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Aplauso internacional para 
Em busca da empresa quântica 
 

 

 

“Este é um livro importante. ...Nunca antes na história houve necessidade de 

abandonar formas preestabelecidas de pensar em todos os aspectos de nossas vidas. 

Pode ser difícil mudar mentalidades em empresas que têm tido sucesso e cujos 

executivos ainda acreditam que a crise será superada utilizando-se mais das mesmas 

velhas técnicas. 

É interessante o fato de não percebermos que grande parte do pensamento em 

administração baseia-se em uma forma de ver as coisas que vêm da ciência - 

principalmente da física. Mas a ciência já descartou, há anos, muito do velho 

pensamento científico, e agora é tempo de, no campo dos negócios, os executivos 

desistirem também de velhas formas de pensar... 

Aqui aparece um executivo de sucesso com background científico que 

demonstra, com exemplos práticos, através de uma linguagem clara e excitante, o que 

o mundo dos negócios pode e deve aprender com as novas ciências. 

A história é contada de uma forma estimulante e inspiradora, numa linguagem 

com a qual todos podem se identificar e que todo mundo é capaz de entender. 

Este é um livro de negócios baseado em ciência, não mais um livro de 

literatura new age. Ao contrário, o autor trava um combate há muito necessário não só 

contra o nonsense usual em management, como também contra todas as panacéias da 

literatura atual sobre administração.” 

 

Claus Möller – chairman da Time Manager International, Dinamarca, a empresa número um 

do mundo em treinamento de executivos de todos os níveis. 

 

 

 

2. “Clemente Nobrega usou sua experiência como físico e como executivo de 

marketing muito bem-sucedido, a fim de transpor para o campo dos negócios as  

lições aprendidas no domínio da ciência... 

 

...Este livro é uma ferramenta valiosa para os executivos responsáveis pelas 

decisões estratégicas mais importantes de suas empresas.” 
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John Sculley - chairman e CEO da Sculley Brothers, Nova York. Ex-CEO da Pepsi Cola e 

Apple Computers. 

 

 

 

3. “Desde Galileu, a física tem catalisado a mudança revolucionária em nossa 

maneira de perceber a nós mesmos e as nossas instituições. Não apenas no que se 

refere às leis da natureza e da matéria, mas também a respeito de  pessoas e idéias. 

Descobertas em física ao longo do tempo mudaram a percepção do homem a seu 

respeito e a respeito do mundo a seu redor. 

Clemente Nobrega nos traz novos e profundos conceitos do mundo da física 

quântica que vão dar outra forma às idéias que você tem da empresa, do mercado e da 

administração. Ele abre um caminho novo no terreno das idéias sobre o mundo dos 

negócios. 

Para aqueles que querem levar suas empresas com sucesso ao século XXI, este 

é um livro que vale muito a pena ser lido e relido.” 

 

Regis McKenna - chairman da Regis McKenna, Inc., Califórnia. Autor de Marketing de 

relacionamento. Um dos maiores especialistas em marketing da América, segundo o New 

York Times. 

 

 

 

4.  “Nada parecerá o mesmo depois que você ler este livro. Foi um prazer lê-lo; é 

muito bem escrito. Eu o recomendo, enfaticamente, a todo executivo sério.” 

   

Al Ries - chairman da Ries & Ries, Marketing Strategists, Nova York. Co-autor de Marketing 

de guerra e Positioning. 

 

 

 

5. “Primeiro o computador revoluciona o marketing, depois  a internet  

revoluciona a comunicação e agora Clemente Nobrega mostra como a nova ciência 

vai revolucionar a administração de empresas. 

Se você quer saber como vencer a competição em um tempo de mudanças e 

incertezas desconcertantes, pegue este livro e leia-o de capa a capa.” 

   

Stan Rapp – chairman da Cross Rapp Associates, Nova York. Co-autor de Maximarketing, 

Quinta geração do marketing e Maximarketing - os vencedores.  
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6. “O Dr. Nobrega tenta e consegue executar uma tarefa ambiciosa. Ele traça um 

paralelo entre o desenvolvimento do pensamento contemporâneo em ciência e em 

business e produz uma leitura viva e interessante.” 

   

Ron Zemke – presidente da Performance Research Associates, Inc., Mineápolis. Co-autor 

de Service America e da série Knock Your Socks Off Service. 

 

 

 

7. “Interessante, provocante, cheio de insights  e de leitura muito fácil e 

prazerosa. Clemente Nobrega nos traz um  processo muito útil de pensamento,  que 

pode ajudar aos líderes a entender onde estão nesse ambiente ‘terceira onda’ e a 

descobrir como lidar com ele. Este livro deve ser lido por todos que pensam a 

administração e por todo administrador que pense.” 

 

Karl Albrecht -  presidente da Karl Albrecht Associates, Califórnia. Autor de Programando o 

futuro e co-autor de Service America. 
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Sobre esta nova edição 
 

 

 

Lançado em abril de 1996, Em busca da empresa quântica ficou meses a fio em 

primeiro lugar como o livro mais vendido em administração/negócios.  

 Três anos depois, chega o momento de relançá-lo criticamente. Isto é, 

atualizado, complementado e corrigido. Mais adequado a um mundo três anos mais 

velho. 

Muita coisa acontece em três anos, tempo, hoje, mais que suficiente para 

varrer alguns conceitos da paisagem e introduzir novos outros. Há um futuro 

precipitando-se diante de nossos olhos, e a ação nesse mundo pede continuamente 

idéias que dêem conta de seu dinamismo. É isso que justifica esse relançamento. Há 

muitas diferenças entre esta e a primeira edição. Na forma e no conteúdo. 

Primeiro a forma. Revi todo o livro e eliminei repetições, vícios de estilo, 

irrelevâncias e imprecisões. Não foram poucas as alterações. Tive de reescrever, 

cortar, completar, refrasear e reexplicar... Mas fiquei feliz ao perceber que este é um 

livro melhor, mais consistente e mais maduro. Três anos depois de minha primeira 

"experiência” literária acho que progredi. Espero que você ache também. 

Quanto ao conteúdo, há muito material novo. O leitor vai notar, ao longo de 

todo o livro, vários boxes com meus comentários e trechos de artigos produzidos de 

1995 para cá (principalmente na revista Exame, da qual me tornei colaborador em 

1997). Também acrescentei vários fragmentos de adaptações de material de meu 

segundo livro (O glorioso acidente, Objetiva, 1998) e de minha newsletter - 

NewSchemata (veja Leituras comentadas, no final). 

Apesar de muito ter sido eliminado, nada do que eu considerava essencial 

mudou e muitas outras idéias foram acrescentadas. Este é quase outro livro. Dezenas 

de páginas foram introduzidas, incluindo uma nova introdução, um apêndice completo 

e a atualização de leituras e referências. Ficou muito melhor. 

 

Clemente Nobrega 

www.clementenobrega.com.br 

Junho de 1999 
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Introdução à nova edição 
 

 

 

O financista e especulador húngaro George Soros ganhou milhões de dólares 

investindo por meio de seu Quantum Fund (fundo quântico).   

O nome tem uma razão que vai além do fato de soar bem e ser moderno. Soros 

tem explicado em livros e artigos que sua atuação nos mercados financeiros é 

inspirada no princípio segundo o qual “participantes não são observadores separados 

daquilo que observam. Seu pensamento afeta a situação à qual se referem”. 

Isso teria algo a ver com a noção de física quântica, segundo a qual o ato de se 

medir algo altera aquilo que está sendo medido, e assim Soros estaria supostamente 

levando em conta em suas estratégias o fato de que as decisões de investimento 

influenciariam os mercados em que investe; o contrário do pressuposto mais clássico, 

segundo o qual mercados se movem por conta própria e investidores individuais são 

outsiders tentando tirar proveito de movimentos sobre os quais não têm controle. 

Bem, se Soros é craque em ganhar dinheiro, sua analogia quântica é muito 

ruinzinha. Não importa. O Quantum Fund é só mais uma entre muitas “apropriações 

indébitas” do termo “quântico”. 

Três anos após ter lançado Em busca da empresa quântica, me vejo tentado a 

dizer: “não falei?”. Se não estou milionário, tenho pelo menos o consolo de estarem 

achando que posso estar certo. Deixa-me explicar. 

