
P rofessor Titular de Relações Internacionais da Uni-
versidade de Brasília, Eduardo Viola é um militante
da liberdade pela máxima conscientização dos indi-

víduos. Isso quer dizer que, ainda que vislumbre a hetero-
geneidade das relações humanas, o acadêmico enxerga na
possibilidade de uma sociedade mais reflexiva acerca de
seus medos e desejos o caminho para uma vida melhor.

Para tanto, Viola deixa claro que é preciso estar em com-
pleta sintonia com as urgências globais, se "queremos al-
cançar a plenitude". O papel do profissional de RH seria,
segundo ele, o de apontar para um atalho que leve a esse
objetivo. "Com uma posição social bastante favorável, o
RH tem extrema importância para a sociedade em geral e
para as empresas. Principalmente no sentido de estimular
as pessoas para que elas reflitam sobre sua história, sua vida,
quem são e o que querem."

Acredito que exista uma correlação entre o grau de interna-
cionalização e globalização das empresas e o compromisso
com as urgências globais. Em um segundo ponto, eu diria
que depende também do setor de atividade da companhia.
Mas a tendência é que cada vez mais empresas, conforme
caminhem rumo à modernidade, percebam a necessidade
de compreender e adaptar-se a determinadas urgências
globais. Por exemplo, minha percepção é que as empresas
estão cada vez mais antenadas e dispostas a lidar com a
questão da mudança climática. Agora, outra coisa é o pro-
blema da arquitetura global regulatória para que algo con-
creto aconteça. É muito difícil porque envolve os países e
suas políticas. Mas vejo que empresas que normalmente
resistiriam a reduzir suas emissões de carbono estão mais e
mais preocupadas. No Brasil , uma empresa como a
Petrobras está investindo na captura de carbono fóssil
visando tornar-se uma empresa de energia em geral e não
apenas de energia fóssil.



Responsabilidade Social geralmente não estão vinculadas às

urgências globais. Isso não quer dizer que sejam apenas mar-
keting, embora em alguns casos sejam isso mesmo. Mas há
ações efetivas que contribuem para o combate a diversos

problemas sociais. Só que eu diria que os projetos de Res-
ponsabilidade Social são locais, no máximo nacionais, não
globais. Outra coisa é a Responsabilidade Ambiental, que,
em geral, está bastante vinculada às urgências globais. O
clima é um ótimo exemplo, não há dúvida.

desenvolvidos. Mas eu posso dizer uma coisa, de qualquer
modo: o ponto-chave para resolver o problema da carência
social passa por uma alocação racional, eficiente e de quali-

dade do gasto público. Não é a partir de programas indivi-
duais de empresas que você resolve o problema da carência
social. Isso é apenas um paliativo. Melhor do que nada,
mas, por exemplo, seria muito mais importante que as

é bastante limitado, embora você encontre muitas empresas
que possuem trabalhos significativos. As carências de um

país como o Brasil fazem com que os trabalhos sejam sempre
muito limitados. Por exemplo, agora há todo um movimen-
to, e aumentou muito a preocupação do empresariado a esse

respeito, acerca das deficiências educacionais no Brasil.

Temos despertado para a gravidade da coisa e como isso não
se relaciona apenas com a cidadania, a qualidade da demo-

cracia e da governança, mas também com um problema

sério trazido pela competitividade das empresas brasileiras
inseridas no processo de globalização. Então, me parece que

as empresas estão muito mais voltadas para esse tipo de
problema. Estão tentando investir em resoluções através de
mecanismos mais inovadores, que não envolvam apenas



cado e a democracia representativa. Isso gerou um avanço

civilizatório extraordinário em termos de capacidade de
gerar riquezas e capacidade de produzir liberdades de esco-
lha. Mas esse sistema tem limites importantes, porque pre-

cisamente gera uma excessiva orientação das pessoas para o
consumo e para a vida material, o que gera um desequilíbrio

em relação à necessidade de desenvolvimento da vida interi-
or, psicológica e até espiritual. Nesse sentido, o sistema co-

mo está é totalmente desequilibrado e, ao mesmo tempo em
que aumenta a qualidade de vida em um sentido, mina a
mesma qualidade de vida em outro. Isso também acontece

com as empresas, que oferecem ótimos meios de desenvolver
o conceito qualidade de vida dentro do
ambiente corporativo, mas, por outro la-

do, demandam índices de produtividade
irracionais, geram todo um processo de
longas jornadas de trabalho e patrocinam
todo um sistema de consumo que faz com
que as pessoas comprem coisas das quais

não precisam. Agora, esse não é um pro-
blema apenas das empresas, mas da forma
de organização da nossa sociedade e do

mundo como ele é.

organizações e de suas direções. Mas, por exemplo, um fun-
cionário de RH que quer influenciar num sentido de uma

maior racionalidade da vida humana, pode influenciar as
empresas para orientar-se para produtos mais racionais e sus-

tentáveis. Isso implica crescer em um mercado que envolve

sentido de levar às pessoas, e o RH aos fun-
cionários, noções mais conscientizantes e

de resultados mais de longo prazo. Para tanto, é preciso levar

mais em consideração questões como "sustentabilidade
social", "ambiental" e "psicossocial", e promover o autoco-
nhecimento. Uma coisa fundamental para a felicidade de
um indivíduo é saber quem ele é, o que quer, e as relações
entre as coisas que ele quer e os meios para alcançar esses

objetivos. Se todo mundo, mesmo que esteja num sistema
muito enlouquecido, soubesse quem é, pensasse sobre si
mesmo e sobre seus atos, naturalmente teríamos mais quali-
dade de vida. Um profissional de RH, penso eu, deve sem-

pre promover o máximo de autoconsciência entre seus
colaboradores, para que eles dediquem algum tempo para a
pura reflexão.

mais racionalidade no consumo humano. Na definição de
produtos a serem comercializados há escolhas que são pos-

síveis e interessantes, mesmo que a margem não seja tão
grande. Exemplo: em uma empresa de alimentação, você
pode se orientar sempre para uma maior responsabilidade
com o consumidor, criando produtos mais saudáveis. Isso é
algo que pode estar na estratégia da empresa e não quer dizer

que empresas que fazem produtos mais saudáveis perderão.
Há várias outras áreas em que isso é possível. Veja o caso da

Philips, que começou a produzir lâmpadas de alta eficiência
energética, algo que teoricamente a levaria contra seus
próprios interesses, e se colocou muito bem na competição
global por pensar mais no longo prazo.

Text Box
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