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M E GAT E ND Ê N C I AS

EDITORIAL
JUANA FR ANCISCA LL ANO CADAVID

Presidenta da Suramericana S.A.

As megatendências são forças globais de
transformação gradual que impactam drasticamente as sociedades, as organizações e
o meio ambiente.*
Elas constituem uma realidade que não pode
ser evitada e impactam – em diferentes níveis – todos os territórios, pessoas, estados,
organizações e empresas, portanto, devem
ser permanentemente observadas e compreendidas por parte dos administradores.
A partir da leitura das megatendências, as
empresas podem encontrar novas e diversas
opções para criar oportunidades, gerando
competitividade e sustentabilidade.
Como gestores de tendências e riscos, nossa função é acompanhar nossos clientes e
antecipar todas essas mudanças do entorno.

John Naisbitt foi o primeiro estudioso a falar sobre
megatendências. Além de ser reconhecido mundialmente por estudar a realidade contemporânea
e o futuro, formou-se em Harvard, Cornell e Utah.
Adquiriu experiência em negócios trabalhando para
a IBM e Eastman Kodak. Seu primeiro livro, “Megatendências”, publicado em 1982, foi o resultado de
quase dez anos de pesquisas.
*
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INTRODUÇÃO
O mundo de hoje é muito diferente do
que era há alguns anos, tanto para os
indivíduos quanto para as empresas. Os
bons resultados econômicos determinaram
amplamente o desempenho das
organizações e, para isso, o foco geral
foi nos processos internos, na estrutura
organizacional, na tecnologia (específica do
setor) e nos produtos e/ou serviços. O fator
externo mais preocupante era geralmente
limitado aos concorrentes no mesmo setor.

Porém, grande parte das transformações
geradas pela revolução tecnológica também
trouxe grandes desafios para os administradores. O bom desempenho vai além dos resultados econômicos, já que eles se tornam
inalcançáveis se não prestarmos atenção no
entorno, que transcende o âmbito histórico
e a visão tradicional. As fronteiras entre setores são diluídas, as premissas nas quais as
empresas se baseiam são questionadas e a
segmentação de mercado não é eficaz. Esses
aspectos podem ter uma capacidade maior
de influenciar o desenvolvimento da estratégia do que os riscos associados aos seus
processos internos.
Como resultado do esforço para entender as
necessidades dos clientes e as novas incertezas geradas pelas mudanças do entorno,
o modelo de Gestão de Tendências e Riscos
da Sura busca, de maneira estruturada, entender a interação entre as três grandes
forças que geram transformações na humanidade: Queda: a sociedade, o meio ambiente e a tecnologia, e as megatendências.
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Essas grandes transformações permeiam
os hábitos das pessoas, modificando seu
estilo de vida, sua maneira de agir e suas
expectativas.
O homem, como ser social, busca satisfazer
suas necessidades/dimensões não só por
meio da apropriação do meio ambiente, mas
também do desenvolvimento tecnológico,
desde a construção dos primeiros utensílios
de caça até os grandes desenvolvimentos de
hoje. Na interação dessas forças, diferentes
formas de troca de bens e serviços surgiram
até chegarmos ao atual modelo econômico, o
capitalismo, com suas diferentes nuances. E
isso também dá origem a diferentes fenômenos que são responsáveis por desencadear
as megatendências.
Em 1982, John Naisbitt, sociólogo e empresário americano, utilizou o termo “megatendências” para dar título a um de seus
livros (“Megatrends”, em inglês), no qual ele
propôs dez formas de transformação no futuro da sociedade.

As megatendências são fatores
poderosos, contam com um
horizonte de longo prazo e o seu
surgimento ajuda a moldar o futuro.

M E GAT E ND Ê N C I AS

As megatendências são forças globais
de transformação gradual, com um impacto
dramático nas sociedades, nas organizações
e no meio ambiente. São mudanças sociais,
econômicas, políticas, ambientais ou
tecnológicas e seu ciclo de vida pode variar
entre uma e várias décadas.
Além de serem fatores poderosos e com um
horizonte temporal extenso, pode-se dizer
que o seu surgimento molda o futuro. São o
ponto de partida para reconhecer em que direção o mundo está se movendo, razão pela
qual seu estudo e monitoramento permanente
são essenciais, já que elas impactam transversalmente a dinâmica econômica e social. Vale
destacar que as megatendências são uma realidade que não pode ser evitada e impactam
— em diferentes níveis — todos os territórios,
pessoas, estados, organizações e empresas.

ESCASSEZ DE
RECURSOS

VARIABILIDADE
CÂMBIOS
E CÂMBIO
DEMOGRÁFICOS
CLIMÁTICOS

SOCIEDADE

FORÇAS

GLOBALIZAÇÃO URBANIZAÇÃO E TRANSFERÊNCIA
HIPERMOBILIDADE
DOS EIXOS DE
CONECTIVIDADE
PODER

TECNOLOGIA

MEIO AMBIENTE

GESTÃO
DE

TENDÊNCIAS E RISCOS
MEGATENDÊNCIAS

Liberdade

Criação

Compreensão

Identidade

Ócio

Proteção

Participação

HUMANO

Afeto

DESENVOLVIMENTO

Subsistência

DIMENSÕES DO

TENDÊNCIAS DE CONSUMO

CP

COM PROPÓSITO
Amor pelo local
Inclusivo
Consciente

RC

REDES
C O L A B O R A T I VA S
Ativos compartilhados
Redes de cuidado

E

EMPODERAMENTO
#ativista
Espírito empreendedor
Eu melhorado

SS

SENTIR-SE SEGURO
Transferência de confiança
Encapsulados
Demanda de transparência

TV

TRANSFERÊNCIA
D O VA L O R D A S C O I S A S
Comprador de experiências
Comércio de tudo

VE

VIDA EQUILIBR ADA
Mente plena
Saúde prolongada

VF

VIDA FLUÍDA
Fusão vida profissional-vida pessoal
Novas famílias e comunidades
Sem rótulos

VV

VIDA VIRTUAL
Entorno aumentado
Vínculo humano-robô

VF

V I D A FÁ C I L

S

SINGULARES
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CÂMBIOS
DEMOGRÁFICOS
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O QUE ESTÁ
ACONTECENDO?
Os acelerados avanços em ciência
e tecnologia, o desenvolvimento da
mobilidade internacional, a globalização
cultural e econômica, o impacto das
políticas públicas e as mudanças na
expectativa de vida das pessoas são
fatores que promoveram grandes
transformações nas condições de vida
da sociedade, que podem ser observadas
na composição, estrutura, dinâmica e
características da população mundial.

Diante da possibilidade
de viver mais, as pessoas
desenvolvem novas
expectativas e aspirações.
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As condições atuais são favoráveis para o ser
humano viver uma vida mais longa e diversificada. Portanto, o aumento da expectativa de
vida — embora com condições diferenciadas
em cada território — tem sido constante a nível global, gerando novas possibilidades, mas
também novos desafios e questionamentos
para a sociedade. Diante da possibilidade de
viver mais, as pessoas desenvolvem novas
expectativas, comportamentos, aspirações
e procuram realizar ações que lhes permitam
viver cada etapa da sua existência melhor.
Por sua vez, a transformação das expectativas pessoais somada ao impacto de diversas políticas públicas, ações institucionais,
transformações de estilos de vida etc. têm
propiciado novas formas de ser família e viver
em comunidade que transcendem inclusive
os vínculos jurídicos, os laços sanguíneos e
os espaços físicos. A decisão de não ter filhos
ou de adiar esse momento se torna cada vez
mais frequente, principalmente em países
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com níveis de desenvolvimento mais altos e,
consequentemente, a pirâmide populacional
foi modificada de forma gradual e desigual
nas diferentes regiões.
Por sua vez, nas últimas décadas, fenômenos migratórios intensos foram alavancados
pela busca de oportunidades e melhores
condições de vida. Esses fenômenos migratórios, somados à globalização e à hiperconectividade, têm repercussões na configuração de novas identidades e cidadãos.
A busca por melhores condições, mais educação, políticas públicas de qualidade, maior
desenvolvimento econômico e crescentes
expectativas individuais também têm impacto no surgimento de uma classe média,
que, além de impulsionar a economia, gera
maior estresse sobre os recursos naturais.
Essa manifestação é especialmente latente
nos países emergentes, particularmente nas economias
asiáticas, como a China e a
Índia, o que também leva ao
surgimento de novos padrões
na cadeia de suprimentos
global. Paradoxalmente, em
outros territórios, há evidências de uma crescente
pressão sobre a classe média, o que afeta os níveis de
confiança, a estabilidade social e o progresso econômico
dessas regiões.

As formas de ser família
e viver em comunidade
começam a transcender
laços sanguíneos e limites
geográficos.
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O QUE ISSO ESTÁ
TRANSFORMANDO?

O imaginário e as
expectativas em cada
etapa da vida.

O conceito de
nacionalidade e
o papel do
Estado-nação.

A pirâmide populacional, que exige que o bônus
demográﬁco seja transformado em um imposto
demográﬁco (maiores pressões ﬁscais para a manutenção
dos sistemas de previdência, saúde e assistência).
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Diversiﬁcação da oferta de
serviços e produtos em
segmentos extremos
como consequência da
maior demanda.

Maior necessidades de
cuidado e assistência
para a população.

Migração do perﬁl
epidemiológico: aumento
do aparecimento de
doenças crônicas.

Maior demanda por recursos como
alimentos, água e terras cultiváveis.
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Fe n ô m enos
AU M E N TO DA P O P U L AÇÃO
E LONGE VIDADE
Um aumento populacional global está ocorrendo de forma constante, principalmente
devido ao aumento da expectativa de vida
das pessoas. Esse cenário mostra uma população caracterizada por um aumento na
idade média, seguido, de acordo com os
contextos de cada região, por processos de
envelhecimento díspares.
A taxa global de fertilidade está em queda,
e é por isso que, em quase todo o mundo,
surge um cenário de fertilidade média. Diante dessa situação, o envelhecimento/longevidade seria o fator com maior impacto no
crescimento populacional. Por sua vez, a
população jovem tende a diminuir nas estruturas sociais, com os consequentes desafios que isso implica especialmente para
a produtividade e a economia.
É importante ressaltar que essas mudanças
têm características e andamentos diferentes
de acordo com cada região e país. Os países
com um nível de desenvolvimento maior iniciaram o processo de envelhecimento de
seus habitantes há várias décadas, enquanto
os países em desenvolvimento têm um nível
incipiente desse processo e os países menos
desenvolvidos ainda não o iniciaram.

A longevidade apresenta mudanças na
dinâmica em cada estágio da vida, já que
as expectativas tendem a se prolongar
e se transformar. Alguns dos efeitos
mais palpáveis são a extensão da vida
profissional, maior pressão sobre os
sistemas de assistência e proteção social e
o desenvolvimento de novas possibilidades
de bens e serviços focados em um
segmento crescente da população mundial.
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Fe n ô m en os
A D I C OTO M I A
DA C L AS S E M É D I A

O funcionamento e o progresso de
qualquer economia são alavancados
pela existência de uma classe média
sólida, que gera dinamismo no consumo e
permite a coesão da sociedade. A classe
média é fundamental para a estabilidade
política, mantendo níveis de confiança e
promovendo a mobilidade social.
Fazer parte da classe média tem sido uma aspiração geracional há décadas. No entanto,
nos últimos anos, é evidente uma dicotomia
ou paradoxo na classe média, particularmente no Ocidente e nos países com níveis
mais altos de desenvolvimento, já que sua
relevância como centro de gravidade econômica diminuiu, especialmente nos países da
OCDE, mesmo que o número de pessoas e
famílias que podem ser consideradas parte
desse grupo populacional tenha aumentado1.

Por outro lado, o aumento da renda, a diminuição dos níveis de pobreza absoluta, a
melhoria da qualidade de vida, o aumento da
expectativa de consumo e o empoderamento
econômico global de alguns territórios levaram ao surgimento de uma nova classe média, particularmente em alguns países asiáticos com altos volumes populacionais, como
a China e a Índia, que se somam a uma classe
média mais consolidada em outros países do
continente, como o Japão, Cingapura, Coreia
do Sul, entre outros.
A ascensão da classe média na Ásia abre
novas oportunidades de negócios e implica
uma reorganização do comércio e da cadeia de valor global, principalmente para
responder a níveis mais altos de consumo
e a demandas cada vez mais qualificadas.

Algumas questões enfraqueceram a confiança
e a influência da classe média e desencadearam tensões sociais em algumas regiões,
como o fato do custo de elementos-chave
para o estilo de vida da classe média, como
moradia, saúde e educação, estarem acima
da renda, a transformação do mercado de
trabalho e a persistência de consequências
de crises econômicas anteriores.
Atualmente, segundo as projeções do Ceplan,
estima-se que 3,2 bilhões de pessoas possam ser
consideradas classe média no mundo.

1
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Fe n ô m enos
Essa situação reflete oportunidades, mas
também desafios, principalmente devido à
pressão que ela gera sobre os recursos naturais e pela compreensão diferenciada que
deve ser desenvolvida sobre os padrões de
consumo em diferentes latitudes.
Porém, a redução do poder de compra da
classe média na América Latina deve contar
com uma atenção e gestão especiais, tanto
por parte dos governos quanto do setor privado, uma vez que a classe média é uma das
principais forças motrizes da economia para
a coesão social. Sendo assim, é necessário
compreender todas essas questões para incentivar a sustentabilidade dos processos
de desenvolvimento na região.
Em conclusão, é possível afirmarmos que
a classe média é um fenômeno com assimetrias regionais que devem ser consideradas
na hora de definir modelos de negócios, organizar cadeias logísticas de produção e distribuição, desenhar produtos, definir a proposta
de valor e implementar políticas públicas.