Uma série de temas de meu livro está aparecendo na literatura empresarial, 

que começa a tratar de assuntos como “a ciência da complexidade e a empresa”; 

“ciência e business” e “a empresa como sistema adaptativo”. Os títulos são estranhos, 

mas a mensagem geral é simples. Está na hora de as pessoas que se interessam por 

performance empresarial ouvirem o que a ciência tem a dizer. É uma boa mensagem. 

Porém, reivindicar pioneirismo nisso seria uma vaidade boba. A literatura 

empresarial é, em geral, muito ruim. E estar nesse barco pode ser até comprometedor. 

A Ciência tem mesmo algo a declarar em um campo em que tradicionalmente sempre 

esteve ausente?  

Tem sim. Digo mais: ela pode nos fazer entender melhor o porquê gurus e 

modismos têm fracassado em ensinar. Se você quer entender o presente e se preparar 

para o futuro, pode ser bom prestar atenção na ciência do fim do século XX.  

Este livro fala do futuro por meio de idéias que considero a chave para 

entendê-lo. Parte do pressuposto de que entender o processo em que estamos é o 

melhor que podemos buscar. Entender o que está delineando os contornos da 

paisagem do futuro vai nos ajudar a viver melhor o presente na empresa e no 
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cotidiano. Este livro é para isso - para nos ajudar a discernir o amanhã a partir da 

reconstrução de nossas cabeças, hoje.  

Para mim tudo começa na cabeça. Sem idéia não pode haver ação. Nem na 

empresa, nem na vida. Mas “empresa quântica”, por que isso? A idéia é a seguinte: 

houve uma mudança radical em física, no início do século XX, a partir do momento 

que foi possível olhar para dentro da matéria, vasculhar seu interior e contemplar sua 

intimidade. O que apareceu foi um mundo estranho e intrigante. Um mundo que não 

se deixa capturar pelas noções que nos ajudam a funcionar no dia-a-dia, que nem 

podia ser descrito por nosso vocabulário corriqueiro. O mundo “ali dentro” não era 

como o mundo “aqui fora”. Foi preciso inventar outra linguagem e alterar todo o 

quadro mental vigente para dar conta daquela realidade nova. 

A física quântica foi essa linguagem. Construída por meio do talento de um 

punhado de cientistas, acabou consolidando-se como a maneira certa para se lidar 

com aquele universo perturbador do interior da matéria. 

Linguagem esquisita, contra-intuitiva, que desafiava o senso comum - 

zombava dos princípios de que todos usavam para falar, descrever e entender o 

mundo e as coisas. O paradoxo, a incerteza, a falta de objetividade, a impossibilidade 

de relacionar causa com efeito são suas marcas registradas.  

Mas, esquisita como é, a física quântica dá certo. Dar certo em ciência e em 

business é gerar coisas úteis. É levar a resultados. Já que a linguagem usual faliu 

diante da complexidade crescente do mundo, o desafio dos managers hoje é análogo 

ao dos físicos do início do século. Temos de colocar em marcha em nossas empresas 

e em nossas vidas algo que nos possibilite lidar criativamente com o caos e com a 

incerteza do mundo. 

Essa coisa de “empresa quântica” reflete simplesmente isto: os pressupostos 

que sempre usamos, os princípios em que sempre nos apoiamos no dia-a-dia para 

guiar nossa ação - produzir, ser feliz -, nada disso está funcionando mais; assim, 

precisamos do equivalente a uma linguagem quântica para a empresa. 

É verdade que tive minha cota de problemas por causa do título. É que há 

muito lixo, muita embromação com relação a essas coisas “quânticas” e houve quem 

desconfiasse de que eu fosse mais um. 

A verdade é que física quântica não pode ser usada para interpretar nada no 

cotidiano. Só serve mesmo, comprovadamente, para descrever o mundo do 

infinitamente pequeno. Isso ela faz perfeitamente. Fora desse contexto, só aparece 

como metáfora, simbolismo. Não se esqueça disso. 

A física quântica é desconcertante, mas não é mágica. Ela é intrigante, sim, 

mas nada nos autoriza a extrapolar o que ela é e ficar querendo descobrir conotações 

ocultas e significados “profundos” a partir de suas verdades. 
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  As pessoas, hoje, parecem ter grande necessidade de diferentes explicações. 

Há uma busca evidente de “alternativas” ao conhecido e ao convencional. Ninguém se 

sente feliz com o que está aí, assim, é tentador enveredar pelo “quântico” com sua 

carga de inusitado e paradoxal. Além do mais, o assunto é “científico”, o que dá um 

toque de respeitabilidade à coisa. 

Mas nem meu livro nem a física quântica têm nada a ver com isso. Física 

quântica é uma linguagem; a mensagem que ela transmite é regulada por uma 

gramática especial, a da matemática. Não se pode esperar que prescreva nada para a 

vida. Desconfie e mantenha distância de “níveis quânticos de consciência”, 

“psicologias quânticas”, ”sensibilidades quânticas”, “curas quânticas” e similares. 

Minha “empresa quântica” é o contrário exato disso tudo. Não prescreve. Não 

é uma metodologia nem um guia que explica “como fazer”. Essas são as coisas 

erradas a se buscarem.  

Houve quem me perguntasse como, afinal, era a “metodologia para se 

implantar a empresa quântica”. Isso sempre me deixou extremamente frustrado. A 

pergunta em si trai um problema básico “de cabeça”. O simples fato de você querer 

que alguém ensine uma metodologia para fazer “a coisa certa” indica que você perdeu 

o bonde. Pare de pedir isso e entenda que o primeiro passo não é esse. O primeiro 

passo é entender. Feita a ressalva, mantenho o “empresa quântica” aqui. 

O título (marqueteiro) é bom, pois desperta curiosidade e soa bem. Poderia ter 

escolhido, claro, títulos mais rigorosos, mas soariam horrivelmente acadêmicos e as 

pessoas sairiam correndo. Como escrevo para ser lido (levo isso muito a sério), só me 

resta pedir: deixem minha “empresa quântica” em paz. 

  Não sei (ninguém sabe) como implementar a nova lógica que a empresa pede, 

mas acho que entendo suas nuanças; acho que conheço as idéias que vão ser chave 

para essa sociedade nova, e essa empresa nova. Se isso é o bastante para você, 

continue lendo. Você vai gostar. Mas se ainda acredita que alguém pode ensinar-lhe 

“como fazer”, bem, abandone este livro imediatamente e procure um guru. 

O primeiro passo é entender. É possível definir a moldura, mas não o quadro. 

Há pelo menos 30 anos (que eu me lembre), fala-se em mudança de “paradigma”, 

querendo significar uma nova perspectiva para se funcionar no mundo. Um novo 

quadro mental. Uma nova maneira de perceber a realidade. Quer saber? Esse papo já 

encheu. 

Todos sabemos que as idéias que fizeram nossas cabeças na empresa, na 

família e na sociedade pedem outro tipo de moldura conceitual. Olhe pela janela: não 

há dúvida, o mundo lá fora está em escombros. Sinta-se feliz se você ainda tem uma 

janela para olhar através. 

Se você é como eu, também já deve estar cheio dessa história de 

“necessitamos de uma nova lógica - é preciso mudar a mentalidade - é preciso 
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aprender a aprender” etc. A escola realmente é horrível. A empresa é neurótica, a 

família é esquizofrênica. Certo. Certíssimo. E daí? É dentro dessas instituições que 

temos de operar; por absoluta falta de opções.  

As “propostas alternativas” falharam. Nossa maneira de ver o mundo - dizem 

por aí - é muito influenciada pelo modelo “máquina” que herdamos da sociedade 

industrial. Esse modelo não serve mais. Estamos na sociedade da informação, mas 

ainda funcionamos segundo os preceitos da “época da chaminé”. É preciso instaurar 

uma nova lógica. 

Claro, claro. Quem discorda? Mas quem vai definir essa tal nova lógica? Que 

diabo é isso, afinal? Era da informação? Eu, hein! 

Uns, mais intelectuais, falam em sociedade pós-moderna, outros, mais 

simplórios e simplistas, falam em vida alternativa, os mais místicos falam em nova 

era. Um fato é inquestionável: ninguém entende direito a coisa em que estamos 

metidos nem sabe em que isso tudo vai dar. Por que não admitir isso de saída e 

começar tentando entender a natureza do problema? 

Reuni e atualizei idéias que (aposto o que quiserem) vão ser parte essencial da 

definição do amanhã. Juntas, ajudam a idealizar um perfil grosseiro do futuro, mas 

não dizem como o futuro vai ser. Não sejamos trouxas - ninguém sabe como será o 

futuro. Aceitemos isso logo. 

