
Sociedade do Amanhã

Lições  para  o  Futuro

“ O amanhã  é uma  questão  de  
escolha:  faça  o  seu”

“Não  existe  má sorte,  existem  
más  escolhas”

www.celso-foelkel.com.br



“Olhando  cenários  alternativos,  
nosso  futuro  pode  ser  uma  escolha  

e  não  uma  chance”

1940’s                                                               Futuro
1950’s                                                               2020’s
1960’s 



Nosso  propósito  é de  criar  um  
envolvimento  criativo  e  ativo  em:

• Entender
• Compartilhar
• Desenhar
• Criar
• Vivenciar
• Pensar
• Propor
• Agir



“Algumas  revoluções  chegam  sem  aviso”

“Algumas  revoluções  ocorrem  em 
silêncio”

“Algumas  revoluções  mudam  sua  vida  
de  cabeça  para  baixo”

“Algumas  revoluções  ocorrem  e  você  
nem  percebe”



Temos  hoje  uma  importante  
revolução  ocorrendo:

“A  Revolução  do  
Indivíduo  Consumidor  

Poderoso”

É tempo  de  cada  vez  mais  se  
falar:

“Tenho, Quero  ou  Não  Quero”



Para  isso  acontecer  com  você:

• Seja  culto

• Fale  inglês

• Esteja  conectado



“Os  últimos  10  anos  têm sido  os  mais  
voláteis  e turbulentos  da  história  da  

humanidade,  embora  em  relativa  paz”

Temos  tido  enormes  ondas   de  
mudanças  e  essas  cada  vez  mais  

fortes



“Globalização  e  desregulamentação  estão  
ocorrendo  com  velocidades  nunca  vistas”

• Preços  caindo  e  mercados  crescendo
• O  poder  do  consumidor  individual
• O  indivíduo  com  acesso  à escolha, à

informação  e  ao  conhecimento



Ciclo  de  um  produto:
• Quebras  de  paradigmas  tecnológicos  permitem  o  

surgimento  de  novo  produto/serviço
• Criação  de  infra-estruturas  fazem  o  negócio  crescer  

e  frutificar ( ex.: telefones celulares, antenas, satélites, 
etc.)

• Aperfeiçoamento  do  negócio  por  melhorias  
tecnológicas

• Produto  se  comoditizam  e  os  segredos  passam  ao  
domínio  público,  todos  podem  produzir, economia  
de  escala,  preços  caem

• Surge  novo  paradigma  e  novo  produto  alternativo
• Tudo  começa  de  novo



RECURSOS
• Economia Informacional

• informação
• conhecimento
• idéias e habilidades

• Economia  Industrial

• matérias primas
• bens patrimoniais
• trabalho barato



Economia Industrial :  baseada  em  
recursos  escassos

Economia  Informacional:  baseada  em  
recursos  muito  abundantes  que  são  as  

informações

Conhecimento  acessível



Informação  por  si  só não  tem  valor  real  
a  menos  que  seja  usada  e  transformada  

em  algo  de  valor  em  tempo  hábil

• Conhecimento  por  si  só tem  pouco  valor
• Podemos  achar  qualquer  coisa  hoje  na  

Internet,  a  mínimo  custo

O  que  temos  hoje  como  escasso  são  as  
habilidades  de  transformar  idéias,  

conhecimentos  informações  em  produtos  
compráveis  pela  sociedade



O  acesso  à informação  é algo  de  escolha  
pessoal  e  não  mais  privilégio  de  classes

• Economia  baseada  em  atitudes
• Economia  baseada  em  posturas
• Economia  baseada  em  comportamentos
• Economia  baseada  em  escolhas



A  ERA  DO  INDIVÍDUO

WOODSTOCK:
•Epicentro  das  múltiplas  
transformações
•Início  da  Era  do  Caos
BABYBOOMERS:
•Mudança  do  mundo: Bill Clinton, 
Tony Blair,  nós  também



Recados  de  Woodstock

• Faça  amor , não  faça  a  guerra.
• Se  ligue  e  se  modifique.
• Faça  você  mesmo  as  coisas  para  

alcançar  seus  sonhos.
• O  importante  é sua  crença  e  sua  

vontade  de  mudar  o  mundo.



Resultados  práticos  hoje:

• Direitos  humanos

• Meio  ambiente

• Qualidade  de  vida

• Poder  do  consumidor



Os  mundos  de  ontem  e  de  hoje

ONTEM

• masculino, bruto
• formalidade
• preço
• empurrar

HOJE

• feminino, cordial
• informalidade
• emoção
• puxar



Sociedade  Controlada
X

Caos, Vida  ou  “Bagunça  
Organizada”

Caos  é algo  natural,  já que  a  
natureza  está sempre  em 

desequilíbrio, buscando  
desordenadamente  novos  

caminhos



Exemplos  de  Caos:
• Enorme  transparência  sobre                        os  

problemas  de  corrupção  no  Brasil
• Onda Funk
• Quebra da Rússia, da Indonésia, da Argentina
• Bolsas  de  valores  mundiais
• Mercado  de  trabalho paralelo
• Mercados  super-saturados  de  muitos  

produtos  forçando  intensa  competição
• Escolas  de  samba



Caos  na  Sociedade:
• “mundo  louco”
• Coisas  acontecendo  erraticamente,  sem  

aviso
• falta  de  ordem  e  de  organização
• as  leis  e  as  regras  não  se  aplicam  ao  

fenômeno  em  evolução
“Tendemos  a  rejeitar  e  a  não  

absorver  as  mensagens  do  caos  e 
não  aplicamos  seus  ensinamentos”



Caos???