N O VA S F O R M A S D E S E R
FA M Í L I A E C O M U N I D A D E
O modelo de família tradicional ou nuclear se
transformou, dando lugar a várias maneiras
e estilos de ser família. A crescente incursão das mulheres no mundo do trabalho, a
migração, a diversidade sexual e de gênero,
as aspirações pela realização individual e as
mudanças nos processos de nascimento e

envelhecimento são apenas alguns fatores
que promoveram mudanças na estrutura e
na dinâmica do que significa ser uma família.

Os estereótipos e papéis tradicionais
estão mudando. O lar começa a
transcender as fronteiras, os vínculos
humanos vão muito além dos laços de
sangue, laços legais, proximidade física
e local de origem ou residência.
A diversidade de vínculos e significantes do
sentido de família deve ser refletida na regulamentação, nas políticas estaduais, no
reconhecimento da dinâmica das organizações e na geração de valor das empresas.
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Fe n ô m en os
MIGR AÇÕES E
I N T E R C U LT U R A L I D A D E
As últimas décadas foram marcadas por
dinâmicos processos migratórios globais
e locais. Esses processos, que podem ser
externos (entre países) e internos (urbanização) reconfiguraram estruturas sociais e
promoveram o surgimento de novas identidades a partir de sociedades que se tornam
cada vez mais multiculturais.

Os processos migratórios exigem certas
conexões e desconexões espaciais e
culturais que possibilitem que todo esse
multiculturalismo possa ser interconectado.
A migração pode ser impulsionada por um amplo espectro de fatores, que vão da busca por
uma melhor qualidade de vida, acesso à educação e oportunidades de emprego e renda,
até razões de violência, guerra, perseguição,
instabilidade política e econômica2 podendo
inclusive ser motivada por fenômenos naturais e pelo câmbio climático3.
A população migrante influencia aspectos
socioculturais, econômicos e políticos, tanto
em suas comunidades de origem quanto nos
territórios para os quais elas migram. A dinâmica de trabalho, os padrões de consumo,
a criação de políticas públicas e o aumento
da diversidade são apenas alguns desses
elementos. Por sua vez, certos fenômenos,
como as remessas internacionais, têm um
amplo impacto econômico nos países de
origem dos cidadãos.4

2 Dados da Organização Internacional para as
Migrações (OIM) revelam que em 2018 o número de
refugiados no mundo era de 25,9 milhões. Internamente, o mesmo órgão indica que o número de
pessoas deslocadas por violência e conflito chegou
a 41,3 milhões de pessoas. (OIM, 2019:4).
3 De acordo com o Relatório Mundial sobre Migração
da OIM, em 2018 e 2019, houve deslocamentos
massivos motivados por questões climáticas em
lugares como China, Estados Unidos, Moçambique,
Filipinas, Índia, entre outros. (OIM, 2019:2).
4 As remessas internacionais totalizaram US$ 689
bilhões em 2018, com Índia, China e México sendo os
três principais países beneficiários. (OIM, 2019:3).
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A demografia é um fator-chave para entender a dinâmica e a projeção da atual pandemia de Covid-19.
Os fatores populacionais afetam a propagação, a gravidade e as maneiras de prevenir e lidar com o vírus. De fato, aspectos
como o envelhecimento e a distribuição da
pirâmide populacional têm sido elementos
de análise para entender o comportamento
e a possível evolução da pandemia, tornando-se importantes para a tomada de decisões em muitos territórios.
As dinâmicas de mobilidade internacional
são os principais vetores de propagação da
doença em diferentes continentes e, por sua
vez, o atual estado de emergência influencia
fortemente as políticas de migração e as limitações de deslocamento que foram impostas.

A dinâmica de mobilidade
internacional é o principal
vetor de propagação da doença
nos diversos continentes.

CÂMBIOS
DEMOGRÁFICOS
E A COVID-19
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As consequências de uma pandemia
prolongada e com altas taxas de gravidade
e mortalidade podem afetar até mesmo a
demografia, como foi o caso de pandemias
anteriores, como a Peste Negra, na
Europa, durante a Idade Média ou, mais
recentemente, a gripe de 1918.

Por enquanto, ainda é muito cedo para arriscarmos mudanças na estrutura da população
como consequência da atual pandemia, para
que pudéssemos fazer isso todas as peculiaridades da Covid-19 e do contexto atual teriam
que ser consideradas. No entanto, experiências passadas alertam para a necessidade de
considerarmos os diferentes câmbios demográficos que ocorreram na atualidade como
parte fundamental das análises sobre o impacto e a evolução dessa pandemia.
As dinâmicas demográficas também mostram que, embora existam alguns grupos com
maiores riscos, a humanidade é altamente interdependente e, portanto, no nível coletivo,
somos todos vulneráveis.

22
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I M PAC TO D O S C Â M B I O S
DEMOGRÁFICOS NA
PA N D E M I A D E C O V I D - 1 9

•	O câmbio demográfico que vem
ocorrendo há décadas aumentou a
taxa de envelhecimento de diferentes
regiões. No cenário atual, os idosos
fazem parte do grupo mais vulnerável
ao novo vírus.

•	A classe média global, especialmente
a asiática, acelerou a velocidade de
propagação do vírus por vetores como
viagens de negócios e turismo.

•	A migração regular e irregular, além
de ser um fator de propagação, gera
dificuldades e maior pressão por uma
boa gestão da pandemia.

•	Maior densidade populacional e
concentração em centros urbanos.

•	Novas estruturas familiares que
influenciam a dinâmica de prevenção
e controle de doenças.

I M PAC TO DA PA N D E M I A
DE COVID-19 NOS CÂMBIOS
DEMOGRÁFICOS

•	Queda da classe média: o desemprego
deve aumentar em todo o mundo e a
renda diminuirá, como consequência
da recessão econômica global, que
organizações como o Fundo Monetário
Internacional já estão prevendo.

•	Possível aumento de controles e
restrições migratórias mundiais.
Maior soberania nacional e controles
migratórios como forma de proteção
contra futuras crises sanitárias globais.

•	Possíveis efeitos nas relações
familiares, resultantes do período de
confinamento e da mudança abrupta
na dinâmica diária das pessoas.

•	Queda nos índices de equidade
e inclusão.
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100

EVOLUÇÃO E PROJEÇÃO
DA POPULAÇÃO MUNDIAL

Menores de 5 anos

= MILHÕES

Menores de 15 anos

Maiores de 60 anos

19

50

3 bilhões

20

10

7.2 bilhões

20

30

8 bilhões

20

50

9 bilhões

20

90

11 bilhões

Fonte: ONU / Standard and Poors /
OCDE / Ceplan / Observatório SURA
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VA R I A B I L I D A D E
E C Â M B I O C L I M ÁT I C O S
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O QUE ESTÁ
ACONTECENDO?
Desde a sua origem, há cerca de 4,5
bilhões de anos, a Terra passou por
muitas mudanças. Essas mudanças foram
classificadas em “eras geológicas”, que
cobrem grandes intervalos de tempo em que
ocorrem importantes processos biológicos
e geológicos. Na última era, chamada
Holoceno, aparece o homem.

Alguns cientistas propuseram definir
uma nova era geológica que começa
a partir da Revolução Industrial e
chamá-la de Antropoceno.

SURAMERICANA S.A. © Todos os direitos reservados

O Homo sapiens é a única espécie humana
que viveu durante o Holoceno e, com o desenvolvimento da agricultura e da civilização,
causou importantes mudanças no meio ambiente. Por esse motivo, alguns cientistas
propuseram definir uma nova era geológica
que começa a partir da Revolução Industrial e
chamá-la de Antropoceno1. A ideia, portanto,
é que o nome da época geológica atual reflita os impactos do homem na Terra.
As atividades antrópicas, especialmente a
queima de combustíveis fósseis, a pecuária
e o desmatamento, geraram um aumento
na emissão de gases de efeito estufa (GEE)
— sempre presentes na atmosfera de forma
natural —, o que elevou também a retenção
do calor irradiado pela Terra e promoveu um
aumento da temperatura média do nosso
planeta. Desde o século passado, esse fenôAntropoceno, do grego anthropos, que significa
“humanos” e cene, que significa “novo”, “recente”.
Esse termo foi criado em 2000 pelo Prêmio Nobel
de Química da Holanda, Paul Crutzen.

1
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meno vem ocorrendo a uma
velocidade sem precedentes
e é por isso que a temática do
aquecimento global surgiu.
Enquanto o aquecimento global se refere exclusivamente
ao aumento da temperatura
média da Terra, as mudanças
climáticas incluem, além do
aumento da temperatura, sua
incidência nos diferentes subsistemas que compõem a Terra, como a hidrosfera, a atmosfera, a litosfera e a biosfera.
Se compreendermos o sistema climático
como a interconexão de todos os subsistemas, é possível explicar que um distúrbio em
qualquer um deles pode afetar o equilíbrio
climático global, que se reflete nos padrões
climáticos normais. Nas últimas décadas,
ocorreu uma mudança na média da magnitude de certas variáveis hidrometeorológicas,
bem como na frequência e gravidade dos
fenômenos associados à variabilidade climática: temperatura média da Terra, chuvas
torrenciais, secas e fenômenos macroclimáticos (como o El Niño Oscilação Sul), furacões
e ondas de calor. Os efeitos negativos desses fenômenos e variáveis estão impactando
ecossistemas, recursos naturais, atividades
humanas relacionadas etc.
Como mencionamos no início, a Terra já sofreu muitas mudanças desde que surgiu, mas
ela continuará a existir, com ou sem o homem. Cabe a nós, seres humanos, cuidar do
nosso planeta, já que esse é o único lar que
conhecemos, por enquanto.

O câmbio climático pode ser considerado
o risco global mais importante que a humanidade deve solucionar, fato que lembra
a frase “o smog é democrático”, mencionada no livro “Sociedade de Risco” (1986) pelo
sociólogo alemão Ulrich Beck (1944-2015).
A modernidade e o fenômeno posterior à
globalização, com todas as suas nuances,
levaram a situações que afetam igualmente
todos nós. Embora alguns grupos sejam mais
vulneráveis, ninguém pode escapar das novas situações de risco enfrentadas pelo
mundo como um todo, do mesmo modo, tais
situações já não podem ser resolvidas com
medidas isoladas dos estados nacionais. Os
novos riscos só podem ser evitados por meio
de ações preventivas e coletivas constantes,
além das fronteiras.
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O QUE ISSO ESTÁ
TRANSFORMANDO?
M e i o am b i ente

Derretimento de
geleiras e outras
camadas de gelo,
aumento do nível
do mar, colapso
de ecossistemas,
desaparecimento
de rios e lagos,
extinção de ﬂora
e fauna.

S o ci e d a d e
Mudanças nos
parâmetros de
aspectos
determinantes
para a saúde: ar,
água, alimentos
e moradia.

Soc iedade

Infraestrutura afetada por
catástrofes naturais:
furacões, incêndios,
deslizamentos de terra,
tempestades, entre outros.
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Soc iedade

Migrações.

Negóc ios

1

3
2

4

Tecnologias,
matérias-primas, processos,
setores e legislação.

Hábitos das pessoas
e tendências
de consumo.
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Fe n ô m enos

Os cientistas descobriram que a combinação
de mudanças aceleradas em diferentes variáveis ambientais pode afetar os padrões, a duração e o impacto dos eventos climáticos extremos. Um exemplo disso é que o aumento da
temperatura do oceano e o aumento do nível
médio do mar podem causar mudanças nos
padrões e ciclos de chuvas, trazendo consigo o aumento da força dos ciclones tropicais,
inundações, tempestades, furacões, tufões e
tempestades. O aumento da temperatura da
Terra e as mudanças forçadas no sistema terrestre também estão associadas ao aumento
de secas e incêndios.
No entanto, é importante destacar que existem variáveis no sistema climático que não
apresentam comportamento e influência
previsíveis.
Uma vez que esse sistema é
responsável por controlar aspectos como a atmosfera, os
oceanos e as massas terrestres, existem consequências
para o planeta e suas formas
de vida que não podem ser
previstas.

A combinação de mudanças
aceleradas pode afetar
os padrões dos eventos
climáticos extremos.

E V E N T O S C L I M ÁT I C O S
EXTREMOS
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Fe n ô m en os

TR ANSFORMAÇÃO DE
FONTES DE ENERGIA

À medida que a tecnologia associada à
exploração dessas novas fontes de energia
evoluir, os custos de seu uso serão mais
baixos e a transformação dos processos
industriais será impulsionada.

Atualmente, a principal fonte de energia usada no planeta vem de combustíveis fósseis:
carvão, petróleo, gás natural e gás liquefeito
de petróleo. Embora tenham grande capacidade energética e sejam facilmente armazenáveis, a extração dessas fontes de energia
e seu uso (combustão) aumentam consideravelmente a proporção de GEE (metano e CO2)
e liberam elementos tóxicos, como arsênico
e mercúrio. Além disso, são considerados
recursos não renováveis devido ao período
necessário para sua recuperação.
Considerando as consequências dos fatores mencionados anteriormente, diferentes
atores da sociedade (governos, empresas,
pessoas) tornaram-se conscientes e algumas ações para mitigar os impactos do uso
indiscriminado das fontes de energia atuais e
promover o desenvolvimento de fontes alternativas foram iniciadas: vento, geotérmica,
maré, solar e biocombustíveis.