Estamos órfãos, e é duro aceitar que não há quem possa nos orientar. O melhor 

é mesmo tentar entender. Já é muito. A mensagem dos novos tempos é inequívoca. 

Ela diz: “o futuro é um processo aberto e sem fim. Não tem sentido querer ‘agarrá-lo’; 

seu futuro será o que você fizer dele; esqueça as autoridades; agora é com você”. 

Para mim, o futuro será o resultado do amálgama de algumas coisas (idéias, 

tendências) com as quais já convivemos. Temos pistas, mas não certezas. É como uma 

história de detetive - estamos coletando evidências para montar uma narrativa 

coerente. Vários temas compõem o mosaico dessa estamparia, mas há uma unidade. 

Sejam quais forem as notas desse improviso, o tom da melodia será definido pelas 

idéias a seguir. Atenção para essas coisas. Elas vão saltar para o primeiro plano e 

dirigir a vida das futuras gerações. Escrevi como me vieram à cabeça. Não fui 

rigoroso e nem “profundo”. Usei formulações e imagens de outros, mas fui muito 

verdadeiro. O que sobra é o que prometo: um conjunto de idéias importantes para 

quem quer entender o futuro que já chegou. 
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Introdução à primeira edição 
  

 

 

Este livro é ambicioso. Seu propósito é mostrar que a ciência tem muito a ensinar aos 

executivos de empresas nesse final de século.  

 É um livro que fala de Isaac Newton e da Coca-Cola; de Einstein, da Ford e da 

General Motors, da física quântica e da empresa virtual, da teoria do caos, dos 

sistemas complexos, da evolução, da learning organization… 

 Fala da habilidade de construir linguagens e gerar significados para lidar com 

as novas dimensões da realidade, que vão surgindo dia a dia, traço comum entre 

cientistas e homens de empresa. 

 Business e a narrativa científica. A ciência e o mundo real dos resultados e das 

coisas práticas. Explica como Newton inventou esse processo a que chamamos de 

ciência e por que foi, bem mais tarde, superado, quando a escala dos interesses e da 

curiosidade mudou. Fala da Coca-Cola; de como essa atividade comercial a que 

chamamos marketing foi inventada com esse refrigerante americaníssimo e de como 

ele foi agregando novos significados ao longo do tempo e tornou-se um complexo 

conceito de marketing, e não mais um simples produto. Mostra como esse "produto" 

incrível só sobreviveu graças à sua capacidade de se "complexificar", de agregar 

significados novos à idéia original, que, sem isso, já teria morrido há muito. 

 Fala da Ford e da invenção do conceito de automóvel como produto de massa. 

Um conceito de gênio: um carro para um homem comum, não para um ricaço.  

 Fala da General Motors que virou líder porque soube alterar radicalmente os 

pressupostos da Ford (que tinha inventado o conceito de automóvel, lembre-se). A 

GM ganhou porque percebeu primeiro que a sociedade de 1920 era mais complexa 

que a de 1900. 

 Fala da extraordinária história de Einstein, que "corrigiu" o que Newton tinha 

ensinado sobre ciência, mas que acabou, de certa forma, também "derrotado" por não 

ter tido a capacidade de mudar a maneira pela qual entendia a essência das leis da 

natureza.  

 Fala da "nova" física quântica (já tem mais de 70 anos) e de como essa nova 

visão das coisas superou a de Newton-Einstein, revelando um mundo cheio de 

paradoxos e incertezas em substituição ao mundo deles, que era só ordem e solidez. 

 Fala da ciência de hoje e das empresas de hoje. De como idéias científicas 

pós-década de 1970, como a teoria da complexidade, pode nos ajudar a entender e a 

produzir no mundo da empresa. Fala da informação como matéria-prima para o 

aprender e o evoluir.  
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 A learning organization. A empresa virtual. Protótipos modernos, análogos 

aos organismos e às entidades que a ciência está estudando e que só sobrevivem e 

crescem graças a uma capacidade espantosa (e misteriosa em muitos aspectos) de se 

conformar à informação que recebe, e de mudar contínua e "criativamente" em 

função dela. 

 Esse é o padrão que persegue as grandes inovações em ciência e em business -  

uma mudança de escala que acompanha a evolução da curiosidade e inventividade 

humanas; que é moldado por elas e, ao mesmo tempo, molda a elas; que existe em 

toda mudança de forma de pensar e ver as coisas, refletindo, dentro da mente, o eterno 

movimento do simples para o complexo.  

 É mais que "aprender a mudar", é assumir a dinâmica da mudança como 

condição essencial para a criatividade na empresa e na vida. Entendendo o que tem 

ocorrido em ciência, vamos entender o que ocorre no mundo empresarial, hoje. É 

simples assim. Existe uma "ciência" no mundo da empresa, no mundo do marketing, 

da competição empresarial, do business.  

 As analogias e metáforas do mundo da ciência, seu rico manancial de insights 

criativos, suas histórias e seu vocabulário, são incrivelmente adequados para nos inspirar 

e nos ensinar a tarefa mais importante a que temos todos de nos dedicar hoje: aprender a 

nos reconstruir, abandonando velhas formas de pensar e agir que deram (e em grande 

parte ainda dão) certo!  

 No mundo que vai se delineando com mais rapidez, ter sucesso (dar certo) é mais 

difícil, e a razão é simples: não há mais nem receitas nem autoridades. O uso de 

metáforas da ciência vem se tornando comum em livros e artigos que tratam de temas do 

mundo dos negócios. A natureza indefinida do "novo" consumidor - que às vezes quer 

uma coisa, às vezes outra - é comparada, por isso, aos chamados "objetos quânticos". O 

padrão de conceitos, que em business tem levado a constantes comparações com as 

novas idéias das teorias do caos e da complexidade. As analogias com as coisas da 

biologia - dos sistemas que evoluem em nichos ecológicos ao cérebro humano, com suas 

redes de interconexões.  

 A nova lógica das redes que vai se impondo por toda parte: novas formas de 

diálogo, por meio de redes planetárias ao alcance da pessoa comum, influenciando desde 

a organização da empresa até sua forma de fazer negócios. Relações, interconexões para 

onde quer que se olhe.  

 Marketing passando a ser definido só em função de relações e relacionamentos. 

Homens de empresa estão começando a perceber que talvez haja realmente algo 

importante aí. 

 

• 
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Um físico trabalhando como executivo desperta certa curiosidade. Não é um arranjo 

comum. Colegas meus, executivos, me perguntam com freqüência o que é física 

quântica, o que é teoria do caos, o que Regis McKenna quis dizer quando falou do novo 

consumidor como alguém que se comporta ora como "partícula", ora como "onda", 

apoiando-se num paradoxo da física quântica para propor um novo tipo de marketing (o 

marketing de relacionamento - relationship marketing - em um artigo, já clássico, na 

Harvard Business Review em 1991). Idem para idéias de Peter Senge e Tom Peters, 

celebrados autores de best-sellers sobre temas empresariais. 

 Para mim, a mente do homem de marketing e a do físico são as mesmas. Dei 

certo como profissional de marketing, após 13 anos de trabalho como físico, porque, 

na verdade, nunca mudei de profissão. Não é jogo de palavras. Lendo este livro você 

vai entender por quê.  

 Os físicos são julgados pelos "resultados" que conseguem com suas hipóteses 

e experimentos. Os homens de empresa também. Ambos têm de gerar resultados 

(ainda que resultados de naturezas completamente diferentes). Há muito em comum 

entre eles.  

 Parto do pressuposto de que o leitor estará interessado em entender algo das 

idéias do domínio da ciência, que apontam para uma nova forma de concebermos velhas 

noções.  

 O único pré-requisito para ler esse livro é que o leitor goste de coisas 

interessantes, nada mais. Não é preciso saber matemática ou ter qualquer iniciação em 

ciências.  Prometo que não vou chateá-lo com o jargão "cliente em primeiro lugar" ou 

com os lugares-comuns da moda: "reengenharias" ou "programas de qualidade total". 

 Essas coisas têm seu lugar no mundo das empresas, claro, mas se elas ainda 

soam como novidade, é por que você ainda não percebeu que o tipo de eficiência que 

trazem é apenas o preço que se paga para entrar no jogo. É a condição para ser 

considerado um jogador. 

 Desculpe a franqueza: se você está procurando mais um livro do tipo "como 

lucrar mais atendendo melhor ao cliente", não é este o livro.  

