
 Todos sonham e desejam um mundo melhor. 
Essa é uma ideia que ganha cada vez mais espaço, 
pois é, de fato, um valor universal. Esse ideal impresso 
na alma humana em todos os tempos está embutido 
no vislumbre do paraíso perdido e gerou religiões, 
assim como na promessa de uma sociedade perfeita, 
engendrou ideologias e revoluções. 

 Hoje, na era midiática, é o ponto central do 
marketing comercial quando, em inúmeras peças de 
publicidade, da margarina ao carro importado, do 
perfume ao novo penteado, o produto seduz com a 
promessa de que seu uso vai melhorar nosso mundo. 
Entre a ilusão, a promessa e a realidade, como realmente 
podemos tornar o mundo melhor?

 Se o mundo como um todo não pode ficar 
melhor de uma hora para outra, a pergunta que 
fica é como cada um de nós pode fazer nosso dia a 
dia mais leve, produtivo e mais satisfatório? Como 
podemos chegar ao fim do dia cansados, física ou 
intelectualmente, mas satisfeitos e felizes? Como 
podemos fazer “nosso mundo” (o mundo de cada um e 
de todos) realmente melhor? São questões complexas e 
donas de um alto grau de subjetividade, mas podemos 
apontar alguns valores e pontos de vista que podem 
servir a todos.
 
 O que denominamos de satisfação é por certo 
um evento de caráter eminentemente interno, subjetivo, 
mas que se dá na relação entre o que está dentro (EU) 
e o que está fora (O OUTRO, O MUNDO). Nós somos 
nós mais nossas circunstâncias, já dizia um filósofo. É 
na qualidade das minhas circunstâncias e dessa relação 
− eu com o outro, eu com o mundo − que construo 
essa satisfação. A qualidade dessa relação tem como 
parâmetro uma esfera da filosofia chamada ÉTICA. 
Mas isso é tão inerente ao humano e universal que é 
de domínio popular, como mostram vários ditados: 
“Fazer o bem sem olhar a quem”, “Amar o próximo como 
a si mesmo”, “Não fazer aos outros o que não queres que 

façam contigo”. Essas são expressões que revelam o 
desejo humano de conduta ética de todos e não apenas 
para letrados ou profissionais que tenham um Código 
de Ética a seguir. ÉTICA, neste sentido, é o regulador 
moral da conduta individual; é a consciência da pessoa. 
Quando ouvimos esta outra expressão popular  “Eu 
durmo com a consciência tranquila”, ela está a nos indicar 
que a pessoa teve uma boa conduta, que está tranquila 
com seu regulador moral, com sua consciência.

 Nos ambientes familiares e nos círculos mais 
íntimos de amizade os reguladores éticos são mais finos 
e irregulares, pois entram em cena os pactos pessoais de 
fidelidade, lealdade e outros norteadores das relações. 
Mas, sobretudo, o grande diferencial é o conteúdo 
afetivo dessas relações. Assim, elas se tornam quase 
autorreguladoras. 

 O ambiente de trabalho é o grande campo de 
prova da consciência e do senso ético de cada um; é, 
efetivamente, onde exercitamos aquele sonho de fazer 
um mundo melhor. Numa cultura competitiva como a 
da sociedade em que vivemos, por vezes, a ética parece 
coisa de menor importância. Daí também surgem 
expressões do tipo: “O que importa é vencer”. Por outro 
lado, também ouvimos que “O importante é competir”. 
Mas, sabemos que para construir um mundo melhor 
“O fundamental é cooperar”. Cada vez mais estamos 
conscientes da interdependência de todas as coisas: de 
nós, uns com os outros e com a natureza. A realidade se 
dá numa rede de interdependência absoluta e inegável. 
O que fizermos com a natureza ou com o outro, 
estaremos fazendo com nós mesmos. É a lei da ação e 
da reação. A sabedoria popular sempre apregoou: “Quem 
planta vento colhe tempestades”. Assim, vemos emergir 
uma nova consciência de cooperação como fator real 
de satisfação pessoal e melhoria do mundo. Quer um 
mundo melhor? Seja ético. Quer dormir mais satisfeito? 
Então, seja ético. Uma ótima semana a todos.
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