32

Fe n ô m enos

É necessário promover o consumo
e a produção conscientes, um
fator decisivo no relacionamento
com todos os grupos de interesse.
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Eles recebem esse nome porque os riscos para
as empresas, como o risco financeiro, estão associados à transformação de seus processos
na transição para uma economia verde.
Essas medidas podem envolver mudanças
substanciais na estratégia das empresas, no
entanto, é necessário ter uma perspectiva
que vá além dos riscos, que identifique as
oportunidades existentes para o desenvolvimento de novas tecnologias e mercados,
contribuindo para a continuidade e sustentabilidade das empresas.
Alguns aspectos que os diferentes setores
devem considerar são:

•	Transição para fontes de energia
renováveis.

•	Mudanças de disponibilidade no acesso
a alimentos e suprimentos industriais.

•	Regulamentos ambientais que podem
implicar o fechamento parcial ou total
de fábricas que geram um alto impacto
negativo no meio ambiente.

•	A necessidade de promover o

RISCOS DE TR ANSIÇÃO

Os riscos de transição surgem a partir da
implementação de políticas públicas e
mudanças regulatórias focadas na redução
das atividades humanas que influenciam o
câmbio climático, como a emissão de GEE.

consumo e a produção conscientes,
um fator decisivo no relacionamento
com clientes, órgãos reguladores,
investidores e, em geral, todos os
grupos de interesse.
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CÂMBIO CLIMÁTICO
E A COVID-19
A conexão entre câmbios climáticos e a pandemia que o planeta começou a enfrentar
no final de 2019 é inevitável, principalmente se considerarmos que ambos são riscos
globais. A partir do ponto de vista positivo,
é importante perceber que esse cenário
possibilitou tanto aprendizados sobre a
natureza global de alguns riscos quanto a
forma de enfrentá-los e conscientizar a sociedade sobre a importância da cooperação
internacional. Esses são os elementos necessários para alcançarmos soluções profundas, que reduzam o impacto ambiental
do ser humano. Os países e as instituições
que apresentaram os melhores resultados
no combate ao vírus utilizaram um raciocínio
que deve ser resgatado na hora de enfrentar
os câmbios climáticos: tomar decisões com
base em número e fatos comprovados cientificamente, priorizando informações claras,
completas e verdadeiras.
Especialistas também destacam a redução
na emissão de GEE em tempos de isolamento social, bem como algumas mudanças nos
hábitos de consumo e o retorno de algumas
espécies a seus habitats. No entanto, eles in-

sistem que são circunstâncias temporárias e
insuficientes diante de todos os danos ambientais que o sistema planetário já sofreu.
Por outro lado, quando a Covid-19 for superada, é provável que ocorra uma grande crise socioeconômica. Alguns autores alertam
que, devido ao desejo de uma rápida recuperação, atividades como a queima de combustíveis fósseis, a superexploração de minerais
ou o desmatamento podem aumentar, e afirmam que pode haver até mesmo um enfraquecimento dos controles sobre a emissão
de GEE e materiais poluentes.

Essa pausa que o planeta obteve com as
medidas de mitigação da pandemia não
pode ser considerada suficiente. Alguns
especialistas já nos alertaram sobre a
possibilidade de que o câmbio climático
gere novas pandemias e doenças,
isso deve servir como estímulo para a
implementação de medidas globais e
definitivas que visem combatê-lo.
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Maior incerteza na previsão
do clima.

Ameaças costeiras devido ao
aumento do nível do mar.

Complexidade no planejamento
das atividades agrícolas.

Redução da biodiversidade.
Surgimento de pragas e doenças.

Pressão sobre ecossistemas
agrícolas frágeis.

Modificação da atividade
pesqueira.

AUMENTO

MAIOR FREQUÊNCIA

ACIDIFICAÇÃO

DO NÍVEL MÉDIO

D E E VE N TO S D E

DOS OCEANOS

DO MAR

VA R I A B I L I D A D E
C L I M ÁT I C A

Durante o século passado,
o nível médio do mar
aumentou cerca de 20
centímetros. No entanto, a
taxa de aumento nas últimas
duas décadas foi quase o
dobro do século passado.

Nos últimos anos, o número de
registros históricos de temperaturas
máximas vêm aumentando,
bem como o número de chuvas
torrenciais. Porém, os números
correspondentes às temperaturas
mínimas vêm diminuindo
drasticamente desde 1950.

A acidez das águas
superficiais do oceano
aumentou cerca de
30% desde o início da
Revolução Industrial.
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C ATÁ S T R O F E S

VA R I A Ç Ã O D O S

N AT U R A I S

PA R Â M E T R O S C L I M ÁT I C O S

São cada vez mais
frequentes e graves.

O ar influencia estilos de vida,
economia e cultura.

Representam um alto risco
para países pequenos.

Emissões de CO2, poluição de
fontes de água e desmatamento em
grande escala afetam a agricultura.

São as principais causas
da migração.

AU M E N TO DA

AQUECIMENTO

VULNER ABILIDADE

T E M P E R AT U R A

DOS OCEANOS

DAS CAMADAS

MÉDIA GLOBAL
A temperatura média da
superfície da Terra aumentou
cerca de 0,9 °C desde o final
do século XIX.

DE GELO
Grande parte do aumento da
temperatura média global
está sendo absorvida pelos
oceanos, que já registrou
aproximadamente mais
0,302 ºF desde 1969.

Dados registrados pela
NASA mostraram que, entre
1993 e 2016, a Groenlândia
perdeu em média 281 bilhões
de toneladas de gelo, já a
Antártica perdeu cerca de 119
bilhões de toneladas nesse
mesmo período.
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ESCASSEZ
DE RECURSOS
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O QUE ESTÁ
ACONTECENDO?
A natureza é a principal fonte de recursos
para os seres humanos satisfazerem suas
necessidades, direta ou indiretamente, por
meio de processos de produção que nos
oferecem bens e serviços que sustentam o
desenvolvimento econômico.

Com o desenvolvimento da agricultura
e do estilo de vida sedentário, o homem
começou a desenvolver uma relação
diferente com o meio ambiente.
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O paradigma do crescimento do sistema
econômico supõe a possibilidade de um
uso infinito de recursos, mas explora
indiscriminadamente um planeta finito que
precisa satisfazer as necessidades de uma
população em crescimento, e devemos
somar a tudo isso os efeitos dos câmbios
climáticos e demográficos. Isso acelera
a deterioração e a incapacidade da Terra
e seus ecossistemas para produzir os
alimentos necessários e, ao mesmo tempo,
absorver gases de efeito estufa e outros
resíduos dos processos de produção e da
atividade econômica.
O Homo sapiens sempre utilizou os recursos
da natureza para sua subsistência, essa
interação tinha um espírito de reciprocidade
e integração. Com o desenvolvimento da
agricultura e do estilo de vida sedentário, o
homem começou a desenvolver uma relação
diferente com o meio ambiente, buscando
fornecer mais alimentos para uma população
em crescimento.

M E GAT E ND Ê N C I AS
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À medida que a civilização avançava, a relação
do homem com a natureza passou da visão
integrativa para a visão antropocêntrica que
tem sua origem em grande parte no Renascimento. Neste momento, a posição do ser
humano no mundo é redefinida e a liberdade
e o pleno desenvolvimento das capacidades
passam a ser enfatizados.
O Renascimento dá lugar ao Iluminismo e
à Modernidade e, portanto, à perspectiva
da razão e do conhecimento científico, que
busca a compreensão da natureza de maneira objetiva.
O conhecimento científico permitiu o desenvolvimento da técnica e, finalmente, a era industrial, que mostrou a possibilidade de fazer
uso eficiente de tempo e recursos, trouxe o
objetivo de crescimento. E o crescimento
tornou-se, assim, a possibilidade de proporcionar bem-estar a mais pessoas de maneira
mais eficiente, acreditando que os recursos
naturais necessários para esse crescimento
seriam infinitos.

No entanto, é importante reconhecer
que essa visão utilitária dos recursos
naturais foi sendo revertida à medida que
a consciência de sua limitação, a crise do
planeta e o compromisso com as gerações
futuras aumentaram.
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O QUE ISSO ESTÁ
TRANSFORMANDO?
Pode melhorar ou
piorar a qualidade
de vida.

Disponibilidade de
recursos vitais, como:
água, terra e
biodiversidade.
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Afeta a distribuição de
recursos regional e
individualmente,
promovendo profundos
desequilíbrios e
desigualdades.
Insegurança
alimentar global.

Migração local e
internacional devido
à escassez de
recursos naturais.
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SEGURANÇA
A L I M E N TA R
A segurança alimentar exige que haja disponibilidade no acesso (pelo cultivo ou pelo
pagamento) de alimentos. Além disso, também é necessário que os alimentos sejam
suficientes, seguros e nutritivos, para que
o corpo obtenha a energia e os nutrientes
necessários diariamente. E tudo isso com
estabilidade ao longo do tempo.
De acordo com o relatório “O estado da segurança alimentar e nutricional no mundo” (SOFI),
de 2019, editado pela Organização das Nações
Unidas para Alimentação e Agricultura (FAO):

Mais de 820 milhões de
pessoas no mundo ainda
passavam fome em 2018.

Fe n ô m enos

“Após décadas de declínio constante,
a tendência da fome no mundo, que é
medida pela prevalência da desnutrição, foi
revertida em 2015. Nos últimos três anos,
as taxas permaneceram praticamente
inalteradas em um nível ligeiramente abaixo
de 11%. No entanto, o número de pessoas
atingidas pela fome aumentou lentamente.
Como resultado, mais de 820 milhões de
pessoas no mundo ainda passavam fome
em 2018, ressaltando o imenso desafio de
atingir a meta do Fome Zero até 2030.”
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Fe n ô m en os

Os efeitos dos câmbios climáticos, como o
aumento da temperatura, a desertificação
em algumas regiões e as inundações, afetam a capacidade produtiva da terra e a possibilidade de alimentação e/ou subsistência
(através da comercialização) de pequenos
agricultores do mundo todo. Além disso, a
exploração pecuária, as monoculturas e a
urbanização são outros aspectos que exercem grande influência sobre o uso da terra
e sua capacidade de produção. Essas mudanças levaram a uma diminuição no número de agricultores e a mudanças importantes
na maneira de produzir, distribuir e consumir
alimentos, gerando situações que provocam
vulnerabilidade alimentar para muitos grupos
em diferentes regiões do mundo.

Os efeitos dos câmbios climáticos
afetam a capacidade produtiva da
terra e a possibilidade de alimentação
e/ou subsistência de pequenos
agricultores do mundo todo.

Esta situação é associada à seguinte combinação de fatores.

Além disso, é necessário lembrarmos que a
Terra absorve o equivalente a um terço dos
gases de efeito estufa emitidos pelos combustíveis fósseis, gerando um círculo vicioso.

Outro aspecto a considerar são as diferenças no crescimento econômico, embora a globalização tenha promovido o crescimento de algumas economias, muitos
países não experimentaram
A conscientização do que está um crescimento econômico
acontecendo e a contribuição estável. A falta de acesso a
para medidas e políticas globais alimentos suficientes e nutrie regionais são essenciais para o tivos afeta mais os países de
tratamento dessa tragédia. renda média e baixa.
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Fe n ô m enos

A escassez de água já é uma realidade em
algumas regiões do mundo, impulsionada
principalmente pelo aumento do
número de pessoas, pelo modelo de
desenvolvimento socioeconômico e pelas
mudanças nos padrões de consumo.

TENSÃO HÍDRICA
A escassez de água já é uma realidade em
algumas regiões do mundo. Seu consumo
está acima da taxa de crescimento populacional, principalmente devido ao aumento da
demanda nos setores industrial e doméstico.
Demanda impulsionada pela combinação do
aumento do número de pessoas, do modelo
de desenvolvimento socioeconômico e das
mudanças nos padrões de consumo.

Mesmo que não haja uma escassez global,
existem regiões com níveis crônicos de escassez de água. Um quinto da população
mundial vive em áreas com escassez física
de água. Os níveis de escassez continuarão
aumentando à medida que a demanda de
água crescer e os efeitos dos câmDe acordo com o Relatório da Água de bios climáticos se intensificarem.

2019, se a degradação ambiental e as
pressões sobre os recursos hídricos
continuarem na taxa atual, 45% do PIB
global, 52% da população mundial e 40%
da produção mundial de cereais estarão
em risco até 2050.

Embora o consumo aumente nos
setores industrial e doméstico, a
agricultura (incluindo irrigação,
pecuária e aquicultura) é o maior
consumidor, representando quase 69% do consumo em todo o
mundo. A disponibilidade e a gestão adequada desse recurso são essenciais,
pequenos agricultores em todas as regiões
do mundo dependem disso. O aumento da
temperatura devido aos câmbios climáticos
intensifica a demanda por água, principalmente para a obtenção de uma produtividade
adequada dos cultivos.
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Fe n ô m en os
BIODIVERSIDADE
O termo “biodiversidade” refere-se a toda a
variedade de seres vivos do planeta, abrange
de organismos individuais a complexos ecossistemas, como pastagens, florestas, selvas,
ecossistemas de água doce e salgada etc.

A biodiversidade, além de ter um valor
intrínseco em si mesma, fornece um
grande número de serviços e bens ao ser
humano: comida, água, matérias-primas
e recursos naturais.