 Também não vou aborrecê-lo com palavreado indecifrável sobre coisas 

científicas. Falo de ciência de uma forma que qualquer pessoa, com um pouco de 

informação geral (e que seja sensível a idéias interessantes), vai entender e vai gostar.  

 

• 
 

Este livro é uma narrativa. Conto uma história. Traço um paralelo entre as idéias em 

ciência e em business. De Galileu e Newton, até Einstein e os físicos do início do 
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século passado pelo lado da ciência. Da Coca-Cola e Ford Motor Company, até a 

General Motors e a Pepsi Cola, pelo lado do business. 

 Tive a idéia de ilustrar a essência das coisas em cada um dos campos por meio 

dessas histórias e tive a pretensão de mostrar, através delas, que as crises em um e em 

outro campo seguem o mesmo padrão. A crise que se vive hoje no mundo das 

empresas já foi vivida no mundo da ciência, há mais de 70 anos. Os físicos souberam 

sair da perplexidade, superar a crise e obter resultados. Será que nós, executivos, 

vamos conseguir o mesmo? Não me chame de lunático (ainda). Leia este livro 

primeiro.  

 Achei necessário contar as histórias de modo que fossem entendidas. Por isso, 

me permiti alongar-me um pouco mais aqui e ali, de modo a não deixar nada obscuro 

ou misterioso. O tom coloquial do livro tem a mesma motivação. Tento falar como as 

pessoas falam.  

 Físicos e especialistas, em geral, adoram falar difícil, mas estou convencido de 

que qualquer pessoa pode entender e aprender com as idéias científicas mais 

sofisticadas; depende só de como são explicadas.  

 À medida que vamos avançando no tempo, as histórias vão entrando no 

domínio em que as coisas ainda estão acontecendo; passamos aos poucos a nos 

reconhecer mais como parte da paisagem. Sempre fazendo paralelos com novos 

desenvolvimentos em ciência, e entrando um pouco por campos fora da física, vamos 

chegando até os dias atuais e à crise em que vivemos na empresa e fora dela.  

 A seleção dos temas e capítulos é aleatória e reflete meu interesse pessoal, mas 

há certa perspectiva cronológica. Permiti-me incluir alguns assuntos mais 

especulativos e (ainda) não consolidados no meio científico, mas que, no mínimo, são 

especulações interessantes que refletem a curiosidade e o interesse de muita gente 

boa.  

 Se há um sentimento dominante hoje, é o de não se saber o que fazer diante 

dos desafios em vários níveis da atividade humana. Velhas fórmulas faliram. Antigas 

certezas não dão mais a segurança que costumavam dar como "agenda" de vida ou de 

felicidade.  É difícil achar uma causa à qual valha a pena se dedicar. No dia-a-dia, na 

política, na educação... No mundo empresarial também. 

 Este livro também revela como uma parte da história das idéias e dos 

paradigmas em ciência tem tudo a ver com a administração das empresas no final do 

século XIX.  

 É sobre a dificuldade das soluções e respostas prontas, mas não fica apenas 

contemplando a perplexidade - propõe, argumenta, opina e toma posição.  

 Se é difícil ensinar o que fazer, pelo menos o que não fazer é relativamente 

fácil identificar. Mais que isso: pode não haver caminhos "certos", mas sem dúvida há 

caminhos melhores. 
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 Existem atitudes mais adequadas ao novo, ao crescimento, mesmo no meio da 

complexidade (principalmente no meio da complexidade!).  

 Em ciência, um destaque é para a nova teoria da complexidade, que tem a ver 

com uma enorme multiplicidade de "agentes" que se inter-relacionam, produzindo 

efeitos globais, que também não são explicáveis a partir só deles, isoladamente. 

Exemplos: formigas num formigueiro ou os neurônios no cérebro humano. Sempre 

emerge algo gerado pelas relações entre as partes isoladas. Algo que "não estava lá". 

Que é maior que a soma delas. A consciência humana emergindo das interconexões 

entre os neurônios, ou a consciência "quase humana" do formigueiro como um todo, 

ou do bando de andorinhas que se move em conjunto obedecendo a um comando que 

não está em lugar algum. 

 Na empresa e na ciência, a palavra-chave é relação. Marketing virou relações, 

não é mais propaganda. Em ciência, há muito tempo, também saímos do mundo das 

coisas e das entidades isoladas e entramos no domínio das relações e dos processos. 

 O que ocorre no mundo das empresas, hoje, é apenas o reflexo do que se dá 

em escala mais ampla no mundo das idéias em geral: com a falência dos modelos 

antigos, com que base que vamos administrar nossas empresas? (Será que não há 

uma receitinha aí para nos ajudar nessa tarefa desumana que é tomar decisões no 

dia-a-dia?) 

 Hoje, a perplexidade no mundo da empresa é enorme. Em livros e em artigos 

para executivos e businessmen em geral, só se escreve sobre turbulência, caos, 

complexidade, imprevisibilidade, paradoxos disso e daquilo… Sobre como ficou 

difícil continuar a fazer o que sempre se fez com sucesso: vender nossos produtos. 

Conquistar e manter clientes. Sobre a selva em que se transformou a competição. 

Sobre a falência dos velhos modelos de "previsão do comportamento do consumidor". 

Sobre a ineficiência e o desperdício da propaganda. Sobre a inadequação dos modelos 

de organização da empresa. Sobre a necessidade de eliminar camadas na hierarquia, 

tornar a organização mais plana (flat), mais flexível. Descentralizar o processo de 

tomada de decisão, torná-lo capaz de responder mais rápido aos desafios de seu 

ambiente, repensar a forma e a essência do que significa trabalhar. 

 Parece que de uma hora para outra perdemos o conjunto de referências que 

tínhamos. Normas e conceitos que sempre serviram de guias para a ação perderam o 

valor, não se aplicam mais. 

 Olhe ao redor e você verá um "executivo" perplexo. Inseguro. Um executivo 

que não executa. É aí que entram em cena os messianismos habituais. Uma 

inacreditável quantidade de seminários, cursos, workshops, vídeos, livros... Muitos de 

péssima qualidade. Conteúdo praticamente zero. Todo mundo querendo faturar com a 

insegurança geral. Uma enorme empulhação. 
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 Quase não consigo resistir à tentação de extrapolar essa tendência para outros 

campos. Essa enxurrada de "autoridades", “especialistas”, "gurus", livros de "auto-

ajuda", esoterismos de todos os matizes... Mas resisto. Deixo isso para gente mais 

qualificada. Fico nos campos em que tenho algum currículo: física e marketing. Já é 

ousadia suficiente. 



 
 

Marketing e Inovação: 
de Galileu e Newton à Coca-Cola 

 

 

 

...Normalmente pensamos na ciência como sendo uma descoberta de fatos sobre o 

mundo natural e sobre as leis que o governam... Isto é, nós vemos a ciência como a 

descoberta de um mundo já pronto.  

Neste livro, vamos tomar outro curso: vamos traçar a história da física como a 

evolução de uma linguagem, como a invenção de novos vocabulários e novas formas 

para se falar do mundo. 

 

BRUCE GREGORY em Inventing Reality 

 

 

 

“Marketing e inovação são as únicas funções básicas em business. Marketing e 

inovação produzem resultados, todo o resto são custos.”  

 

Quem disse isso foi Peter Drucker*, o decano do mundo da administração de 

empresas. Certamente o mais conceituado de todos os business specialists. É curioso 

que se preste tão pouca atenção a isso e é interessante notar que no mundo da ciência 

é a mesma coisa. Também em ciência o que conta é inovação e marketing.  

 

 

                                                 
*DRUCKER, Peter F.The Practice of Management. Nova York: Harper & Row, 1982. 
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Marketing é um termo usado com uma multiplicidade de significados. Tudo o que tem a ver 

com a adoção de qualquer coisa, pelo mercado a que se destina, é marketing. Essa 

coisa pode ser um serviço, uma teoria, uma pessoa... Um objeto ou mesmo uma idéia. 

Enfim, qualquer produto da mente humana. Fazer marketing é fazer com que esse "produto" 

seja "comprado". Só isso. 

 

Os públicos a que estão destinados os produtos gerados nos dois campos - negócios e 

ciência - são diferentes, claro, mas o sucesso em ambos é medido pela aceitação deles 

em seus respectivos mercados. Vamos ver isso de perto. 

 Fazer ciência (física em particular) é inventar maneiras de falar sobre a 

natureza. Uma idéia só se torna científica depois de passar no teste básico que é o 

seguinte: a natureza tem de responder a essa proposta de diálogo. 

