentos dos ú ltimos anos com visã o
socioló gica e antropoló gica mas també m pedagó gica e polıt́ica antes
mesmo que de sentido comum. Fazer limpeza quer ser um convite, uma
exortaçã o, uma necessidade de um exercıćio coletivo de inteligê ncia ao
qual, todos, deverıámos nos submeter regularmente para melhorar o
produto da sociedade, para melhorar nó s mesmos e para criar as
prospectivas de um bem-estar está vel.
A limpeza não é um custo.
O seu valor tem que ser considerado sempre um investimento. A sua
execuçã o permite manter alto o valor do imó vel e reduzir
signi icativamente os custos para intervençõ es de manutençã o. A viagem
transversal, à s vezes també m circular, no plano do conhecimento social e
individual, nos conduz à uma leitura articulada e ordenada de eventos e
situaçõ es, de necessidades e de soluçõ es aparentemente diferentes entre

si e ligados sutilmente. Mé todo e Vontade sã o duas variá veis que
governam os luxos entre argumentos diferentes. Mé todo para tornar
replicá vel o resultado de um "fazer melhor" e Vontade para garantir um
envolvimento das pessoas na atividade do "fazer".
O sentimento coletivo gerado pela palavra "limpeza" muitas vezes está
associado ao cancelamento do que era e à construçã o de algo que terá que
acontecer. Evoca o pressá gio de um fato novo que acontecerá . Chama de
uma certa forma o acontecimento. O momento no qual se produz o "fazer
limpo "ou ainda melhor o "feito limpo" se transforma na interface ló gica
entre o que estava sujo e o que estará limpo; ixa o tempo entre quem sujou
e quem deverá sujar. Porque a experiê ncia nos diz que o que está limpo se
pode só sujar. Podemos dizer que fazer limpeza é um verbo que se conjuga
no tempo presente e, enquanto presente, pertence a todos nó s.
En im o que eu desejo compartilhar com você s é a ideia que "Limpeza seja
um valor absoluto para todos nó s" porque o resultado da limpeza é
sempre coletivo. Um resultado ao qual pertence a nossa vontade, no qual
reencontramos o nosso compromisso e com o qual enfrentamos o futuro
que nos espera com a consciê ncia de ter feito bem, para a sociedade e para
todos nó s.
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