As populações pobres e marginalizadas
serão afetadas desproporcionalmente,
aumentando ainda mais as desigualdades
já existentes.
Como no caso do fenômeno anterior, o
desmatamento e a erosão do solo, por sua
vez, afetam a capacidade da terra de armazenar água.
Por último, devemos considerar o acesso a
água potável e a outros serviços que requerem saneamento. Quase um terço da população mundial não tem acesso a serviços de
água potável administrados com segurança.
As mulheres estão mais vulneráveis a esse
tipo de situação. Políticas públicas e cooperação desempenham um papel fundamental
na solução desse problema.

De acordo com diferentes estudos, foram
registradas mudanças em aproximadamente cem aspectos da biodiversidade. Não se
trata apenas de transformar a distribuição
no planeta, mas também na composição dos
ecossistemas e nas mudanças genéticas. O
branqueamento de corais e a dissolução de
conchas marinhas são alguns exemplos que
mostram que essas mutações envolvem quase todos os seres vivos.
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Com a destruição da biodiversidade,
espécies vegetais desconhecidas
podem desaparecer, o que nos
impossibilita de encontrar curas
para doenças que continuam
matando milhares de pessoas.

Fe n ô m enos
Essa perda de biodiversidade está relacionada a vários fatores já mencionados anteriormente, como: exploração excessiva de
recursos naturais, deslocamento de espécies
de seus habitats naturais por processos de
urbanização ou outras atividades humanas,
contaminação do meio ambiente, efeitos do
câmbio climático e introdução de espécies
em outros habitats, gerando desequilíbrios.
Todas essas práticas humanas estão acelerando os processos de evolução e seleção
natural. Além disso, a perda de biodiversidade tem consequências muito sérias para
a vida no planeta.

Dessa forma, junto com a extinção de
algumas espécies, é possível que um
efeito dominó seja gerado e a extinção
de muitas outras, incluindo os humanos,
possa ser desencadeada.
Com a destruição dessa biodiversidade, espécies vegetais desconhecidas podem desaparecer, o que nos impossibilita de encontrar curas para doenças que continuam matando milhares de pessoas. Por outro lado,
os desequilíbrios também geram a proliferação de pragas pelo desaparecimento de
certos predadores (como alguns insetos)
que controlam a propagação dessas pragas
em culturas e/ou ecossistemas.
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ESCASSEZ
DE RECURSOS
E A COVID-19
Em relação à situação atual dos recursos
naturais e sua influência na pandemia
de Covid-19 e em outras pandemias que
possam surgir, um dos efeitos mais diretos
é a escassez de água, como a falta de
saneamento ou de água potável em muitas
regiões do planeta, inclusive em cidades e
sub-regiões da América Latina.
A água é essencial para a higiene e hidratação, que são fundamentais no combate aos
sintomas de várias doenças. Sua escassez ou
falta de qualidade pode levar à disseminação
de pandemias, bem como à instabilidade po-

lítica e social, o que pode provocar migrações
e impulsionar a propagação dessas doenças.
Consequências da Covid-19 para a megatendência de escassez de recursos:

•	Os impactos na economia podem
diminuir os recursos dos estados para
investir em questões importantes, como
o tratamento de água e a disponibilidade
e o custo dos alimentos.

•	A exportação de alimentos pode ser
suspensa em alguns países para proteger
seus cidadãos, gerando escassez de
alimentos em outras regiões. Devido à
interrupção da cadeia logística, motivada
pelo controle dos meios de transporte, é
possível que alguns alimentos entrem em
falta ou fiquem mais caros.

•	Finalmente, os efeitos da pandemia na
economia global podem desencorajar o
consumo, diminuindo a pressão sobre os
recursos naturais.
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FENÔMENOS REL ACIONADOS À ESCASSEZ DE RECURSOS
SEGURANÇA
A L I M E N TA R

BIODIVERSIDADE

Esta situação é provocada por uma
combinação de fatores que estão
relacionados às mudanças climáticas, como
o aumento da temperatura, a desertificação
em algumas regiões e as enchentes, que
afetam a capacidade produtiva da terra
e a possibilidade de alimentação e/ou
subsistência (através da comercialização)
de pequenos agricultores no mundo. Além
disso, a pecuária intensiva, as monoculturas
e a urbanização têm grande influência sobre
o uso da terra e sua capacidade produtiva.

Os efeitos nas lavouras e na
biodiversidade são consequências do
crescimento populacional, da produção
e da demanda por recursos naturais.
A agricultura e a pecuária são as
principais causas do desmatamento e,
portanto, da ameaça de perda de 50%
das espécies terrestres que habitam as
florestas, afetando questões vitais para
a subsistência humana (pesca, habitat,
medicamentos e madeira).
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TENSÃO
HÍDRICA

Os processos industriais e as técnicas agrícolas desenvolvidas para
obter um benefício maior do solo exigem o uso de grandes volumes de
água e fontes de energia.
Além disso, somada a esses fenômenos, a diminuição dos mananciais
devido ao desmatamento e à degradação do solo também impede a
retenção de água. Problemas e desequilíbrios se reforçam mutuamente.
A comunidade internacional, ciente da crise global da água, está
começando a promover o surgimento de uma nova cultura da água,
com uma visão abrangente que envolve todas as partes interessadas.
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HIPERCONECTIVIDADE
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O QUE ESTÁ
ACONTECENDO?
O termo ”hiperconectividade” indica
excesso de conectividade e sintetiza
a situação atual dos seres humanos:
casas, carros, cidades e até mesmo o
corpo humano podem estar conectados.

A comunicação mudou.
A massificação das mensagens
favoreceu a democratização
da informação.
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O acelerado desenvolvimento das tecnologias de informação e comunicação ocorrido
nas últimas décadas tem multiplicado as alternativas de interação entre as pessoas e o
entorno, massificando o uso de dispositivos
móveis que permitem não só enviar informações, mas também recebê-las em tempo
real, gerando novos espaços de encontro e
criando vidas paralelas em espaços virtuais.
A comunicação mudou. A massificação das
mensagens favoreceu a democratização
da informação, o compartilhamento de
conhecimento, a execução de processos
rápidos e eficientes, as transformações na
oferta-demanda e o surgimento de novas
formas de relacionamento.
Portanto, a sociedade está vivendo um momento histórico devido à conexão excessiva,
à dependência que ela provoca e ao grande
número de informações disponíveis, o que
está nos levando a repensar a economia,
a sociedade, a comunicação, a cultura, os
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princípios éticos e até mesmo as bases filosóficas fundamentais da nossa existência
como indivíduos.
Como aponta a colombiana Martha Ercilia
Arana, economista e doutora em educação,
“a apropriabilidade das tecnologias não é
intrínseca nem endógena, é uma condição
determinada pelo homem, daí a importância
de de avaliar um conjunto de fatores na hora
de colocá-la em prática. Por isso, é necessário incluir o fator social para saber o que
fazer com uma determinada tecnologia, ou
seja, usar o desenvolvimento tecnológico de
acordo com as necessidades de uma sociedade específica.”
A presença e a conexão física deixam de ser
fundamentais, conseguimos transpor as barreiras geográficas, temporais e culturais,
as pessoas decidiram estabelecer conexão
através de vários dispositivos, permitindo
que a interação pudesse ocorrer em qualquer
momento e lugar.
Há questionamentos importantes sobre a
perda de conexão nas relações humanas
devido ao surgimento e uso de dispositivos
móveis, como o do filósofo coreano Byung Chul Han, em entrevista ao jornal El País em
17 de maio de 2020:

“…atualmente, a comunidade está
desaparecendo. A hipercomunicação
como consequência da digitalização
nos permite estar cada vez mais
interconectados, mas a interconexão
não gera mais vínculos ou proximidade.
As redes sociais também acabam com
a dimensão social, colocando o ego no
centro. Apesar da hipercomunicação
digital, a solidão e o isolamento estão
aumentando em nossa sociedade.”
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O QUE ISSO ESTÁ
TRANSFORMANDO?
INTERAÇÃO E
DISTÂNCIA ENTRE
INSTITUIÇÕES E
PESSOAS: A CONEXÃO
ENTRE TODOS PARA
COMPETIR,
PROJETAR, PENSAR,
IMAGINAR, CONECTAR,
ENTRE OUTROS.

IDENTIDADES
PESSOAIS E
CULTURAIS.

GERAÇÃO E
DISSEMINAÇÃO DE
INFORMAÇÕES E
CONHECIMENTOS.

ESTILOS DE VIDA DAS
PESSOAS E HÁBITOS
DE CONSUMO,
MODELOS DE NEGÓCIO
E VELOCIDADE
DE MUDANÇA.
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PERCEPÇÃO DO
ESPAÇO, TEMPO
E VELOCIDADE
DE RESPOSTA.

RELAÇÃO ENTRE
SERES HUMANOS
E TECNOLOGIA.

VOLUMES DE
INFORMAÇÕES E A
NECESSIDADE DO
DESENVOLVIMENTO
DE CAPACIDADES
PARA ANALISÁ-LAS.
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Fe n ô m enos
DILUIÇÃO
D E F R O N T E I R AS
A velocidade das mudanças e as novas
expectativas exigem que as empresas se
transformem permanentemente, o que representa um risco e uma aventura em campos que transcendem seu âmbito tradicional
de atuação, transpondo as barreiras de seu
setor econômico e construindo novos modelos de negócios. Alguns exemplos: remédios com alimentos, geração/transmissão
de energia com veículos, mundo dos esportes com seguros, entre outros.
Atualmente as empresas são constantemente questionadas sobre seu propósito e
dinamismo na economia. A tecnologia e a informação digital têm fomentado a capacidade de transformação delas, oferecendo-lhes
suporte na hora de competirem, se conectarem, criarem, trocarem e/ou colaborarem
globalmente. Um exemplo disso
são as plataformas tecnológicas,
que promovem a cooperação e a
busca de aliados.
Portanto, em um mundo hiperconectado, bens e serviços devem
estar inseridos de forma natural no
cotidiano das pessoas e empresas,
que não fazem distinção entre o
mundo físico e o virtual.

Agora, existem espaços, experiências
e comunidades virtuais que recriam
situações, lugares e sensações que
antes se restringiam apenas ao mundo
físico, limitados a um espaço e tempo.
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Fe n ô m en os

F L U X O S D I G I TA I S

Surgem novas formas de
interação, que levam a uma
“infoxicação” devido ao excesso
de fontes de informação.

Graças à massificação e ao grande volume
de informações, o mundo pode saber o que
está acontecendo em tempo real, fator que
favorece o empoderamento das pessoas e
faz com que elas sejam cidadãs ativas.

Cada ação no âmbito do desenvolvimento
tecnológico gera dados que se transformam
em informações, o tamanho do que se produz em um único dia é tão grande que surgem hipertextos, que são sistemas incomensuráveis de organização da informação, que
permitem o desenvolvimento de algoritmos
e cálculos matemáticos para podermos ter
informações relevantes sobre diferentes aspectos do ser humano de forma personalizada. Como foi mencionado pelo ex-professor
do Barnard College da Columbia University,
que também é o autor do livro “Armas de destruição da matemática”:
“As decisões que afetam nossas vidas —
qual escola frequentar, se podemos ou não
obter um empréstimo ou quanto pagamos
por nosso plano de saúde — não são tomadas por seres humanos, mas por modelos
matemáticos, e isso tem se tornado cada
vez mais frequente.”
Portanto, uma sensação de liberdade no
acesso à informação é gerada, e essa sensação é paradoxal, porque essas redes são
regidas por outros atores e surgem novas
formas de interação, que levam a um desejo
de desconexão ou a uma “infoxicação” devido ao excesso de fontes de informação.
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Fe n ô m enos
D I G I TA L I Z A Ç Ã O D A S
REL AÇÕES E DA COMUNICAÇÃO
Por meio do mundo digital, surgem novas maneiras de estudar, trabalhar, amar, se divertir
e viver. Novos atores aparecem nas relações,
as máquinas adquirem um lugar na vida cotidiana, permitindo que você possa decidir se
quer interagir com uma máquina e/ou com
um ser humano.

Nas relações, essas formas de comunicação
criam dificuldades para transmitir e cultivar
pensamentos, sentimentos e emoções que
acompanharam as relações humanas no plano físico.

Porém, também se abre um mundo
de possibilidades para compartilhar
experiências, permitindo que as
pessoas se conectem de outra maneira.
Esse mundo busca gerar interações de
espontaneidade, empatia, intimidade,
vida cotidiana e vulnerabilidade.
Conforme mencionamos a princípio, a
busca pelo equilíbrio e a combinação
adequada dependerão de cada pessoa.

Novas formas de comunicação
são criadas. É uma
comunicação sem identidade,
reflexão ou pausa.