 Teorias científicas predizem certas respostas, e o mundo natural confirma, ou 

não, a teoria, dependendo da resposta que dá. Ciência é diálogo com a "realidade" do 

mundo natural. Marketing é diálogo com a "realidade" de um mercado.  

 No decorrer do século XX, ficou bastante claro que não existe a teoria correta 

para se falar sobre o mundo natural. Existem formas de se dialogar com o mundo que 

provocam respostas melhores, mas é comum encontrarmos mais de uma maneira de 

falar que gera respostas "certas". Qual é a verdadeira?  

 Demorou um pouco para que se aceitasse essa maneira de entender a ciência: 

como uma narrativa que, em geral, descreve (e não necessariamente explica) o 

mundo e as coisas. A aceitação disso foi forçada por um terremoto no campo das 

idéias científicas, que ocorreu durante as primeiras décadas deste século e que levou à 

constatação de que ciência não poderia ser aquilo que se acreditava que fosse desde 

os tempos de Newton.  

 A nova física que foi tomando forma a partir de 1900 e acabou por se impor 

como uma visão muito mais completa que a que Newton havia formulado apresentou-

nos a um mundo que jamais poderemos desvendar, a uma realidade que não se deixa 

capturar por nossa vontade de entender; a  um mundo louco, imprevisível, sem leis 

rígidas, sem identidades definidas, cheio de imprecisões, dualidades. Apresentou-nos, 

de certa forma, à impossibilidade de certezas como a única certeza possível. 

 Mas ao mesmo tempo, e por mais paradoxal que possa parecer, ensinou-nos 

que, apesar de tudo, é possível gerar resultados, fazer predições corretas no meio de 

tanta perplexidade. A física da perplexidade - a física quântica - tornou-se a mais 

espetacular e triunfante linguagem para descrever a realidade.  
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A eterna busca da linguagem certa 

 

Subitamente, o universo de Newton, que era ordenado e coerente, começou a 

desmoronar. Os físicos sabiam, há quase três séculos, que a física newtoniana era a 

"verdadeira" física. Ela fora uma construção espetacular na história do pensamento 

humano. Resolvera o eterno quebra-cabeça de se entender a "mente" de Deus - o que 

ele pretendera ao criar o mundo; pouco a pouco todos os Seus segredos começaram a 

ser desvendados. E de uma forma brilhante. Elegante. Concisa. Simples.  

 O cientista começara a ganhar o jogo de esconde-esconde com Deus. Enigmas 

com que a humanidade se debatia há séculos foram sendo explicados e resolvidos... 

Até que algo aconteceu e as coisas mudaram. O que levou à mudança foi uma 

dinâmica presente em todos os campos da atividade humana. Poderíamos, talvez, 

chamá-la de movimento do simples para o complexo.  

 À medida que se avança, temos de ir aprendendo a mudar a linguagem que 

vínhamos usando. É como se houvesse uma verdade para cada fase, para cada escala 

de complexidade. Tem sido assim nas ciências exatas. Também em ciências sociais e 

economia (a rapidez com que o comunismo desmoronou chega a assustar). Tem sido 

assim na vida das empresas.  

 

• 
 

Empresas também têm que aprender novas linguagens a cada fase de sua evolução. 

Sempre foi assim, mas hoje, a confusão é tamanha, são tantos os agentes envolvidos e 

suas interações são tão intrincadas, que quem tem de decidir entrou em crise. Alguns 

parecem dispostos até a entregar a alma ao diabo para recuperar o conforto perdido. 

 Os físicos do início do século XX só conseguiram superar os impasses gerados 

pela complexidade do mundo que tentavam investigar (o interior da matéria - o 

mundo atômico) depois que conseguiram formular uma nova linguagem para lidar 

com esse mundo. Essa nova linguagem era radicalmente diferente daquela a que eles 

estavam acostumados. A física quântica foi essa linguagem.  

 Nós, executivos de empresas, também vamos ter de inventar algo análogo em 

nosso mundo. Uma "linguagem" radicalmente nova. Alguma coisa que vai definir o 

que poderíamos chamar empresa quântica por analogia com a física. O que seria isso? 

Como seria essa tal empresa quântica? 

 A física sempre foi considerada a ciência-mãe. E foi com ela que a mais 

dramática crise de mudança de linguagem aconteceu. Chegar a uma nova linguagem 

em física custou muito. Muita confusão. Muita discussão. 
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 Custou mais: os cientistas tiveram de abandonar um modo de pensar 

estabelecido ha séculos, que vinha dando certo - certíssimo. Tiveram de abrir mão de 

uma arrogância "científica" que tivera todos os motivos para se estabelecer.  

 Isso doeu. Dói sempre. Em todos os domínios da atividade humana, eu diria. 

Em física e em business, o processo da mudança nesse nível é algo que exige enorme 

mobilização de energia, um processo extenuante de entrega pessoal. Ambos os 

empreendimentos têm essa característica. 

      

• 
 

O mundo da empresa é um mundo em que a competência se mede pela capacidade de 

lidar com a mudança. As histórias que vamos ver adiante (Coca-Cola, Ford...) 

ilustram essa dinâmica com perfeição. Sempre foi assim. O que muda hoje é a 

dramaticidade da coisa. Ou nos tornamos competentes nisso hoje, agora, ou estaremos 

mortos daqui a cinco minutos. 

 A capacidade de se adequar, de ter uma "mente mutante", uma cabeça 

evolucionária, sem esquemas que supostamente devam valer para sempre, é a 

habilidade que o manager - esse animal que decide - precisa ter hoje. Ele tem de 

assumir que o que existe é a mudança. E só.  

 

Nada há de novo nisso. Enquanto a taxa de mudança foi "razoável", enquanto as coisas 

evoluíam em um ritmo em que pessoas normais conseguiam acompanhar, não era tão difícil 

ser competente. Hoje, a necessidade de se desconstruir o que se construiu é contínua; a 

necessidade de se mudar o que "sempre deu certo" é o imperativo maior. Nossas 

construções têm de ser mutantes por princípio. Elas têm de ser feitas não "para durar", mas 

para mudar. 

 

Uma nova lógica para a empresa implicará, forçosamente, uma mudança radical na 

forma como entendemos o ato de administrar. Talvez possamos nos inspirar no que os 

físicos foram forçados a fazer em seu campo durante a revolução quântica do início 

do século XX (vou explicar o que foi isso, adiante). É só por essa razão que emprego 

o termo "quântico". A empresa quântica será a empresa que vai funcionar segundo 

essa nova lógica.  

 Se você concorda com a necessidade de procurarmos um quadro de 

referências novo para lidar com as complexidades com que o mundo nos confronta no 

final do século XX, eu o convido a me acompanhar na viagem em busca da empresa 

quântica. Como será o equivalente da lógica quântica no mundo das empresas? 
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• 
 

É através de experimentos que os cientistas qualificam seu diálogo com a natureza. 

Experimentos são a forma que usam para testar a validade de suas hipóteses, 

conjecturas, formas de tentar entender o mundo. É por intermédio deles que os 

cientistas testam a validade do modo de falar que escolheram para descrever algo na 

natureza. O fato de ela - a natureza - responder confirmando que aquela forma de falar 

está correta, não significa que o cientista descobriu um segredo dela. Significa apenas 

que o vocabulário escolhido é um bom vocabulário, apenas isso.  

 E então, depois de muitas experiências que confirmam repetidamente a 

validade do tal vocabulário, ele é considerado científico. Foi formulada uma teoria 

científica.  

 Quando vários vocabulários coexistem, quando várias teorias são propostas 

para descrever algo, quem determina qual delas vai predominar?  

 É a própria comunidade dos cientistas, por meio das universidades, das 

publicações tradicionais no mundo acadêmico, do conjunto de "cabeças", que 

determinam a tradição pensante naquele campo do conhecimento. É assim que 

funciona. Ciência é "consenso informado". 

 É um processo lento, sem organismo central que o controle; sem autoridade 

que o coordene1. Às vezes, esse processo leva a certas injustiças e distorções, mas 

uma coisa boa na ciência é que ela embute em seu próprio processo os mecanismos 

para a correção dos desvios. Às vezes demora, mas a correção vem. Sabemos que 

Einstein, o grande Einstein, não foi aceito de imediato. Era muito respeitado por seus 

colegas cientistas, mas o novo vocabulário que ele propôs com a Teoria da 

Relatividade não foi logo aceito. Passaram-se anos até que fosse (conto essa história 

no Capítulo 3). O Prêmio Nobel que ele ganhou, em 1921, foi por uma descoberta sua 

chamada Efeito Fotoelétrico, que descobrira anos antes, não pela Teoria da 

Relatividade.  

