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J. Roberto Whitaker Penteado
A revista americana Business Week, em sua edição de 19-26 de agosto, publicou uma
interessante matéria sob o título 25 Idéias para um Mundo em Mudança. O texto foi resultado
de um Think Tank, criado pela revista, sob a direção do editor Robert Barker, que trabalhou
alguns meses no assunto utilizando a técnica de brainstorm. Claro, trata-se, como sempre, de
uma visão americana do mundo - ou de um mundo americano - mas vale tentar aproveitá-la
para tentar focar a nossa própria visão.
Vamos ao resumo, por área de especulação.
Assuntos corporativos. (1) Aperfeiçoar a instituição empresarial, dando mais participação aos
funcionários, mais transparência às ações, mais accountabillity e diminuindo os salários dos
CEOs. (2) Estabelecer o hábito de admitir-se publicamente as falhas e, se for o caso,
rapidamente pedir desculpas pelos erros cometidos e corrigí-los.
Economia. (3) Não mentir nem distorcer números e informações. (4) Rever a instituição da
Federal Reserve e a atuação do seu chairman (o inefável Alan Greenspan). (5) Tentar não agir
mais movidos, principalmente, pelo medo. (6) É melhor ter uma estrutura de renda familiar
com grande disparidade entre os que ganham mais e os que ganham menos, com menos
pessoas abaixo da linha de pobreza, do que maior igualdade, porém com grande número de
pobres. (7) Na nova economia, um avanço tecnológico não assegura anos de monopólio
virtual. Os concorrentes estarão rapidamente nos seus calcanhares.
Finanças. (8) A Securities & Exchange Commission precisa ser inteiramente reformulada. A
proteção aos consumidores não se pode limitar a encontrar e acionar os criminosos, mas a
colocá-los na prisão. (9) Mais e melhor informação sobre as empresas. Dados em excesso não
são uma coisa boa, pois não é a quantidade que conta, mas sim a qualidade da informação
divulgada. (10) Acabar com o papel moeda - substituindo-o por dinheiro eletrônico. Se não,
reduzir seu uso ao mínimo. Nenhuma pessoa honesta precisa de notas de denominação
superior a 50 dólares. (11) As medidas atuais para indicar a saúde financeira são inadequadas,
precisam ser modificadas. (12) Bens intangíveis como marcas e propriedade intelectual
precisam ser incorporados aos balanços.
Global (sic). (13) O mundo em desenvolvimento precisa focar em produtos mais baratos e
fáceis de usar. (14) A nação do mundo que tem tido maior taxa de desenvolvimento é
Botswana. Estudar o modelo e seguir os seus bons exemplos. (15) Acompanhar o que vem
acontecendo na China e procurar entender a cabeça de seus governantes.
Tecnologia. (16) O setor que apresenta a melhor relação entre inteligência artificial,
comunicações sem fio e realidade virtual é o de brinquedos. Seus benefícios devem-se
estender a outras indústrias. (17) Estudar melhor os recentes fracassos tecnológicos e
procurar aprender as lições a partir dos erros cometidos.
Trabalho. (18) A capacidade de absorver imigrantes vai determinar quais as nações do mundo
desenvolvido vão crescer ou estagnar. (19) Reverter a tendência generalizada de mais
trabalho e menos lazer, buscando o correto equilíbrio entre trabalhar e viver.
Saúde. (20) Há economistas contemporâneos que consideram os investimentos em assistência
médica tão importantes quanto os que se fazem em equipamentos e em treinamento
profissional. Eles têm razão. (21) Menos medicina e não mais é a chave do sucesso futuro. Os
novos tratamentos devem ser cada vez mais curtos e mais baratos, menos traumáticos e mais
eficazes. (22) As decisões sobre saúde deverão cada vez mais ser tomadas pelos pacientes e
menos pelos médicos.
Sociedade. (23) Os advogados vão adquirir cada vez maior importância, numa sociedade que
não se tem mostrado competente em auto-regular-se. (24) Os comunicadores vão precisar
dominar os códigos dos jovens. A geração dos baby-boomers está envelhecendo a vai morrer.

(25) A palavra de ordem é educação pré-escolar. Os novos cidadãos não vão poder esperar
pela escola para iniciar sua educação.
Algumas idéias da lista podem parecer estranhas. Mas é o que os melhores cérebros da maior
nação do mundo estão pensando.
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