As palavras são complementadas ou transformadas com imagens, abreviações e/ou
expressões idiomáticas, construindo novas
formas de comunicação. É uma comunicação
sem identidade específica, geralmente sem
reflexão ou pausa.
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Fe n ô m en os
tas. A evolução exponencial da tecnologia
e da inteligência artificial envolve não só
decisões técnicas, mas também decisões
éticas, exigindo uma abordagem transdisciplinar. Como mencionou o cientista Stephen
Hawking, em 2017, na Web Summit:

ACELER AÇÃO TECNOLÓGICA
O desenvolvimento da tecnologia passou de um aumento linear para um salto
exponencial, que continua a aumentar, o
grande volume de inovação em novas tecnologias permite que os custos e o acesso
diminuam ao longo do tempo. Como foi mencionado por Thomas Friedman, uma teoria
útil para explicar essa transformação é a Lei
de Moore, que afirma que o poder de processamento de informações em microchips
dobrará a cada dois anos, cortando seu custo pela metade, permitindo a ascensão de
novas tecnologias.
Podemos destacar as seguintes tecnologias: a internet das coisas (IoT, na sigla em
inglês), big data e inteligência artificial (IA)
em todos os âmbitos. Os algoritmos podem
atingir um grau de complexidade igual ao do
cérebro humano, dizem alguns especialis-

“Os computadores podem, em teoria,
emular a inteligência humana e excedêla”. E continuou: “O sucesso na criação
de uma IA eficaz poderá ser o melhor
acontecimento na história da nossa
civilização — ou o pior. Simplesmente não
sabemos. Por isso, não podemos prever se
vamos ser infinitamente ajudados pela IA
ou ignorados e deixados de lado ou, ainda,
possivelmente destruídos por ela. [...] Ela
traz perigos, como as poderosas armas
autônomas, ou novas formas de opressão.
O que pode trazer uma grande disrupção à
nossa economia.”
A velocidade com que o mundo está mudando excede a capacidade de adaptação
do ser humano e, embora esse processo
venha aumentando ao longo do tempo, hoje
a velocidade das mudanças tecnológicas é
muito maior do que a capacidade de resposta do ser humano.
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HIPERCONECTIVIDADE
E A COVID-19
A hiperconectividade tem sido relevante para
superar a situação atual e dar continuidade
a determinadas dinâmicas humanas por outros meios. O envio e recebimento de informações tornou-se algo comum e cotidiano,
tanto para pessoas quanto para empresas.
Sendo assim, a vida digital tornou-se relevante para a cotidianidade e a competitividade,
pois passa a ser um dos poucos meios para
interagirmos com as pessoas ou darmos continuidade aos negócios.
O mundo digital é a principal fonte de informações sobre a pandemia e o principal
recurso que os governos usam para administrar a saúde pública e tomar medidas de
prevenção, isolamento e mitigação.

É provável que muitas dessas
mudanças continuem fazendo parte
da nossa rotina. No entanto, devido ao
isolamento prolongado, alguns desejos
de contato e proximidade física estão
se manifestando. Após essa aceleração
forçada da virtualidade, as formas de
socializar e trabalhar continuarão, sem
dúvida, a se transformar de maneira
surpreendente, cada pessoa terá a
responsabilidade de definir a melhor
combinação para seu estilo de vida e,
acima de tudo, para seu desenvolvimento
integral como ser humano.

61

M E GAT E ND Ê N C I AS

A Covid-19 acarretará
outras consequências à
hiperconectividade, como:

•	O número de ataques cibernéticos
aumentará, além disso, esses ataques
serão cada vez mais diversificados e
criativos. O que até recentemente ainda era
considerado um risco emergente, tornou-se
um risco de primeira linha.

O mundo digital é a
principal fonte de
informações sobre
a pandemia.

•	O aumento da conectividade pode gerar não
só um sentimento de empoderamento, mas
também um desejo de intervir, agir, estar no
controle, decidir e ser ouvido.

•	A tecnologia também será usada para
controlar ainda mais os movimentos e as
atividades da população mundial.

•	A migração de muitos processos em
direção à digitalização aprofundará as
diferenças e as desigualdades, já que as
pessoas que não contarem com recursos
tecnológicos não terão acesso
e participação em diversas áreas.
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DILUIÇÃO
D E F R O N T E I R AS
Novos campos de
atuação empresarial.
Novos modelos de negócios.
É difícil os reguladores
perceberem o que
representa prejuízo para os
setores tradicionais.

É PR EC IS O
ENC ONTR AR A
ES S ÊNC IA E O
" POR QU Ê" DA
TEC NOLOG IA
PAR A NÃO NOS
PER DER MOS
NES S A G R ANDE
R EDE DE
C ONEXÕES.

D I G I TA L I Z A Ç Ã O
DAS R E L AÇ Õ E S
E DA C O M U N I CAÇÃO
Palavras transformadas em
imagens (mais eﬁciente).
Relações sem limites
espaciais, temporais,
culturais e sociais.
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F L U X O S D I G I TA I S :
INFORMAÇÃO AO
ALCANCE DE TODOS
Questionamento das
instituições e meios de
comunicação.
Empoderamento no âmbito da
saúde, educação, trabalho e
alimentação.

ACELERAÇÃO
TECNOLÓGICA
Do desenvolvimento linear
ao exponencial.
A inteligência artiﬁcial excede
a inteligência humana.
Medo e pessimismo tecnológico.

Conﬁança em transformação.

5 , 5 M I LH Õ E S
D E CE LUL AR E S
ATÉ 2021 E
1 2 .000
A PAR E LH O S
PORTÁTE I S
C O NE CTADO S.
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O QUE ESTÁ
ACONTECENDO?
“Nossa era busca insistentemente,
às vezes quase desesperadamente,
uma ideia de ordem mundial.” (Henry
Kissinger “A Ordem Mundial”. 2016:14)

O declínio da influência da Europa
e dos Estados Unidos no âmbito
mundial deixou vazios no cenário
global que estão sendo ocupados
por potências emergentes.
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O declínio da influência da Europa e dos
Estados Unidos no âmbito mundial, por decisão própria (ações conscientes de seus
líderes) ou como resultado da dinâmica global (crise econômica, movimentos ultranacionalistas, crise migratória, entre outros),
deixou vazios no cenário global que estão
sendo ocupados por potências emergentes.
O acelerado crescimento econômico, militar
e tecnológico da China, o reposicionamento da Rússia como ator militar e geopolítico
com ampla influência na Europa, no Oriente Médio e na África, O imenso capital demográfico indiano e sua posição como um
centro tecnológico e industrial asiático,
bem como a crescente influência que a Associação das Nações do Sudeste Asiático
(Asean, na sigla em inglês) está exercendo
no cenário mundial são fatores que representam uma transferência do centro do poder mundial para o leste.
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Nesta nova ordem multipolar, atores
não-governamentais com interesses internacionais, como grandes conglomerados
econômicos privados, empreendedores
tecnológicos, filantropos bilionários e ativistas, desempenham um papel mais ativo
e relevante nas decisões mundiais. O novo
multilateralismo (multistakeholderism) 1 implica que os líderes políticos compartilhem o
poder com os líderes empresariais, religiosos, de opinião e culturais.
Da mesma forma, à medida que mais pessoas
se mudam para as cidades, essas grandes urbes se tornam importantes centros econômicos, tecnológicos e de serviços. Nas megacidades ocorrem os maiores avanços médicos,
existem os serviços públicos mais modernos
e, graças ao crescimento da demanda pública, soluções técnicas são desenvolvidas e
experimentadas de maneira prática para enfrentar os desafios mais urgentes: acesso à
água potável, câmbio climático, poluição,
tratamento de resíduos, acesso à saúde e educação, logística de alimentos, acesso à
cultura e entretenimento etc.
1
O Fórum Econômico Mundial propõe levar o conceito de multistakeholderism consultation (equipes
multidisciplinares de consultores)
a um conceito de multistakeholderism governance, que cria várias
equipes de trabalho com alcances
específicos. Disponível em: https://
www.umb.edu/gri/an_overview_of_
wefs_perspective/multi_stakeholder_voluntary_governance

Essas transformações na ordem
mundial se manifestam nos
seguintes fenômenos:
• Século asiático
• Novo multilateralismo
•	Transformação de interesses
geopolíticos
• Cidades globais
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O QUE ISSO ESTÁ
TRANSFORMANDO?
RELAÇÕES
INTERNACIONAIS:

Mudança nos sistemas
de equilíbrio de poder,
com o surgimento de
novos atores globais.
NEGÓCIOS:

Deslocamento de
capital, tecnologia e
capital humano para
novas regiões.
Novos idiomas
e costumes nos
negócios.
Mudanças nas rotas
de suprimentos e nas
cadeias logísticas.

GEOPOLÍTICA:

Maior autonomia das
entidades territoriais,
diluição das
fronteiras nacionais.
Atores individuais
não-governamentais
com inﬂuência global.
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S É C U L O A S I ÁT I C O

A reafirmação da China como potência
econômica, militar, política, tecnológica
e cultural, e a ascensão contínua da Índia
como um ator cada vez mais relevante
no contexto global, estão obrigando os
demais países a reajustarem as relações
de poder com essas nações.
A Rússia, por sua vez, está baseando sua
crescente influência global principalmente
em suas reservas de energia e força militar, que estão sendo renovadas rapidamente para não haver brechas tecnológicas
com o Ocidente. A Rússia está expandindo
suas áreas de influência, concentrando sua
atenção nas regiões que o Ocidente deixou
de priorizar (América Latina, Oriente Médio
e África), e continua se aproximando da
China e da Índia. O país também está direcionando seus esforços para liderar a iminente disputa geopolítica pelo domínio dos
recursos do Ártico.

A Ásia é um conjunto complexo
e variado de estados que inclui
países altamente avançados
tecnologicamente, como Japão,
Coreia do Sul e Cingapura.

Fe n ô m enos

Mas não se trata apenas da China, da Índia
ou da Rússia, como menciona Henry Kissinger, em “A Ordem Mundial” (2016, p. 177–178):
“A Ásia é um conjunto complexo e variado de
estados que inclui países altamente avançados tecnologicamente, como Japão, Coreia
do Sul e Cingapura. Além de ter nações de
tamanho continental, com vastos recursos
geográficos e humanos, como China, Índia
e Rússia, também possui estados insulares,
como Filipinas e Indonésia, que estão no meio
de algumas das rotas marítimas comerciais
mais movimentadas. Além disso, existem
nações antigas e complexas, com uma rica
tradição cultural, como Vietnã e Birmânia.
Não podemos esquecer a Coreia do Norte,
uma ditadura familiar um pouco avançada,
mas com uma grande repercussão e destaque mundial graças ao seu programa de armas nucleares. Também devemos destacar a
alta concentração de muçulmanos nos países
da Ásia Central e Oriental, como Afeganistão,
Paquistão, Bangladesh, Malásia e Indonésia.”
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Fe n ô m en os

É assim que ativistas sociais, culturais ou
políticos, empresários, donos dos meios
de comunicação e formadores de opinião,
entre outros, alcançam níveis mais altos
de relacionamentos em nível global e posicionam seus argumentos em contextos
multilaterais. As empresas que controlam
o fluxo e o armazenamento de dados são
fundamentais, adquirindo cada vez mais
protagonismo na tomada de decisões da
população, por meio do fornecimento de
sugestões personalizadas.

Keohane e Nye, em “Power and
Interdependence” (1977), argumentam que
as relações internacionais se tornaram
mais complexas, como resultado dos
avanços tecnológicos e do surgimento de
novos tipos de poder em um contexto de
crescente interdependência.
Podemos falar de uma difusão de poder
como consequência do surgimento de atores não-estatais que possuem suficiente
influência global e agendas ditadas por interesses não necessariamente alinhados
com os dos países em que operam.

Nesse fenômeno, podemos
destacar empresas de
tecnologia, administração de
informações e comércio on-line.

N O V O M U LT I L AT E R A L I S M O

Os algoritmos de análise e decisão das empresas têm um grande potencial de influência e canalização de emoções e decisões
em níveis locais, regionais e globais. Nesse
fenômeno, podemos destacar as grandes
empresas de tecnologia que desenvolvem
hardwares e softwares, as que administram
e armazenam informações e as grandes
multinacionais do comércio on-line.
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Fe n ô m enos
TR ANSFORMAÇÃO DE
INTERESSES GEOPOLÍTICOS
As mudanças nas condições ambientais, o
desenvolvimento tecnológico e a globalização econômica, social, cultural e política
transformaram o ambiente global e promoveram o surgimento de novos ativos estratégicos
para as nações e, consequentemente, modificaram o sistema de alianças internacionais. O
acesso à água — seja para consumo, indústria
ou geração de energia — e à terra cultivável
está influenciando e dominando cada vez mais
as relações internacionais.
As informações e o controle de tecnologias
para geração, transporte, armazenamento e
análise de dados se tornaram ativos estratégicos e todas as potências estão competindo
para desenvolver suas próprias redes e ferramentas que possibilitem independência digital e controle de seu espaço estratégico.
Os fluxos migratórios em massa desencadeados por conflitos regionais ou internacionais
e pelos câmbios climáticos forneceram a certos atores, como a Turquia, ferramentas de
negociação para posicionar suas condições
nas relações internacionais.

Outros estados, afetados pelo declínio
de seu capital demográfico, consideraram
a migração especializada e controlada
uma alternativa para melhorar ou manter
suas capacidades, redefinindo suas
relações com nações distantes e próximas
com base na oferta e demanda de
trabalhadores especializados.
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Fe n ô m en os

As condições políticas,
econômicas, sociais e culturais
internas das nações fizeram
com que os países não agissem
no ritmo necessário.