 O efeito fotoelétrico é importante; é ele que faz, por exemplo, com que a porta 

dos elevadores não se feche enquanto ainda há alguém entrando, mas não se compara 

à Teoria da Relatividade. Se não fosse Einstein, alguém teria identificado esse efeito, 

com certeza, mas sem Einstein não teríamos hoje a portentosa visão das coisas que ele 

deixou, e que, naturalmente, vai muito além de portas de elevadores...  

A comissão do Prêmio Nobel já intuíra que a Teoria da Relatividade era 

revolucionária, mas ainda esperava alguns sinais mais concretos de que ela seria 
                                                 
1Para uma discussão um pouco mais rica sobre o processo da ciência, veja o apêndice 
Ciência, mente, matemática e linguagem. 
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adotada, e enquanto esses sinais não vinham, homenageou Einstein por um trabalho 

incomparavelmente menos importante.  

 A comunidade científica é intrinsecamente conservadora no que se refere à 

adoção de novas idéias (não na ousadia para procurar novas idéias). Talvez nós, 

executivos, devêssemos imitá-la nisso. Certamente descartaríamos liminarmente 

muitas bobagens que se pretendem revolucionárias e que são apenas isso mesmo: 

bobagens. 

  

 

Ciência e marketing: o que decide é o teste no mundo real 

 

Qualquer cientista que acredite ter uma teoria científica (a respeito de qualquer coisa) 

tem de se expor a sua comunidade pensante. Precisa ter a coragem de defendê-la e 

comprovar, sempre por meio de experimentos, que ela é válida. Quanto mais 

revolucionária for a idéia, mais tempo ela demorará para ser aceita como realmente 

científica, pois a própria precisão dos experimentos é sempre questionada. É isso que 

a história da ciência mostra. 

 Quem acha que formulou uma nova teoria científica tem de se submeter ao 

teste do marketing: a comunidade realmente comprou a teoria?  

 A ciência só evoluiu por meio de inovações que foram sendo aceitas e 

assumidas pela comunidade, muitas vezes com dificuldade, apesar das evidências. 

Não existe ciência oculta. Ciência tem que ser pública, exposta. Quando as idéias 

passam a ser aceitas, compradas pela comunidade pensante, a linguagem usada - a 

teoria científica - vira um sucesso. Sucesso é ser adotado.  

 Geralmente, o processo é longo. As cabeças pensantes nunca abrem mão 

facilmente de seus padrões, pela ótima razão de que eles "dão certo". 

 

 

O teste para a boa ciência é o mesmo teste para o bom marketing:  

as pessoas compram?  

 

A física de Newton fez um sucesso estrondoso, basicamente pela mesma razão de a 

Coca-Cola ser um sucesso estrondoso: as pessoas compram, compram e continuam 

comprando. Na China. Na Arábia. No Afeganistão. 

 O teste é empírico. Pragmático. Tanto para o marketing quanto para a ciência. 

Funciona ou não? O cientista pergunta: o experimento confirma a predição de minha 

teoria? O marqueteiro pergunta: as pessoas estão comprando meu produto? 
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 O marqueteiro pergunta: depois de todas as pesquisas de mercado, todos os 

protótipos, todas as simulações de preço, todo o planejamento estratégico, todo o 

esforço de posicionamento do produto, as pessoas estão comprando? 

 O cientista pergunta: depois de tantas hipóteses, tantas conjecturas, tantas 

tentativas de inventar uma linguagem capaz de descrever corretamente esse 

fenômeno, tanta matemática para criar modelos e simulações, o experimento confirma 

a teoria? Minha teoria é capaz de prever, repetidamente, coisas que depois o 

experimento confirma? A teoria é científica? 

 É por isso que muitas idéias, muitíssimas idéias, nunca se tornam ciência. Há 

cada vez mais idéias curiosas, esotéricas, diferentes. Científicas, não. Não passam no 

teste. Meus amigos que gostam de coisas new age, como o poder das pirâmides, não 

precisam se zangar. Não estou dizendo que essas coisas não têm valor, só estou 

dizendo que isso não é ciência.  

 E mais: foi ao longo dos séculos que os físicos aprenderam que, a partir de 

certa escala, não existe essa coisa de decifrar a natureza. Existem somente formas de 

descrever a natureza, falar sobre ela, contar histórias a seu respeito.  

 Há muito tempo - quase há 80 anos -, os cientistas tiveram de cair na real a 

esse respeito: a realidade objetiva não é acessível de forma geral. A partir de certo 

nível de complexidade das coisas, é impossível conhecê-las. 

 

A coisa aqui é sutil: não é que não exista realidade objetiva, como eu mesmo já cheguei a 

escrever (erradamente). O próprio sucesso da ciência ao prever, com exatidão, coisas sobre 

o "mundo lá fora" é prova de que existe um mundo concreto "lá fora", mas sejam quais forem 

os fatos objetivos sobre esse mundo, sua importância e significado são estabelecidos pela 

linguagem. É a linguagem que confere significado às coisas e molda a maneira pela qual 

vemos e agimos. 

 

Só níveis relativamente banais da realidade se deixam capturar e explicar. Só os 

níveis, digamos, humanos da realidade. Os mais complexos, aqueles realmente 

desafiadores para nossa imaginação e nosso espírito, estão para sempre fora do 

alcance objetivo. Podemos falar sobre eles, mas na verdade esse nosso falar só tem 

valor se produzir resultados da forma como já vimos (confirmação e predição de 

resultados de experimentos). 

  

 É o fato de produzir resultados que confere o valor extraordinário que uma 

teoria como a física quântica tem, não o fato de ela explicar a natureza. Na realidade, 

ninguém entende a física quântica (veremos isso já), mas apenas sabe usá-la 
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operacionalmente; isto é, os físicos inventaram uma forma de falar sobre o mundo que 

"funciona", mas que ninguém entende (nem eles próprios).  

 Isso é esquisito, mas não deve nos incomodar. Só incomoda enquanto não 

perdemos o vício de achar que as coisas têm uma realidade, que têm de ser 

explicitada, e que nossas mentes são equipadas para isso. A maior conquista da física 

em todos os tempos foi entender que isso é falso.  

 

A mente humana é produto da evolução, e ela - a mente - não se tornou o que é (ao longo 

dos milhões de anos em que veio evoluindo) para responder a questões filosóficas sobre a 

natureza da realidade. A mente (o cérebro humano) evoluiu para dar conta de desafios 

naturais: ela foi moldada para nos ajudar a ficar vivos o suficiente para copular e gerar crias. 

Isto é: para propagar nossos genes pelo o futuro. O fato de termos adquirido consciência, 

linguagem e inteligência foi uma espécie de "acidente" da evolução. Ganhamos (“de graça”) 

mais do que precisaríamos para garantir a mera propagação de genes. Dominamos o 

planeta, mas isso não nos autoriza a achar que todas as perguntas que fazemos têm de ter 

uma resposta. O fato de podermos formular essas perguntas não garante que elas tenham 

que ter respostas. A ciência, vista nesse contexto, é um processo extremamente limitado. Ela 

não trata de todas as perguntas que possamos achar importantes (como "há vida depois da 

morte?"), ela só trata de questões para as quais possamos obter evidência empírica. Para 

essa categoria de perguntas, nenhum outro método mostrou-se tão bem-sucedido. Mas só 

para esse tipo de pergunta. Para as outras ela nada tem a declarar. 

Obs.: um número surpreendentemente grande de leitores interessou-se por essa visão de 

ciência que acabo de resumir. No apêndice Ciência, mente, matemática e linguagem, no fim 

deste volume, resumo o essencial do que penso sobre isso.  

Também escrevi um livro inteiro sobre o assunto - O glorioso acidente. Objetiva, 1998. 

 

 

Física e marketing: a arte de contar histórias 

 

O trabalho do cientista é articular linguagens - narrativas - que prevejam como o 

mundo e as coisas responderão a nossos experimentos. Ciência só "explica" no 

sentido em que produz uma narrativa que leva a resultados. 

 Marketing (a essência do mundo do business, lembre-se) também está ligado a 

produzir resultados, mas não necessariamente a "entender" o mercado. 