Porque  é tão  difícil  prever  o  
tempo  com  alguns  dias  de  
antecedência,  com  todas  as  

facilidades  tecnológicas  
disponíveis ???



Por  todo  o  mundo:

• Barreiras  são  destruídas
• Não  existem  mais  limites  geográficos
• Indústrias  se  desregulamentam
• Governos  perdem  credibilidade
• Políticos  perdem  força  e  prestígio
• Informação  é de  fácil  alcance  para  todos
• Pessoas  viram  consumidoras  de  qualquer  

coisa  e  em  qualquer  lugar.



Globalização  e  tecnologias  passam  a  
permitir  que  pequenos  países  

possam  andar  sozinhos

• Explosão  de  novos  países?
• A  Índia  será logo  mais  populosa  que  a  

China; será que  ela  se  dividirá em  novos  
países, apesar  de  isso  poder representar  
guerra  civil  interna?



Será que  teremos  uma  
explosão  de:
novos  países;

novas  religiões
novas  moedas;

novos  centros  de  poder  
econômico;

etc. ???



A  nova  cultura  global  exigirá cada  
vez  mais:

pessoas  cultas;
pessoas  inteligentes;

pessoas  receptivas  a  novas  
tecnologias;

pessoas  participando  de  
comunidades;

pessoas  interagindo  e  conectadas.



Inglês:

350  milhões  de  pessoas  falam  
inglês  como  primeira  língua;

900  milhões  falam  mandarim  
como  primeira  língua;

1,5  bilhões  falam  inglês  como  
segunda  língua.



O  mundo  mudou:
1900’s  →poucas  famílias  ricas  ou  países  

chaves  controlavam  o  mundo;
2000’s  → pessoas  individuais (consumidores) 

e  muitos  países  afetam dramaticamente  a  
economia  e  influenciam  mudanças.

Dessa  forma:  melhor  entender  o  caos  do  
que  ser  contra  ele.  Não  é mais  possível  
se  exigir  tudo  em  ordem  e  disciplinado.



Fractais,  Big  Bang,  Mundo  de  Hoje

Dilema  do  Executivo:
ISO 9000,  gestão  do  previsível, etc.

X
Gestão  do  imprevisível 

( ou  mundo  fractal )



PREVISIBILIDADE
• cultura
• razão
• aprender tarefas
• segurança
• manter emprego
• patrimônio
• status quo
• hierarquia e regras
• soma zero
• medição de inputs

IMPREVISIBILIDADE
• espírito
• emoção
• vivenciar
• risco assumido
• criação de trabalho
• capital intelectual
• mudanças e timing
• fragmentado/conectado

• ganha-ganha ??
• medição de outputs



• CONHECIMENTO

• EXPERIÊNCIA

• GESTÃO

• HABILIDADES

• ATITUDES

• LIDERANÇA



Anos  70’s:

• Era  de  Aquário
• Anos dourados
• Amor e Paz
• Nascimento  da  cultura  do  indivíduo, mas 

não  do  individualismo,  e  da  liberdade de  
expressão, contra  todo  tipo  de  repressão.



Anos  90’s:

• Mercado  global  e  livre  comércio
• Domínio  econômico  dos  USA
• Proliferação  de  conflitos  étnicos
• Novos  conceitos  de  paz  e  de  democracia



Anos  2000’s:
• conflitos éticos
• desilusão  com  governos
• fim  dos  heróis
• valorização  do  cidadão, dos líderes  comunitários
• empresários mais  poderosos  que  governantes
• fim da  nacionalidade  e  do  patriotismo (torcer  pelo 

jacaré no  filme  do  Tarzã)
• explosão  de  novos  tipos  de  lealdades
• valorização  do  consumidor  individual  e  das  

organizações  de  consumidores
• final  do  futebol  brasileiro ?



Lição  #  1

“Informação  e  idéias  são  os  
novos  combustíveis  da  

economia”



Lição  #  2

“Vivemos  a  era  da  
personalização  ,  do  poder  do  

indivíduo  e  de  seus  gostos,  
valores,  crenças ,  sem  que  

isso  seja  considerado  
individualismo  negativo”



Lição  #  3

“Liderança  é a  nova   palavra  
para  definir  gestão.  Ela  pode  
e  deve  ser  compartilhada  nas  
organizações  (empowerment)”



Lição  #  4

“O  comportamento  fractal  ou  
desordenado  é o  que  se  pode  

esperar  para  o  futuro. 
Ele  sempre  ocorreu,  porque  é

natural,  mas agora  sua  visibilidade  é
maior  e  sua aceleração  também”



Lição  #  5

“Você  não  pode  mais  aprender  
somente  com  a  experiência  do  

passado,  mas  sim  olhando  o  futuro  
e os  seus  sinais  no  presente”



Lição  #  6

“O  futuro  é onde  você  deverá
passar  o  resto  de  sua  vida.  Logo,  

não  se  esqueça  de  cuidar  dele”