CIDADES GLOBAIS
Tradicionalmente, questões de âmbito global têm
sido tratadas entre estados
em contextos multilaterais,
como a ONU, a União Europeia, Fóruns Econômicos
ou instituições similares.
No entanto, as condições
políticas, econômicas, sociais e culturais internas das
nações fizeram com que os
países não agissem no ritmo
necessário. Nesse cenário,
as cidades começaram a assumir um papel mais ativo e
estão liderando a implementação dos acordos, gerando não só laços,
mas também relacionamentos e compromissos em nível global sem depender da
aprovação de suas respectivas nações.
Os governantes de um número significativo de megacidades do mundo inteiro
entenderam que os efeitos dos câmbios
climáticos, migração, poluição e possíveis
pandemias terão efeitos multiplicados em
suas urbes e que a densidade e o número
de habitantes podem refletir esses efeitos, de modo que podemos observar que
as motivações para ações mais concretas
estão um pouco mais tangíveis do que em
outras áreas dos seus países.
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TRANSFERÊNCIA
DOS EIXOS DE PODER
E A COVID-19
Geopoliticamente, como resultado
do evento disruptivo associado à
pandemia de Covid-19, o impacto mais
notável foi a ausência de uma liderança
global clara que pudesse oferecer
uma resposta mais unificada à crise.
Os diferentes interesses políticos e
pessoais dos líderes globais geraram
diferenças significativas nos efeitos
da pandemia em diversas regiões,
levando a uma recuperação global
mais lenta e desorganizada.

Países da Ásia e da Oceania e alguns da Europa e da América reagiram com eficiência, controlando o impacto do contágio (Coreia do Sul,
Japão, Nova Zelândia, Alemanha, Portugal,
Costa Rica, entre outros). No entanto, várias
das grandes potências que tradicionalmente
lideraram o mundo em situações complexas
mostraram deficiências significativas na hora
de agir, tornando-se novos focos de contágio
global, superando o número de doentes e falecidos na China (Estados Unidos, Reino Unido,
Itália e Brasil).
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Um impacto importante no âmbito
econômico é a conscientização
por parte do setor comercial da
dependência que as redes logísticas
globais têm da China.
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Outro impacto importante no
âmbito econômico e nos processos de globalização é a
conscientização por parte do
setor comercial da dependência
que as redes logísticas globais
têm da China. As interrupções
nas cadeias logísticas levaram
muitas organizações a revisarem suas redes de suprimento
e distribuição, analisando alternativas e planos de continuidade e reavaliando não só a importância
da garantia de entrega, mas também se a disponibilidade é mais importante que o custo.
Finalmente, cabe destacarmos que uma parte
importante da resposta à pandemia foi assumida pelas cidades, governos regionais e seus
governantes, desafiando até as posições e
instruções dos governantes nacionais, definindo inclusive mecanismos de cooperação e
ação transnacionais que não incluem governos nacionais (por exemplo, a Força-tarefa de
Recuperação da Covid-19 dos Prefeitos Globais que integram o C40).2
“As 96 cidades que integram o C40 tomam ações decisivas contra as mudanças climáticas, abrindo caminho para um futuro mais saudável e sustentável.
Essas urbes representam mais de 700 milhões de
pessoas e um quarto da economia global.” Disponível
em: https://www.c40.org/about
2
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SÉCULO
A S I ÁT I C O
Entre 2017 e
2019, a China foi
responsável

POR 35%

do crescimento
global
Os Estados Unidos

POR 18%
A Índia

POR 9%
A Europa

POR 8%
(The Spectator Index 2017).

A China lidera o maior
plano de urbanização
e desenvolvimento
de infraestrutura
do planeta.
Projeto Um Cinturão,
Uma Rota.

China, Índia,
Indonésia, Malásia
e Tailândia
impulsionam
significativamente
o potencial
produtivo
dessa região.

Representam a liderança
em em questões de
interesse global, como
mudanças climáticas,
conectividade, educação,
qualidade de vida e
estabilidade geopolítica
em zonas de conflito.
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CIDADES
GLOBAIS

MUDANÇA DE
INTERESSES
GEOPOLÍTICOS

N O V O M U LT I L AT E R A L I S M O

A ascensão das megacidades
em países emergentes e sua
capacidade de atrair riqueza
e talentos regionais mudou
o eixo de poder da atividade
econômica global.

“Na política mundial existem
diferentes áreas de questões em
que os países não se posicionam
da mesma forma e é possível que
surjam lideranças diferentes, em
função de um ator ser fraco em
uma área, mas forte em outra.

“Nas últimas duas décadas, o
‘multistakeholderism’ surgiu
como uma forma mais comum
de governança. Não só há cada
vez mais uniformidade nas
iniciativas, mas também muitos
elementos do multilateralismo
também estão se tornando a
estratégia padrão para a tomada
de decisões em situações difíceis.
Uma forte prova da crescente
importância do multilateralismo é
que a ONU espera que os grupos
multidisciplinares sejam a chave
para alcançar os objetivos do
acordo climático de Paris.”

(Ceplan, 2015).

A força militar pode não ser útil e
eficaz na solução de uma questão
econômica ou ecológica. Isso
também está ligado à natureza
multidimensional do conceito,
que permite que o poder aumente
em uma dimensão enquanto
diminui em outra.”
(Baldwin, 2002:178).

Adaptado de: “Multistakeholderism: a critical look”. TNI,
Workshop Report. Amsterdam, March 2019.
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URBANIZAÇÃO
E MOBILIDADE
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O QUE ESTÁ
ACONTECENDO?
Ao longo da história o ser humano evoluiu
em sintonia com as interações que ele
constrói com os espaços que habita. Na
era dos caçadores-coletores, por exemplo,
a natureza nômade das sociedades
influenciava o seu desenvolvimento,
caracterizado por laços comunitários de
sobrevivência, deslocamento permanente
de acordo com os ciclos da natureza
e pouco planejamento ou visão de um
futuro distante.

As cidades também são palco de
profundas desigualdades e desafios
sociais que afetam a busca por
qualidade de vida.
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“O impacto econômico, social e ambiental
das cidades determinará a qualidade de vida
em escala global no futuro.” (OMS)
Quando o ser humano começou a adotar um
estilo de vida agrícola — fenômeno conhecido
como “revolução agrícola” — sua dinâmica de
vida foi drasticamente alterada, ele começou
a gerar vínculos mais estáveis com o território e isso desencadeou uma radical evolução
e mudança de vida.
A concentração humana nos centros urbanos até poderia ser comparada com esses
grandes marcos evolutivos, já que, embora a
premissa de durabilidade ou estabilidade de
moradia continue, o entorno em que essa permanência ocorre muda, fazendo o paradigma
da urbanização se impor ao da ruralidade.
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Atualmente, os seres humanos
concentram cada vez mais sua atividade
e habitat em contextos urbanos,
transformando não só nosso modo de
vida e o acesso a bens e serviços, mas
também a forma como nos mobilizamos,
encontramos e nos relacionamos.
Esse crescimento acelerado de conglomerados urbanos representa uma evolução em
demografia, habitat, senso de comunidade, estilo de vida, valorização das pessoas,
desenvolvimento econômico, planejamento
e gestão territorial, além de se tornar uma
condição de qualidade de vida para as pessoas, fator que também é uma das principais
motivações que incentivam a reconfiguração
de antigos assentamentos humanos em novos espaços urbanos.
A industrialização, o aumento da população,
a diminuição de obstáculos para a mobilidade internacional, a instabilidade política,
a violência em alguns territórios e as mu-

danças na expectativa de vida foram fatores
decisivos no processo de urbanização que a
humanidade está vivenciando há décadas.
Embora seja necessário reconhecer que
fenômenos de tendência contrária estão
ocorrendo e que algumas pessoas estão se
deslocando para áreas mais remotas, com
a intenção de buscar uma vida mais calma,
sem o estresse das grandes cidades, isso não
afetará substancialmente o desenvolvimento
dessa megatendência, já que o foco da atividade humana, econômica e social, bem como
o desenvolvimento do conhecimento, continuará concentrado nos centros urbanos.
No entanto, as cidades também são palco de
profundas desigualdades e desafios sociais
que afetam essa busca por qualidade de
vida. Falta de planejamento urbano, padrões
de consumo insustentáveis, degradação
ambiental, insegurança, ritmo acelerado de
vida, superlotação, pobreza e desigualdade
persistente são apenas alguns dos problemas
que afetam as cidades modernas. Essa variedade de
eventos anuncia desafios
para a sustentabilidade do
processo de urbanização.
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O QUE ISSO ESTÁ
TRANSFORMANDO?

HÁBITOS E
ESTILOS DE VIDA
DAS PESSOAS.

TEMPO, CUSTOS
E MEIOS DE
TRANSPORTE.

M E GAT E ND Ê N C I AS

SAÚDE PÚBLICA.

MODELOS LOGÍSTICOS DE
NEGÓCIOS: ARTICULAÇÃO
COM SISTEMAS DE
INFORMAÇÃO E PADRÕES DE
COMPORTAMENTO URBANO.

OPORTUNIDADES DE
TRABALHO E EDUCAÇÃO, BEM
COMO OS MODELOS EM QUE
ESSAS ATIVIDADES HUMANAS
SÃO IMPULSIONADAS.
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Fe n ô m enos
Os esforços globais tendem
a se concentrar na criação
de ambientes urbanos que
ofereçam uma melhor qualidade
de vida para as pessoas.

SAÚDE URBANA–
ESTILOS DE VIDA

A maior parte da população está concentrada
nas cidades, portanto, elas são fundamentais
para a definição de ações que serão aplicadas na saúde pública global. A urbanização
é uma das megatendências com maior impacto nos hábitos, na saúde e no bem-estar
dos seres humanos, já que ela estabelece
condições ambientais e promove diferentes
estilos de vida que geram impactos
O ritmo acelerado e competitivo das cidades — positivos ou negativos — na qualiincentiva os seres humanos a desenvolverem dade de vida.

comportamentos que, a longo prazo, podem
prejudicar sua saúde e gerar condições
ambientais adversas, como o aumento
da poluição do ar e a rápida proliferação
de doenças transmissíveis devido à
superlotação dos centros urbanos.1 Porém,
também são essas cidades que concentram
o conhecimento e a infraestrutura para
enfrentar esses desafios.

Como as cidades são sistemas
complexos e abertos, os esforços
globais tendem a se concentrar na
criação de ambientes urbanos protetores, nos quais a infraestrutura
e a dinâmica urbanas permitam o
controle de variáveis básicas de
saúde e incentivem a atividade física, alimentação saudável e, em um
sentido mais amplo, estilos de vida que mitiguem doenças e ofereçam uma melhor qualidade de vida e bem-estar para as pessoas.
“As cidades requerem atenção especial no controle
de doenças transmissíveis, já que algumas características desses centros urbanos também os tornam especialmente vulneráveis. A alta densidade populacional tende a deixar o risco mais próximo das pessoas.
[…] A alta densidade humana das cidades também
aumenta o risco de exposição a doenças transmitidas pelo ar, como gripe ou tuberculose.” (WHO-UN
HABITAT: 7).
1
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Fe n ô m en os
A mobilidade implica tanto o deslocamento quanto o encontro humano, bem como
a maneira das coisas se movimentarem. O
principal objetivo da mobilidade é promover
o acesso a bens, recursos e serviços, porém,
por ser uma característica essencialmente
humana, ela também pode ser considerada
um meio e um fim.

MOBILIDADE URBANA

Ao longo da história, as características da
mobilidade humana influenciaram a evolução e transformação dos territórios e
sua cultura. Sendo assim, as formas e os
meios de deslocamento condicionaram os
espaços e modos de vida dos habitantes.
Portanto, a mobilidade é uma das principais
necessidades e características de qualquer
centro urbano.

A atual realidade da expansão territorial e o
aumento da densidade populacional nas cidades gerou desafios profundos em relação
ao tempo, à segurança e à qualidade das viagens. A qualidade de vida foi afetada pelos
padrões de mobilidade, tornando necessário
não só definir novas formas de mobilidade,
mas também novas formas de ter acesso à
mobilidade, e isso tem que ser cada vez mais
eficiente e diversificado.

Dessa forma, os paradigmas tradicionais
são transformados, gerando modelos de
educação, negócios e trabalho que estão
mais próximos das pessoas. A mobilidade
continuará se consolidando como um dos
principais desafios e determinantes da
dinâmica urbana.
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Fe n ô m enos
P L A NE JA M E N TO
E G E S TÃ O D A S C I D A D E S
A expansão urbana geralmente é alavancada
por duas variáveis fundamentais: o crescimento natural da população (produto da natalidade) e os processos de migração regulares
e irregulares que se consolidam no território
urbano. Em grande parte do mundo, esses
processos de expansão têm sido caracterizados por apresentarem pouco controle e planejamento, tornando-se um grande desafio
para a sustentabilidade e a qualidade de vida
das cidades, conforme podemos observar
quando analisamos os objetivos do desenvolvimento sustentável.2
O acelerado progresso da urbanização, a
pressão por mais infraestruturas urbanas e
a concentração de riscos3 de todos os tipos
nos espaços urbanos exigem o desenvolvimento de novas visões de planejamento e
gestão territorial, que objetivem não só o uso
eficiente de recursos, mas também a garantia de que todos tenham acesso a esses recursos, buscando o bem-estar da população,
o aprimoramento da economia urbana e a
participação de cidadãos e diversas organizações na gestão das cidades.
Um enfoque de planejamento que está se
tornando relevante é o crono-urbanismo,
que se baseia na interação entre espaço e
tempo útil. Nessa perspectiva, a descentralização e a autossuficiência de bairros e comunidades nas cidades seriam privilegiadas,

de modo que tudo o que as pessoas precisam
seja encontrado a poucos minutos (a pé ou de
bicicleta) da casa delas. Esse modelo, conhecido em alguns meios de comunicação como
“cidade de 15 minutos”, procura transformar
cidades em organizações policêntricas.4

Portanto, é necessário migrarmos de
uma gestão tradicional de planejamento
e administração urbana para uma gestão
inteligente, mais humana, capilar e
participativa, composta pelos diferentes
atores sociais, em que a tecnologia seja
considerada um meio, e não um fim. O
centro da gestão inteligente são as pessoas
como parte da visão de longo prazo e da
sustentabilidade das urbes como lugares
mais humanos.
2 O objetivo número 11 do desenvolvimento sustentável aborda cidades e comunidades sustentáveis: “Não
é possível alcançar o desenvolvimento sustentável
sem transformar radicalmente a maneira como construímos e administramos os espaços urbanos”. Disponível em: https://www.undp.org/content/undp/es/
home/sustainable-development-goals/goal-11-sustainable-cities-and-communities.html
3 Considerando apenas os riscos naturais, a Organização das Nações Unidas estima que quase 60%
das cidades com mais de 600.000 habitantes estão
expostas a pelo menos um tipo de desastre natural,
como deslizamentos de terra, secas, inundações, terremotos, ciclones e erupções vulcânicas. (UN:2018).
4 Fonte: Forbes.
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Fe n ô m en os

CONTRA-URBE:
RUR ALIDADE EM UM MUNDO
HIPER-URBANIZADO

O mundo rural representa o
principal elo da segurança
alimentar global, a vocação
econômica desses territórios
influencia a dinâmica urbana.

