
ensando alé

Ano Novo, vida nova!

questões que nos preocupam no plano social. E certamente estamos falando de

uma interseção de temas com o mundo do trabalho.

No que diz respeito ao terreno profissional, certamente desejamos que as

empresas brasileiras sejam cada vez melhores e mais competitivas no plano inter-

nacional, já que vivemos num mundo globalizado, mas também mais lucrativas

para seus acionistas, mais humanas e promissoras para os profissionais que nelas

trabalham e que possam agregar maior valor à sociedade, por meio dos produtos

que fabricam ou dos serviços que oferecem, e pelos bons exemplos de ética e

cidadania, de proteção ao meio ambiente, de respeito às leis do país e pelos pro-

gramas de apoio às comunidades.

Os eventos destinados à área de recursos humanos em 2010 deveriam discutir

formas possíveis de integrar tudo isso. Precisamos conhecer exemplos práticos

das empresas e dos profissionais que conseguiram avançar neste tema. Seria pre-

ciso também dar voz aos milhares de consultores que, assessorando clientes no

dia a dia, foram capazes de convencer empresas a trocar indicadores de curto

prazo pelos de médio e longo prazos. Que obtiveram resultados na real inclusão

de indicadores sociais no seu balanço anual. Para aqueles que ajudaram empre-

sas a avançar no comportamento ético e com isso foram mais lucrativas.

Precisamos conhecer as técnicas que permitiram aos profissionais aprender que

o curto prazo é parte integrante do longo prazo e que pensar o futuro é funda-

mental para garantir sucesso e resultados sustentáveis.

Temos ouvido muito a respeito das teorias. Os eventos voltados aos profis-

sionais de recursos humanos são campeões na presença de gurus, professores,

jornalistas etc, que com muita propriedade analisam, teorizam e criticam.

Certamente são de grande valia e não devemos dispensar a sua contribuição.

Contudo, desta vez gostaria de conhecer mais da práxis empresarial, lembrando

que a definição de "práxis" é a ação transformadora da realidade. Temos muito o

que aprender com quem foi mais longe e certamente pode nos convencer que o

impossível pode ser alcançado.

Finalmente, convido os organizadores de eventos a refletir sobre a relação

formato-preços. O diálogo com o público é fundamental, mas não podemos

imaginar que a conturbada vida dos profissionais permita o espírito de assem-

bleia permanente. E hoje é impossível participar de um único evento. É preciso

repensar a participação do público durante o evento, mas adotar formatos que

ofereçam opções mais econômicas, permitindo ao profissional estar em muitos

eventos. Ainda no que diz respeito aos formatos, lembramos que a duração deve

se ajustar às demandas da vida moderna.
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uando um novo ano se inicia, são muitas as pessoas que, como eu,

renovam esperanças num mundo melhor. Do meu ponto de vista, um

ano melhor seria aquele em que houvesse avanço nas grandes
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