 Sim, é possível produzir resultados sem "entender" o mercado. O "entender”, 

aqui, resume-se simplesmente em ser capaz de provocar uma resposta positiva dele 

(compra-se o que temos para vender). A maneira de obter essa resposta é que está 

adquirindo novas dimensões, como veremos. 
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 Marketing, como a física, também está ligado a articular linguagens, só que 

elas, na sociedade complexa e plural de hoje, nada tem a ver com antigos modelos de 

"previsão do comportamento do consumidor". Ou com o monótono monólogo da 

propaganda. O consumidor hoje é sofisticado demais para se deixar prever e 

manipular de maneira tão primária. 

 

A argumentação acima foi a base para um artigo meu na Exame, de 21/4/1999: Quero você. 

O artigo, que provocou bastante polêmica, teve no geral boa aceitação, mas alguns leitores 

foram agressivamente contrários a minha tese: acharam que eu estava defendendo a 

“manipulação das mentes das pessoas”. Você é quem julga. 

 

 A mudança que está em curso não é uma revolução tecnológica, é uma 

revolução de mind set - modo de pensar, perspectiva mental. Na empresa e na vida. 

 É uma revolução na qual “reengenharias” e “programas de qualidade total” 

capturam apenas nuanças, nunca a essência. 

 A maneira de superar a crise instaurada nas empresas começa com a 

reinvenção do pensamento, como os físicos foram capazes de fazer. 

 Consultores não resolverão. Modismos também não.  

 Todos ainda trabalhamos em empresas que podemos chamar de 

“newtonianas”: empresas projetadas e construídas segundo um "quadro" estático da 

realidade. Teremos de mudar.  

 Nenhum modelo desenvolvido fora da empresa pode mudá-la.  

 

 

Essa é minha convicção básica sobre o mundo empresarial. É por isso que critico e 

ridicularizo os “gurus”. Ninguém quer prestar atenção à mensagem que está escrita em todos 

os muros de todas as ruas do mundo: “agora é com você”. É incômodo demais, não 

gostamos de ouvir isso, mas fora dessa atitude, para mim, não há saída.  

 

 

Teremos de aprender uma nova linguagem  

 

No exato momento em que o triunfo da visão newtoniana começava a ser 

questionado, por volta da virada do século, surgia a primeira grande vitória do 

marketing de massa: a Coca-Cola. 

 No momento preciso em que se começou a por em dúvida a validade de se 

acreditar que "havia um mundo lá fora" esperando para ser desvendado, entendido, 

dominado e explicado, surgia o marketing - a crença de que é possível desvendar, 
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entender, dominar, explicar (e dirigir) o comportamento das pessoas com relação à 

compra de coisas. 

 Tenha o produto certo. Satisfaça a necessidade dos consumidores. Entenda-os 

por meio de pesquisas. Entenda seu comportamento e, depois de entendê-los, venda 

para eles o que você quiser por meio da mensagem adequada.  

 

 

O trecho abaixo é de meu artigo Quero você, publicado na Exame, em 21/04/1999: 

Na Exame de 24/2/1999, Peter Drucker diz: “O marketing ensina que são necessários 

esforços organizados para levar uma compreensão do ambiente externo da sociedade, da 

economia e do cliente para o interior da organização." 

Tudo bem. Trata-se de uma definição acadêmica. Os cursos de marketing sempre começam 

com esse tipo de papo, ninguém discorda. O mais problemático (e até perigoso) vem a 

seguir: 

“No entanto, o marketing raramente desempenhou essa tarefa grandiosa. Em lugar disso, 

transformou-se numa ferramenta de apoio às vendas. Ele não começa perguntando: ‘Quem 

é o cliente?’, mas sim: ‘O que queremos vender?’ É direcionado a conseguir que as pessoas 

comprem as coisas que você quer produzir. Isso significa virar as coisas pelo avesso. Foi 

assim que a indústria americana perdeu o ramo dos aparelhos de fax. A pergunta deveria 

ser: ‘Como poderemos produzir as coisas que os consumidores querem comprar?’ 

Por que perigoso? É que da maneira como a coisa está colocada, dá a impressão de que ou 

o cliente sabe o que quer comprar ou que há algum meio de se descobrir isso a priori. Não 

sei se o leitor concorda, mas se é isso mesmo o que Drucker quer dizer, hummm... não sei, 

não.  

Não quero provocar polêmicas tolas, muito menos ser desrespeitoso, mas acho essa 

questão essencial para o entendimento do mundo das empresas. Será que se pode 

realmente implementar isso de "entender o que o cliente quer e agir de acordo"? O mestre 

me reprovaria, pois estou convicto de que isso não é possível. Inventar algo e dar um jeito de 

o cliente querer esse "algo" talvez seja a essência da coisa. Marketing se resume a esse "dar 

um jeito". 

 

 

Assim como a visão de Newton não estava (e não está!) errada, mas é aplicável 

somente a uma dimensão relativamente simples da realidade, isso também acontece 

com marketing. O chamado marketing de massa triunfou, deu e dá certo, enquanto o 

mercado é relativamente padronizado, pouco complexo, com papéis sociais e 

comportamentos relativamente bem definidos e predizíveis.  
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 Com a enorme complexidade a que tende a sociedade de hoje - largamente 

induzida pela revolução das tecnologias digitais -, a sociedade de massa vai 

morrendo. O marketing de massa vai, mais e mais, perdendo a eficácia. À medida que 

avançamos em complexidade social, em variedade, em multiplicidade de escolhas, em 

pluralidade de comportamentos, em liberdade individual para se fazer essa ou aquela 

escolha, temos de arranjar outro quadro mental para nossa atuação no mercado. O 

marketing newtoniano não funciona mais. 

 Mas ele tem funcionado tão bem... O que colocar em seu lugar? O que vai 

substituí-lo? 

 O primeiro passo é entender bem o problema. Para isso, convido você a 

acompanhar a evolução das idéias em ciência. Vamos ver como, de Galileu até a 

Coca-Cola, passando por Newton, pela Ford Motor Company e por Einstein, a 

humanidade mudou.  

 Os cientistas aprenderam a se tornar mais humildes; os marqueteiros, no 

entanto, se tornaram mais arrogantes. Os cientistas sofreram, mas aprenderam. Os 

marqueteiros continuam a acreditar em verdades pré-fabricadas. O tombo deles será 

muito maior. 

 

• 
 

Isso a que chamamos de ciência começou no século XVII, quando foi realmente 

aceito algo demonstrado no século anterior, pelo padre polonês Nicolau Copérnico: o 

fato de que é a Terra que se move em torno do Sol, não o contrário, como se 

acreditava. Esse fato aparentemente simples marcou o início de uma revolução. 

Introduziu um método para se entender a natureza. Derrubou superstições que eram 

aceitas há milênios. 

 Há duas figuras-chave nesse período: Galileu Galilei e Isaac Newton. Foram 

eles que criaram a ciência; e foi por inspiração deles que, séculos mais tarde, apareceu 

o que veio a se chamar de marketing, uma atividade comercial que alguns já tentaram 

fazer parecer "científica". Será que é mesmo? 

 

 

Obs.: veja o apêndice Ciência, matemática, mente e linguagem, no fim deste volume, para 

uma discussão mais completa. 
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Galileu Galilei (1564-1642)2 – o experimentador que gostava de provocar 

 

Estamos na cidade de Pisa, na Itália, em algum momento do século XVII. Um jovem 

professor da universidade local, que vive às turras com seus colegas, resolve subir à 

famosa torre inclinada para fazer uma experiência. Ele vai mostrar que não pode ser o 

papa quem define o que é a verdade científica. Vai confrontar a autoridade de maneira 

a não deixar margem às dúvidas e vai começar a definir o que é fazer ciência. 

 Naquela manhã, quando seus colegas se dirigiam a suas cátedras, seguidos por 

seus discípulos, Galileu resolveu provar que aquilo que ensinavam sobre a queda dos 

corpos estava errado.  

 Ensinava-se, segundo os apontamentos de Aristóteles, que um objeto de 10 

quilos, largado de certa altura, chegaria ao chão 10 vezes mais depressa que outro que 

pesasse apenas um quilo. Durante centenas de anos acreditou-se nisso e nunca, 

ninguém, preocupara-se em verificar a veracidade dessa afirmação. Aristóteles falara, 

estava falado.  

 Galileu subiu à torre inclinada, chamou a atenção dos passantes e soltou os 

dois pesos, que chegaram juntos ao chão. Seus colegas viram, mas não acreditaram. 