O crescimento das grandes cidades
teve um impacto nas oportunidades de
desenvolvimento para as áreas rurais. Assim,
juntamente com o crescimento das cidades,
tornou-se evidente a necessidade de buscar
um equilíbrio entre o desenvolvimento
urbano e rural (enclave cidade-região)
para a sustentabilidade dos processos
contemporâneos de urbanização.

O mundo rural representa o principal elo
da segurança alimentar global, a vocação
econômica desses territórios influencia a
dinâmica urbana e também se torna a aspiração de algumas pessoas que buscam fugir
do ritmo das grandes cidades, mas mantendo
padrões básicos de segurança e qualidade de
vida. Esse último fenômeno é especialmente
palpável nos territórios considerados transitórios, nos quais as características do mundo
urbano e rural convergem, além de possuírem
uma localização relativamente próxima dos
grandes centros urbanos.
Portanto, é necessário encontrar mecanismos de gestão que potencializem as zonas
rurais, aplicando critérios e padrões de qualidade semelhantes aos que já foram implementados nas grandes cidades, como forma
de desestimular a migração das comunidades
rurais para as urbes e promover desenvolvimento e equilíbrio entre os diferentes habitats humanos.
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Por se tratar de uma megatendência que
transforma o habitat, as interações e a mobilidade humana, a urbanização possui impactos e elementos de análise relevantes para
que possamos compreender o desenvolvimento da atual dinâmica imposta pelo estado
de emergência causado pela Covid-19. Nesse
sentido, elucidar alguns impactos que essa
megatendência tem no desenvolvimento da
atual pandemia é tão necessário quanto visualizar os impactos que esta situação pode
provocar no processo de urbanização. Esses
elementos ajudarão a tecer possibilidades de
transformação a longo prazo em um cenário
pós-pandêmico.

O confinamento estimulou
uma redução temporária de
poluentes que provêm do uso
de combustíveis fósseis.

URBANIZAÇÃO,
MOBILIDADE
E A COVID-19
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I M PAC TO DA U R BA N I Z AÇ ÃO
E MOBILIDADE NO
D E S E N VO LV I M E N TO DA
PA N D E M I A D E C O V I D - 1 9

•	A existência de uma maior densidade/
concentração populacional em territórios
urbanos implica maior exposição ao risco
de contágio por Covid-19.

•	As complexas condições de moradia em
setores particularmente vulneráveis das
grandes cidades têm um impacto nas
condições de salubridade, já que afetam
diretamente o cumprimento das medidas
de prevenção e mitigação.

•	O transporte público se torna um possível
vetor para a propagação do vírus, e é
por isso que estão ocorrendo mudanças
nos processos de mobilidade, como a
implementação de medidas sanitárias e
de biossegurança.

•	As cidades concentram a infraestrutura
sanitária e científica para responder
à pandemia. Elas são o centro das
atenções e, portanto, um enclave
estratégico, já que representam um
apoio fundamental para que seja possível
cuidar da saúde das pessoas que vêm de
áreas rurais.

I M PAC TO DA PA N D E M I A
DE COVID-19 NA
URBANIZAÇÃO E MOBILIDADE

•	Mobilidade em tempos de imobilidade:
desenvolvimento de alternativas para garantir
o acesso a todos os tipos de recursos sem
que as pessoas saiam de casa. A pandemia vai
acelerar esse tipo de comportamento graças
à chamada “economia confinada”.

•	Transformação temporária no estilo de vida,
que pode sofrer mutações em direção a
mudanças mais prolongadas: sociabilidade,
atividade física confinada, entretenimento,
alimentação e salubridade.

•	Impacto na saúde mental e nas formas
de relacionamento.

•	Transformações na percepção do que
é “urbano”. Novos comportamentos e
bens valorizados em consonância com o
reconhecimento social.

•	Planejamento e gestão das cidades:
resiliência urbana diante da pandemia,
incursão de novos fatores decisivos para o
planejamento, desenho de espaços públicos
e privados, aceleração de cidades
inteligentes. Algumas cidades estarão
tecnologicamente preparadas para monitorar
e vigiar seus habitantes.

•	Como resultado do confinamento, do baixo
uso de veículos e da diminuição da produção
industrial em setores não essenciais, haverá
uma redução temporária da poluição gerada
por combustíveis fósseis.
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SAÚDE URBANA–
ESTILOS DE VIDA

P L A NE JA M E N TO E
G E STÃ O DAS C I DA D E S

Um dos fenômenos que mais impactam a saúde e o bem-estar do
ser humano é a urbanização.

Manter as cidades funcionando de
forma sustentável e integrada ao
ritmo de crescimento populacional é um dos grandes desafios do
século XXI.

Dinâmicas urbanas, como o ritmo de vida acelerado, a poluição
do ar, a proliferação de doenças
transmissíveis, as condições de
vida, entre outras, impactam na
qualidade de vida da população.
Os esforços estão focados na geração de condições que possibilitem estimular estilos de vida mais
saudáveis e que mitiguem os impactos dessas dinâmicas urbanas.

A tecnologia, a redução das brechas entre a população e as instituições, a gestão inteligente centrada nas pessoas, o planejamento
colaborativo e a participação cidadã promovem uma maior eficiência
governamental, otimização de recursos, participação da sociedade,
nível de satisfação dos habitantes
e indicadores de desempenho que
melhoraram as políticas públicas.

MOBILIDADE URBANA
A mobilidade é uma parte essencial para a dinâmica das cidades,
pois permite o acesso a recursos
e experiências de cada território.
Portanto, a mobilidade é uma
das principais necessidades que
determinam a gestão e o desenvolvimento das cidades e é um
dos aspectos que mais passa por
transformações.

CONTRA-URBE:
RUR ALIDADE EM
UM MUNDO HIPERURBANIZADO
“Em todo o mundo ocidental, a
metrópole tem estado um passo
à frente do resto do país, e essa
brecha cada vez maior existe, seja
em termos de renda, crescimento
do emprego ou preços das casas.”
Paul Collier“O Futuro do Capitalismo”
Esse fenômeno de contra-urbe afeta a sustentabilidade do processo
de desenvolvimento do enclave
cidade-região.
O fortalecimento desses territórios implica desafios quanto
à vocação econômica territorial,
sistemas de transporte, modernização das atividades produtivas, acesso a serviços financeiros, geração de empregos de
qualidade, lazer e entretenimento, entre outros.
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PADRÕES DE
URBANIZAÇÃO
GLOBAL

+ DE 10 MILHÕES
5 - 10 MILHÕES
*Com base nas Nações Unidas 2015-2019.

1 - 5 MILHÕES
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GLOBALIZAÇÃO
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O QUE ESTÁ
ACONTECENDO?
Atualmente, achamos natural que
duas pessoas que vivem longe possam
conversar em tempo real, atravessar o
mundo em um avião ou consumir produtos
fabricados a milhares de quilômetros de
suas casas. Embora pareça normal na
atualidade, podemos fazer isso graças ao
processo de globalização que começou há
algumas décadas.

Especialistas apontam que é
possível falar em globalização
a partir de 1492, data do
descobrimento da América.
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A globalização pode ser definida como um
processo crescente de intercâmbio comercial
que foi sendo aprimorado com o desenvolvimento tecnológico e que permeia diversas
áreas, como a política, a cultura, as finanças,
a produção, os serviços e as informações.
Especialistas apontam que é possível falar
em globalização a partir de 1492, data do
descobrimento da América e do avanço da
colonização europeia no mundo. No entanto, existem outros marcos importantes que
ajudaram a configurá-la:

•	Liga das Nações, criada pelo Tratado de
Versalhes após o final da Primeira Guerra
Mundial.

•	Plano Marshall, que surge após a
Segunda Guerra Mundial, para ajudar
na recuperação dos países europeus
e asiáticos.

•	Nascimento da Internet em 1969.
•	Queda do muro de Berlim e colapso
da URSS.

•	Criação da Organização Mundial
do Comércio em 1995.
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Outros fenômenos, como a corrente neoliberal das décadas de
1980 e 1990, que defendiam o livre
mercado e a redução dos gastos
públicos e o aumento do investimento privado, também influenciaram o crescimento mundial do
comércio de bens e serviços.
Embora tenha promovido a integração mundial, a globalização
gera opiniões contraditórias, já
que alguns países têm sido notoriamente mais beneficiados
que outros. Também há países
que tiveram efeitos pendulares
e outros negativos. A inserção no comércio
mundial implica a coordenação de muitos
aspectos (política, tecnologia, regulação,
educação, infraestrutura, entre outros), de
modo que, segundo especialistas renomados, a globalização contribuiu para aprofundar as diferenças não apenas entre nações,
mas também entre setores e segmentos da
população dentro de cada país.
No entanto, apesar de suas nuances, a globalização é um processo que não pode ser
interrompido, a interdependência entre as
nações do mundo não pode ser ignorada.
Utopicamente, deveria ser uma interdependência que levasse à integração, harmonia
e/ou equilíbrio, mas não funciona assim, o
poder de algumas empresas supera alguns
estados e organismos supranacionais.

Portanto, pode-se dizer que a humanidade
continua no processo de entender as reais
implicações de viver em uma aldeia global.
Compreender a relação entre o global
e o local, a semelhança na diferença, a
relação do bem-estar com o crescimento
e a importância da cooperação como
necessidade para sobreviver e lidar com
novos riscos de alcance global.

96

SURAMERICANA S.A. © Todos os direitos reservados

Fe n ô m enos
AT O R E S T R A N S N A C I O N A I S
A abertura dos mercados e a posterior flexibilização das regras para facilitar esse processo trouxeram consigo a possibilidade de que
muitas empresas grandes pudessem operar
fora de suas fronteiras. Embora várias empresas já fizessem isso de diferentes formas, as
declarações formais de abertura econômica permitem o
desenvolvimento de regras e
regulamentos que facilitam o
fluxo de capital, tecnologia e
talento humano.

Por meio da injeção de
capital e tecnologia, muitas
empresas buscam se tornar
atores transnacionais.

Dessa forma, a expansão das
corporações transnacionais
foi promovida, trazendo
vantagens e desvantagens.

Vantagens: capital, transferência de conhecimento e tecnologia, competitividade,
produtividade e emprego.
Desvantagens: influência na política e economia do país receptor, influência negativa
devido ao fechamento de fábricas e perda
de empregos, desequilíbrios comerciais entre o país emissor e receptor, monopólios e
danos ao meio ambiente.
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Transculturação faz referência
ao processo que ocorre
quando várias culturas têm
contato e se influenciam.

Esse processo de internacionalização das
empresas permeia a política, já que ele mostra que certas decisões devem ser tomadas
por consenso entre todos os países. Por esse
motivo, o mundo globalizado criou as seguintes organizações internacionais:

•	ONU (Organização das Nações Unidas)
•	FMI (Fundo Monetário Internacional)
•	OCDE (Organização para o Crescimento
e o Desenvolvimento Econômico)

•	OMC (Organização Mundial do Comércio)
Essas organizações ajudam a regular as relações entre nações. No entanto, ainda há um
longo caminho, cheio de criatividade e determinação, para elas percorrerem e conseguirem definir meios e acordos que possibilitem
uma maior equidade no mundo globalizado.
Todas as empresas, países e indivíduos precisam se conscientizar e agir em seus respectivos âmbitos de influência.

T R A N S C U LT U R A Ç Ã O
O termo “transculturação” vem da antropologia. O conceito foi elaborado por Fernando
Ortiz Fernández (antropólogo, etnomusicólogo, diplomata e escritor cubano).
Transculturação faz referência ao processo
que ocorre quando várias culturas têm contato e se influenciam. Ainda que elas possam
perpetuar por muito tempo, existe o perigo de
que uma absorva a outra.

A transculturação pode ocorrer através
de diferentes vias: colonização,
fluxos migratórios, turismo e trocas
econômicas e culturais.
A globalização é um dos principais fatores
de transculturação, mas são as culturas dos
países mais desenvolvidos que estão se expandindo rapidamente. Como consequência,
estamos vivenciando uma perda de valores e
tradições que caracterizam cada país.
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RISCOS GLOBAIS

As consequências da transculturação são
a perda de identidade e de raízes. Por sua
vez, essa perda de identidade leva à falta de
comprometimento das pessoas em temas
que envolvam o lugar de origem delas. O fato
de não se identificarem com esses lugares
próximos influencia o comprometimento
delas com lugares mais distantes. Assim,
paradoxalmente, os fenômenos gerados pela
globalização podem prejudicar a cooperação
nacional e global necessárias para enfrentar
os novos desafios comuns do planeta.

