
Qualquer pessoa que acompanhe o debate eleitoral através da grande mídia
americana terá a impressão de um país dividido de forma quase caricatural
entre o bem e o mal. De um lado, o atual presidente Obama seria a personifi-
cação do progresso, da tolerância de uma sociedade aberta, da preocupação
com os mais pobres e da abertura ao diálogo na comunidade internacional.
Do outro lado, o concorrente republicano personificaria o que há de mais
“reacionário” nos Estados Unidos. Romney, representante da classe rica
que não aceita o progresso dos pobres, seria a volta ao poder de bilionários e
banqueiros, dos privilégios tributários e da arrogância yuppie. Sua eleição
também significaria a vitória de grupos de “fanáticos” religiosos e de uma
classe média ressentida com um governo voltado para os “excluídos”.

A prova de que os republicanos representariam o que há de pior nos EUA
seriam os métodos utilizados na campanha eleitoral. Horrorizada, a grande
mídia fala do uso de “teorias conspiratórias”, num suposto “discurso de
ódio” contra o presidente e das constantes “gafes” protagonizadas pelos re-
publicanos. A caricatura não resiste a uma análise mais aprofundada. Se no
discurso, Obama fala aos “excluídos”, no mundo real, vemos que seu princi-
pal sustentáculo financeiro provém justamente das grandes fortunas, como
Rockefeller e Soros. Os republicanos, embora contem com doações de ricos,
dependem muito mais das pequenas contribuições.

Quanto às teorias conspiratórias, o que se vê, é um presidente cuja histó-
ria é totalmente nebulosa como nunca se viu a ponto do bilionário Donald
Trump propor um desafio na semana passada: fará uma doação de US$ 5 mi-
lhões para uma instituição de caridade caso Obama divulgue seu passaporte
e seu histórico na faculdade. O fato é que Obama não apresentou até hoje sua
certidão de nascimento original. No lugar, apresentou documentos falsifica-
dos, alimentando a suspeita de que teria nascido no Quênia — e seria muçul-
mano, apesar de negar tal fato veementemente. Esse fato tornaria seu man-
dato ilegal, pois somente cidadãos nascidos nos EUA podem ser eleitos. Oba-
ma apresentou ainda um certificado de serviço militar adulterado e publicou
um livro cuja autoria, especialistas afirmam ser de outra pessoa.

Mas a simples exigência de transparência com relação ao passado do presi-
dente automaticamente é rotulada de “discurso de ódio” e cada vez que se
critica o governo, aparece um comentarista na TV insinuando motivações se-
cretas de “racismo”. As tão propaladas “gafes” republicanas nada mais são
do que falas que contradigam a mordaça do discurso “politicamente corre-
to”. Qualquer defesa de valores tradicionais que fundaram o país é vendido
de forma histérica como obscurantismo e intolerância. Como se fosse intole-
rância defender a família e a liberdade religiosa dos incessantes ataques legis-
lativos do governo. Existe uma divisão nos EUA entre “progressistas” e “con-
servadores”. Mas enquanto o primeiro grupo é descrito com aparência ange-
lical e poupado de dar explicações, o segundo é descrito por chavões menti-
rosos e desinformação. Para fugir dessas caricaturas, o melhor é procurar os
diversos sites de “media watch” espalhados na internet. Eles são a prova do
vigor do que resta da democracia americana. ■

Uma recente pesquisa realizada pela IBM, com 1.709 CEOs americanos,
constatou que apenas 16% deles participa de alguma rede social. Mas o es-
tudo também constatou que, em cinco anos, esse percentual deverá subir
para 57%. Isso porque os CEOs estariam se dando conta de que as redes so-
ciais podem ajudar uma empresa a se tornar mais ágil e podem facilitar as
adaptações constantes exigidas por um mundo tão competitivo. A mesma
pesquisa dá conta de que as redes sociais tendem a se tornar o segundo
meio mais importante de relacionamento empresa/funcionário e entre em-
presa/cliente. Perderá apenas para as relações face a face. Bem, não temos
bola de cristal e futurologia é algo que não me apetece. Mas é fato que as
redes sociais facilitam muito a interação e o relacionamento. Quem tem
um perfil no Facebook sabe que ali ficamos sabendo de tudo um pouco, in-
clusive da vida de amigos distantes e até de gente que mal conhecemos. Os
canais existem e são poderosos, o que falta é usar para algo produtivo.

Temos ouvido falar muito de redes sociais usadas para aproximar as em-
presas de seus clientes, para aumentar as vendas e fortalecer marcas. Mas
há também uma tendência forte no horizonte, apontando para o surgimen-
to de redes sociais internas, usadas por empresas para facilitar a comunica-
ção com e entre seus funcionários. As ferramentas hoje disponíveis podem
de fato funcionar como uma mão na roda para muitas empresas, especial-
mente as que têm funcionários espalhados por diferentes cidades ou paí-
ses. Colocá-los em contato uns com os outros, através de redes sociais fe-
chadas, é algo perfeitamente possível. Um CEO comunicando-se com todo
o seu staff, em tempo real, idem.

Recentemente, vi um projeto onde o staff de uma empresa estará todo ele
numa rede social própria e fechada. O setor de vendas, que vive pelas ruas em
reuniões com clientes, estará conectado com a matriz através da rede social.
Os cases de sucesso serão ali compartilhados. E as dúvidas, discutidas on-line.
Fotos de lojas ou de gente usando o produto poderão ser postadas — e isso nor-
malmente gera um sentimento de orgulho na corporação. Funcionários esta-
rão permanentemente conectados (bem, pelo menos no horário do expedien-
te), conversando via rede como se estivessem em reunião. E estarão divididas
em grupos, conforme suas áreas de trabalho. Ah, sim! Ali estão previstos posts
divertidos, para quebrar a rotina, e mensagens para elevar os ânimos!

É fácil imaginar o sucesso de uma empreitada dessas. Acostumados com
o uso do Facebook, os funcionários podem migrar facilmente para uma re-
de social interna. E podem fazer ótimo uso de uma ferramenta que facilita
a troca de informação e que conecta a todos. Estamos vivendo uma era on-
de tudo é compartilhado — de fotos do que se come no almoço a opiniões
sobre um determinado produto. Por que não aproveitar o lado bom dessa
onda em prol dos negócios? As ferramentas estão aí. As pessoas têm dispo-
sição para usá-las. É só viabilizar e, como um maestro, orquestrar os traba-
lhos para que a rede seja usada de forma produtiva. A empresa que o fizer
certamente terá uma vantagem competitiva das grandes contando a seu fa-
vor. E isso não é futurologia. ■

ONU vai combater superexploração em oceano

O relator da ONU sobre o Direito à Alimentação, Olivier de Schutter,
lançou ontem um apelo para combater a superexploração dos oceanos
e assim evitar que a segurança alimentar de muitos países dependentes
da pesca seja colocada seriamente em risco. “Sem uma ação rápida
para proteger os mares de práticas insustentáveis, os pescadores já
não poderão desempenhar o seu papel fundamental na garantia do
direito à alimentação para milhões de pessoas”, alertou o relator. AFP
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 31 out. 2012, Caderno Mundo, p. 31.




