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É hora de repensar ações mais consequentes e solidárias 

 

A célere e desconcertante evolução que estamos testemunhando logo nos traz à mente a 

revolução que está acontecendo nas comunicações, na maneira como recebemos e 

repassamos informações, e também nas áreas mais suscetíveis aos avanços tecnológicos, 

como a medicina. Mas esta evolução vai muito além das matérias citadas, afetando todo o 

nosso modo de vida e criando novos valores, estabelecendo tendências e consolidando ideários 

inéditos. - A rapidez do processo fez com que já surjam conflitos totalmente novos. Com um 

pouco de tempo, podemos relacionar alguns pontos que se destacam neste processo de 

reconstrução do antigo modelo de pensar e de encarar a realidade holística de nosso velho 

mundo, e analisar os novíssimos desafios que já se apresentam. 

 

O capital humano ganha maior importância frente ao antigo conceito econômico de capital 

(que considerava apenas moeda, bens e meios de produção). A cada dia se torna um 

componente mais fundamental em qualquer organização, não só por sua excepcional 

capacidade de adaptação às constantes mudanças do mundo globalizado, mas também pela 

grande capacidade de acelerar e facilitar o restabelecimento do equilíbrio após as 

"tempestades" internas. 

 

Descentralização das grandes cidades: fenômeno observado em função do caos dos grandes 

centros, onde as pessoas, a cada dia, perdem mais espaço, e se deparam com os grandes e 

inevitáveis congestionamentos, riscos, insegurança e estresse. Na busca por qualidade de vida, 

empresas e pessoas, numa espécie de pacto tácito, vão se deslocando para localidades 

menores. 

 

Novos caminhos: o crescimento constante e maciço da indústria automobilística demanda 

enormes investimentos públicos destinados à construção de ruas e rodovias, em busca de 

maior agilidade, com prazos cada vez mais curtos, em tempos cada vez mais escassos. Tais 

investimentos, porém, não são mais a melhor solução. Em função da rápida saturação das 

grandes cidades - resultado do crescimento da frota - e dos aspectos relacionados aos 

problemas ambientais do transporte individual, o resgate das ferrovias e o transporte aéreo já 

se mostram como alternativas viáveis, e crescimentos são perceptíveis. 

 

A indústria da aparência: a busca incessante pela juventude não afeta só os mais velhos, mas 

os jovens também. A indústria de cosméticos e de rejuvenescimento vem tendo crescimento 

constante, turbinada pela busca infindável das pessoas pela beleza exterior e aparência mais 

jovem. 

 

Novos mercados: países até há pouco tidos como atrasados e nada desenvolvidos vêm 

sofrendo fortes mudanças, graças a taxas explosivas de desenvolvimento. Descobertas de 

recursos minerais e grande demanda por commodities têm promovido êxodo de pessoas 

(portugueses na África, trabalhadores chineses em todos os continentes) e de capital dos 

países considerados mais seguros para os novos pólos de desenvolvimento. Estas mudanças 

criam condições de convivência de múltiplas culturas nas fronteiras do mundo desenvolvido. 

 

Conveniência e orientação são aspectos já presentes em muitos estabelecimentos comerciais e 

industriais. Cada vez mais se buscam locais onde relaxar e gastar tempo para minimizar as 

pressões, aprender a ter qualidade de vida. A busca por facilidades - e também por melhor 

preparo para o futuro profissional e pessoal - tem levado empresas a incluir em suas políticas 

de RH a divulgação de orientação e treinamentos que fogem do escopo da produção e 

administração.  

 

Consciência ecológica: no século 21, nenhuma pessoa culta pode dar-se ao luxo de ignorar o 

impacto de seus atos no meio ambiente. Com esta conscientização, as atitudes sustentáveis 

das empresas vêm alcançando destaque cada vez maior no julgamento de consumidores e 

governos. Observam-se maiores dificuldades para viabilizar projetos que não levem em conta 
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desperdícios de qualquer natureza; de outro lado e programas positivos ao meio ambiente são 

bem vistos.  

 

A conclusão é que este século 21 chegou trazendo uma nova percepção da importância das 

pessoas para o progresso dos países, e criando novas atitudes e novos hábitos, que irão 

requerer uma grande obra de reengenharia, que demandará um certo desapego àquilo que foi 

construído nos séculos passados. É preciso pensar com uma nova consciência, ver com novos 

olhares e agir com ações mais conseqüentes e solidárias; este é o grande desafio, que vai 

definir a herança que vamos deixar para as futuras gerações. 

 

Fonte: DCI, São Paulo, 27 set. 2011. Caderno C, p. C3. 
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