Em 1986, o sociólogo alemão Ulrich Beck
falou sobre esse problema no livro “Sociedade de Risco”. Ele imaginou como mudanças profundas na ciência, tecnologia,
informação e processos da vida poderiam
gerar transformações nas relações de trabalho, subemprego, altos índices de violência, deslegitimização do Estado-nação e
catástrofes naturais.
Para conseguirmos enfrentar
os riscos globais, precisamos
trocar nossa visão linear por
uma visão simultânea.

Por esse motivo, muitos autores de antropologia e sociologia se opõem fortemente
a esses processos. Além disso, a conexão
mundial, por meio da mídia e das redes sociais, contribui significativamente para o
agravamento desse fenômeno.

Os processos de integração
provocados pela globalização implicam
interdependência e, consequentemente,
abertura de possibilidades e
oportunidades, mas também exigem
exposição a riscos com potencial de
causar efeitos em todo o mundo.
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A visão linear e mecanicista
deve ser superada para que um
novo paradigma que envolva
simultaneidade seja introduzido.

Pensadores renomados afirmam que a maneira de enfrentar os desafios que a globalização traz para os seres humanos, em todos
os âmbitos, envolve dois aspectos.
Em primeiro lugar, uma abordagem transdiciplinar, ou seja, problemas complexos cuja solução deve ser tratada através da coordenação
entre as ciências puras (matemática, física,
química etc.), as ciências aplicadas (engenharia, arquitetura e indústria), as normas (política
e direito) e os valores (filosofia e ética).

Segundo Ulrich Beck:
“[...] globalização, individualização,
revolução de gênero, subemprego e
riscos globais (como a crise ambiental
e o colapso dos mercados financeiros
globais). O verdadeiro desafio teórico
e político da segunda modernidade é o
fato de que a sociedade deve responder
simultaneamente a todos esses
desafios (p. 2).”

Em segundo lugar, a visão linear e mecanicista deve ser superada para que seja introduzido um novo paradigma que envolva
simultaneidade.
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Embora a gripe espanhola (1918-1920) também tenha se espalhado por vários continentes, o coronavírus atingiu o mundo inteiro.
Isso nos conscientizou da real possibilidade
dos riscos globais se materializarem. Essa
situação é um exemplo para a saúde, mas
o planeta está exposto a diversos tipos de
riscos que também podem colocar a vida de
muitas pessoas em perigo. Podemos destacar o risco cibernético, que tem consequências que vão muito além da informação, o
risco econômico, que silenciosamente afeta milhares de pessoas, principalmente as
mais vulneráveis, e o câmbio climático, que
representa um desafio para a sobrevivência
da humanidade.

Conforme o primatologista e antropólogo
biológico americano Agustín Fuentes
mencionou no livro “La Chispa Creativa“
(2018), a história do “Homo sapiens”
mostra que, embora ele seja muito
mais frágil do que outras espécies, a
imaginação (criatividade) e a cooperação
têm sido elementos fundamentais para
sua sobrevivência e evolução.

Essa pandemia nos alertou
para a real possibilidade
de materialização de
riscos globais que vão
além da saúde.

GLOBALIZAÇÃO
E A COVID-19
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É importante mencionar que existe uma relação direta entre a Covid-19 e a globalização,
podemos destacar os seguintes elementos:

•	A alta conectividade e mobilidade das
pessoas possibilitou uma rápida expansão
de contágio entre diversos países.

•	Como resultado da globalização, das
organizações multilaterais e da interação
de diferentes governos, ficou mais fácil
criar uma estratégia global de cooperação
para enfrentar o vírus.

•	Foi necessário desacelerar
temporariamente o processo de
globalização em todas as suas
manifestações (comercial, social,
ambiental, entre outras), como mecanismo
de proteção contra a pandemia.

•	Maior uso da internet, que além de
facilitar a conectividade entre as pessoas,
possibilitou a digitalização das transações
de diversos mercados.

•	Fragmentação e limitação temporária
das tradicionais cadeias de suprimento
global, devido à paralização do transporte
e ao fechamento de fronteiras em vários
territórios.

•	Cadeia de suprimentos digital: inclui
planejamento integrado, visibilidade
logística inteligente, armazenamento
inteligente, compras digitais e análises
preditivas avançadas.

Esse momento vai muito além do
nacionalismo e do oportunismo, pode
ser uma chance para entendermos
que a solidariedade é vital para
enfrentar os riscos globais.

M E GAT E ND Ê N C I AS

Diferentemente do que ocorria com os pequenos grupos formados por primatas, sobreviver
aos riscos globais exige que o desafio da
cooperação em larga escala seja assumido.
Escritores, filósofos e pensadores que foram
entrevistados e opinaram sobre os ensinamentos da pandemia acreditam que, além
do nacionalismo e do oportunismo, esse
momento pode nos dar a possibilidade de
compreendermos que a solidariedade é vital
para enfrentarmos os riscos globais. Conforme destaca Agustín Fuentes no final de
“La Chispa Creativa”:

“Nossos ancestrais prepararam o terreno
para nós, vivendo vidas criativas e
cooperativas, como indivíduos e em grupos.
Não podemos deixar isso ir pelo ralo. Há
2 milhões de anos, nossos ancestrais,
pequenos, nus, sem dentes, sem chifres e
sem garras, com apenas alguns gravetos
e pedras, superaram circunstâncias
extremamente desfavoráveis. Tudo porque
eles tinham um ao outro e tinham uma faísca
de criatividade. Assim como nós.”
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AT O R E S T R A N S N A C I O N A I S
A abertura dos mercados e a posterior flexibilização das regras para facilitar esse processo
trouxeram consigo a possibilidade de que muitas
grandes empresas pudessem operar fora de suas
fronteiras. Embora muitas empresas já fizessem
isso de diferentes formas, as declarações
T R A N S C U LT U R A Ç Ã O
formais de abertura
econômica permitem
A dimensão social da globalização define um conjunto
o desenvolvimento de
de efeitos sobre elementos como a vida, o trabalho, a
regras e regulamentos
família ou a sociedade. Dessa forma, uma pessoa pode
que facilitam o fluxo de
modificar seu estilo de vida em aspectos como alimencapital, tecnologia e tatação, vestimenta, moda, consumo ou entretenimenlento humano.
to como resultado de influências de lugares remotos.
Tanto a mídia quanto a internet têm contribuído para
Esse processo de ina massificação de certos padrões de comportamento,
ternacionalização das
gerando traços característicos na sociedade atual.
empresas permeia a
política, percebendo
A globalização é um dos
RISCOS GLOBAIS
que certas decisões
principais fatores de transdevem ser tomadas por
culturação, mas são as culOs processos de integração provocados
consenso entre todos
turas dos países mais despela globalização implicam interdependênos países, com a partienvolvidos que estão se
cia e, consequentemente, abertura de poscipação de diferentes
expandindo rapidamente.
sibilidades e oportunidades, mas também
atores sociais.
Como consequência, estaexigem exposição a riscos com potencial de
mos vivenciando uma perda
causar efeitos em todo o mundo.
de valores e tradições que
caracterizam cada país.
Os efeitos do comportamento econômico
de um país ou empresa multinacional, os
ataques cibernéticos, os efeitos das mudanças climáticas, a desigualdade social e
os movimentos de inconformismo atravessam fronteiras.
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CONCLUSÕES
As megatendências
representam profundos
movimentos de mudanças
interconectadas.

Portanto, não é possível compreendê-las apenas com dados ou eventos
isolados. Para elucidar as transformações que estão ocorrendo, é necessário analisá-las de forma conjunta e articulada.
Por isso, dentro do modelo de Gestão
de Tendências e Riscos, alguns elementos ou fenômenos transversais
(desigualdade, volatilidade e complexidade) propostos são uma consequência dessa dinâmica sistêmica
entre as sete megatendências.
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A desigualdade deve ser analisada além dos
limites de renda ou riqueza de cada indivíduo.
Esse primeiro fenômeno transversal também
abrange outras questões, como o acesso aos
seguintes recursos: tecnologia, educação,
saúde, moradia digna, capital e condições
equitativas de direitos e deveres em termos
de gênero, idade, região, entre outros. Conforme destaca o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento:

“A desigualdade não se refere apenas
à riqueza (patrimônio líquido) ou renda
(salário bruto). Refere-se também à
expectativa de vida, facilidade para
acessar serviços de saúde, excelência da
educação e qualidade dos serviços públicos.
Existem desigualdades entre gêneros
e grupos sociais. [...] Todas as facetas
da desigualdade dificultam muito nossa
capacidade de alcançar os Objetivos de
Desenvolvimento Sustentável.” (PNUD). 1

A desigualdade fragmenta o tecido
social, é um fator que impulsiona
a instabilidade e, portanto, afeta o
ecossistema empresarial.

DESIGUALDADE

Ao considerarmos a desigualdade um fenômeno transversal, devemos observar que uma
série de desigualdades estruturais, que são
agravadas pela dinâmica transformacional
desencadeada pelas megatendências, insistem em persistir. Algumas consequências,
como o câmbio climático, a vulnerabilidade
das pessoas idosas e as consequências da
inteligência artificial, são exemplos de desafios que não são exclusivamente do Estado.
Essas consequências também representam
desafios importantes para a dinâmica dos negócios e a sustentabilidade dos processos de
desenvolvimento. A desigualdade fragmenta
o tecido social, é um fator que impulsiona a
instabilidade e, portanto, tem um impacto em
todo o ecossistema dos negócios.
1
Disponível em: PNUD: https://news.un.org/es/
story/2019/07/1459341

107

M E GAT E ND Ê N C I AS

Co n c l usões

V O L AT I L I D A D E

A volatilidade refere-se à
exponencialidade das mudanças,
especialmente as que são
impulsionadas pela velocidade
das mudanças tecnológicas.

A volatilidade é
consolidada como o
novo paradigma, em que
as exceções se tornam
parte do “novo normal”.

Esse segundo fenômeno transversal é consolidado como o novo paradigma, em que as
exceções se tornam parte do “novo normal” e
antigas fórmulas para o sucesso começam a
parecer insuficientes para manter a vigência
e a relevância. Nesse cenário emergente, “o
caos é a nova norma e deve ser aceito como
parte da dinâmica dos negócios”. 2
Sendo assim, a volatilidade propõe o desenvolvimento de novas competências em diversos âmbitos (negócios, flexibilidade, habilidade, criatividade, trabalho etc.) em cenários
de incerteza. Esse fenômeno também implica
ação, não basta ficar apenas vendo as coisas acontecerem. É necessário ver as oportunidades no dinamismo atual, não podemos
restringir nossa visão apenas aos problemas.
Finalmente, é preciso que a nossa visão não
se limite aos fragmentos, mas que possamos
trabalhar e criar a partir de uma visão holística e integrada.
2
Traduzido de Drive (2017): “Chaos is the norm, and it
needs to be embraced as part of doing business”, p. 187.
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Em um mundo complexo, não
faz sentido pensar que os novos
desafios podem ser resolvidos
isoladamente e sob uma única
perspectiva ou ponto de vista.

Co n clusões
COMPLEXIDADE
O terceiro fenômeno transversal é a complexidade. Podemos compreender a complexidade como um tipo de interconexão e sistemática que está presente nos elementos do
entorno, ou seja, ela nos leva a repensar a eficácia e a relevância da lógica linear na gestão
e antecipação de mudanças no mundo atual.
Sendo assim, em um mundo complexo, não
faz sentido pensar que os novos desafios
podem ser resolvidos isoladamente e sob
uma única perspectiva ou ponto de vista.
Pelo contrário, as transformações atuais
abrangem desafios transdisciplinares, ou
seja, desafios que devem ser enfrentados a
partir de múltiplas perspectivas integradoras: a compreensão implica um pensamento
recursivo e criativo.

Como disse Max Neef:
“Se eu tivesse que definir nosso tempo,
arriscaria dizer que alcançamos um
ponto em nossa evolução como seres
humanos de muita sabedoria, mas pouca
compreensão. Não há dúvida de que a
razão, a lógica linear e o reducionismo
contribuíram para que pudéssemos atingir
níveis inquestionáveis de conhecimento. O
saber cresceu exponencialmente, mas só
agora começamos a suspeitar que isso não
é suficiente, não por razões quantitativas,
mas por razões qualitativas. O saber é
apenas um dos caminhos possíveis, é só
um lado da moeda. Um outro caminho
possível é a compreensão.”
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As megatendências
não devem ser fatores
considerados só por
empresas, mas também
por Estados.

Co n c l usões

Além de nos apresentarem alguns dos desafios transversais que surgem da dinâmica
transformacional das megatendências, os
três fenômenos que apresentamos anteriormente também evidenciam outros elementos que nos ajudam a compreender,
antecipar mudanças e enfrentar incertezas.
Para finalizar, vale ressaltar novamente que
as megatendências nos fornecem elementos importantes do mundo em desenvolvimento, e é por isso que, além de serem
fundamentais para a tomada de decisões
nas organizações, elas são essenciais para
o Estado e para a vida de cada um de nós.
As megatendências nos guiam e nos ajudam
a compreender um mundo em constante
mudança, evitando que nos equivoquemos
durante esse trajeto.
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