
 No meu último artigo neste espaço, abordei 
algumas ideias relativas à gestão, aos novos tempos, à 
inovação também no campo das relações humanas e ao 
peso ou valor das emoções nas organizações. 

 Em muitas organizações, a emoção ainda 
é considerada uma externalidade que não pode ser 
levada em conta nem como figurante, nem como 
último recurso na condução dos negócios. No entanto, 
toda a publicidade hoje é focada na captação do olhar 
emocional do “provável cliente”. Não se convence, 
mas se seduz para um determinado produto. Fora 
isso, continuamos no velho modelo mecanicista. 
Determinismo e previsibilidade garantem segurança 
nos negócios. Tudo funcionaria como engrenagens 
que rodam regidas por leis mecânicas com foco nos 
resultados. Todo o resto é externalidade e, em caso de 
dar problema, basta trocar ou ajustar as peças.

 Mas, progressivamente, estamos vendo que 
não é bem assim. Se por um lado esse olhar mecanicista 
garantiu resultados que impressionam no campo da 
produtividade material e da quantidade, na produção 
de bens e na tecnologia, que são fundamentais na vida 
moderna, por outro, é notório que em alguns campos 
vivemos um verdadeiro desastre. A falta de equilíbrio 
no binômio sociedade-natureza, emoção e razão, por 
exemplo, é resultado, em parte, da perspectiva apenas 
mecanicista da sociedade industrial. 

 Simplesmente esquecemos que os recursos 
naturais são finitos e uma sociedade baseada no 
consumismo materialista está fadada ao colapso. 
Os indicadores de degradação da biosfera, a perda 
significativa e até assustadora da biodiversidade 
atualmente tornou-se conteúdo do ensino básico. 

 Hoje, a palavra de ordem é sustentabilidade, 
pois devemos correr atrás do prejuízo ambiental, visto 
que não podemos fugir dele e de suas consequências. 

 Outro ponto destacado por especialistas 
na gestão social e no mundo atual dos negócios é o 
valor dado às relações humanas nas organizações e na 
sociedade. 

 Vivemos, então, uma época pródiga em 
mudanças. Ao mesmo tempo que a tecnologia já põe 
à vista um mundo nunca antes imaginado, vemos 
também despontarem novas ideias no que se refere a 
valores, organizações, saúde, ciência e espiritualidade. 
Já disse algum cientista social que “vivemos a melhor 
das épocas”, pois, segundo ele, podemos vivenciar o 
apogeu de uma era tecnicista e tecnológica que ora se 
completa com o desenvolvimento humano e os novos 
modelos e paradigmas de pensamento que buscam a 
compreensão da vida, da natureza e da sociedade. 

 Se até hoje tivemos êxito em alguns campos 
com o modelo mecânico, agora precisamos dotar essa 
máquina de alma, compreendendo a vida e adotando 
seus modelos como padrão para a nossa vida em 
sociedade. Isso, sem dúvida, vai nos fazer construir um 
futuro que ainda não podemos imaginar, mas talvez 
sintamos sua realidade e necessidade. A vida, nossas 
atividades profissionais, nossos negócios, nossas 
emoções funcionam em rede, de forma sistêmica. Nada 
está isolado. Tudo é interdependente. O ar é um só, a 
água é uma só, a terra é uma só. Essa compreensão 
quando for internalizada e trazida ao mundo do dia a dia, 
sem dúvida dará origem a uma sociedade cooperativa, 
solidária e mais justa. Vamos tornar esse sonho possível? 
Quem sabe! 

Novos tempos, novos dias: novos 
paradigmas, novas racionalidades
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