Deveria ter havido fraude. Aristóteles não podia estar errado. O papa também não. 

 

O método científico surgiu com Galileu. De sua época para cá, nada de essencial mudou em 

nosso entendimento do que é ser científico. 

Ele partiu da observação de fatos isolados e chegou ao estabelecimento de leis rigorosas 

que permitiam a previsão de acontecimentos. Essencialmente, é isso que se chama de 

método científico. Toda boa ciência funciona dentro desse esquema. 

 

Pode parecer uma coisa simples, mas não foi. 

 Galileu entrou em choque contra uma mentalidade dominante que vinha de 

séculos, cujo poder e influência eram enormes e que se confundia com a própria 

autoridade divina. A Igreja Católica era a guardiã de um tipo de verdade que não era 

bem do tipo da que Galileu estava propondo. A "coisa certa" de Galileu não era a 

"coisa certa" das autoridades. Galileu forçou uma mudança de mentalidade. Quase 

pagou com a vida por isso. 

 A visão de mundo naquela época era ainda fortemente influenciada pela visão 

grega das coisas. Os gregos tinham se destacado em quase todos os campos da 

atividade humana, mas não em ciência. A grande contribuição deles nesse campo fora 

a geometria (teorema de Pitágoras, lembra?), mas a geometria era considerada um 
                                                 
2Este capítulo é baseado no livro de Bertrand Russel, de 1931: RUSSEL, Bertrand. The 
Scientific Outlook. George Allen & Unwin, Londres,1931*. (Ver Leituras comentadas, no 
final.) 
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estudo sem premissas, isto é, algo evidente por si mesmo, algo que se deduzia a 

priori. Foram bons em Direito, Geometria, Teologia, mas em Matemática pararam na 

Geometria.  

 Eles observaram o mundo mais como poetas que como cientistas, gostavam de 

especular, mas não de testar. Bertrand Russel nota que o máximo de ciência que os 

gregos produziram foi no campo da Astronomia, que trata de objetos que podem ser 

vistos, mas não manuseados. Era uma coisa meio esnobe, elitista: esse negócio de 

fazer experimentos era indigno de um cavalheiro. 

 Galileu chocou profundamente seus contemporâneos porque ousou ir contra 

isso. Suas conclusões obrigavam os eruditos da época a sair do conforto de suas 

bibliotecas e olhar para o mundo real. Confirmou que os planetas, inclusive a Terra, 

giram em torno do Sol. Gostava de experimentos. De medir, de chegar às conclusões 

a partir da observação. Ainda muito jovem confrontou seus colegas professores da 

Universidade de Pisa com evidências que os deixavam furiosos. Adorava expô-los ao 

ridículo.  

 Foi Galileu quem estabeleceu a lei da queda dos corpos. Na ausência do ar (no 

vácuo), todos os objetos caem com a mesma rapidez, seja um elefante ou uma 

formiga. 

 Mesmo na presença do ar da atmosfera, isso é bastante válido para objetos 

relativamente compactos (como pesos de balança de açougueiro), pois o ar oferece 

uma resistência proporcionalmente pequena nesses casos. Galileu viu, mediu, 

concluiu e falou isso tudo. As autoridades espumavam.  

 Em 1632, publicou um livro no qual havia um personagem chamado 

Simplício, um perfeito bobalhão que usava algumas expressões que o papa 

empregara. Colocar as autoridades em ridículo dava um prazer especial a ele.  

 Com quase 70 anos, Galileu se viu às voltas com o Santo Ofício, tribunal 

religioso da época, e teve de se retratar para não ir parar na fogueira. 

     

• 
 

Qual a importância disso tudo? Não é o conflito entre fanatismo e inteligência ou 

entre ciência e religião.  

 

O importante é o conflito entre o espírito que deduz coisas a partir de algo que não pode ser 

questionado (a autoridade) e o espírito que induz coisas e idéias a partir da livre observação 

de certos casos particulares usando livremente a sensibilidade, a inteligência e a intuição. 

Guarde isso.  
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Os religiosos partem da revelação divina, da Bíblia ou da autoridade do papa. Os 

juristas partem das leis. Os comunistas (ainda existem?) partem, ou partiam, da 

autoridade do partido. Todos são dedutivos. 

 Galileu - o pai da ciência - inverteu esse modo de pensar. Recusou-se a partir 

do princípio da autoridade, das escrituras ou da visão dos gregos. Deu um salto. 

Focalizou a atenção em como os objetos em queda se comportavam e não em por que 

eles se comportavam dessa ou daquela maneira.  

 Aristóteles, há cerca de 1.500 anos, estabelecera a visão, ainda aceita na época 

de Galileu, de que um objeto mais pesado cairia mais rápido porque isso era de 

"natureza própria". Para Aristóteles, a Terra era o "lugar natural" de objetos pesados 

como as rochas, e o céu, o "lugar natural" das coisas leves como a fumaça. Galileu 

não deu bola para a autoridade de Aristóteles e não aceitou a priori seu "porquê". 

 Mediu coisas, observou e mostrou que todos os corpos relativamente densos 

caem com a mesma rapidez, independentemente de seu peso. Concluiu que na 

ausência do ar da atmosfera isso ocorre com todos os corpos, pesados ou leves. Não 

se perguntou por que, preocupou-se só com o como.  Isso é uma característica da 

ciência. 

 A lei da queda dos corpos é interessante, mas não tem importância comparável 

ao que Newton fez em seguida ou ao que Einstein faria muito tempo depois. Galileu é 

importante, na verdade, porque desmontou uma maneira de pensar que vinha dando 

certo (diga-se de passagem) por que atendia às expectativas das pessoas. Ninguém 

precisava realmente de outra idéia, o mundo estava bom do jeito que era, mas Galileu 

acabou com o conforto e não deixou praticamente nada no lugar!  

 Parafraseando Bertrand Russel, independentemente das coisas de que 

possamos gostar ou não no mundo de hoje, do aumento populacional, dos anúncios de 

sabão em pó, da poluição, dos avanços em tecnologia, o laser, o microprocessador, a 

tecnologia da informação... Tudo veio de Galileu. O marketing também, digo eu.  

 Mas o marketing (e o business em geral, no sentido em que os entendemos 

hoje), só ficou importante cerca de dois séculos depois. Antes, o mundo das idéias 

seria totalmente dominado pela presença monumental de outro cientista.  

 

 

Isaac Newton: o mundo é um mecanismo de relógio 

 

Newton nasceu em 1642, ano em que Galileu morreu. As histórias de vida dos dois 

não poderiam ser mais diferentes.  

 Enquanto Galileu passou a vida às turras com os poderosos, sempre metido em 

confusão e conflitos, Newton, desde muito jovem, só recebia aplausos, aclamado por 

todos e honrado por reis. 
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  Galileu sentia certo prazer em provocar os poderosos, Newton era tímido e 

detestava se meter em polêmica. Hesitava em publicar seus trabalhos, pois isso 

poderia expô-lo às críticas. Seus amigos praticamente o obrigavam a publicar seus 

escritos. Se tivesse tido de enfrentar a oposição que Galileu enfrentou, é provável que 

jamais tivesse publicado nada. 

 Entretanto, o que Newton fez não tem paralelo na história da ciência. Até que 

ele surgisse, o que se considerava ciência não passava de uma coleção de estranhas 

explicações sobre astronomia - ainda do tempo dos gregos -, mais alguns avanços 

recentes devidos a Kepler (um importante contemporâneo de Galileu) e ao próprio 

Galileu. Porém, não havia consenso sobre essas explicações. Ninguém sabia dizer o 

porquê do movimento das marés, por exemplo. Galileu tentara, mas falhara. Era um 

mundo cheio de "explicações" incompletas, deselegantes e complicadas.  

 Ao fulminar a interpretação grega das coisas, Galileu deixou um vazio em seu 

lugar, e isso causava desconforto. Ele não deixou nada parecido com uma teoria 

científica ou, pelo menos, um corpo de idéias que ajudasse um pouco a entender o 

mundo. As pessoas precisam de explicações. Quaisquer explicações. Em todas as épocas 

se nota isso.  

 

• 
 

Os cientistas sempre se sentem atraídos pela simplicidade estética de uma teoria; por 

sua “beleza simples". Einstein, sobre quem vamos falar mais tarde, estava tão certo de 

que sua Teoria da Relatividade era correta, que uma vez foi perguntado o que sentiria 

se os experimentos não confirmassem as previsões dela. Respondeu: “Nesse caso eu 

terei de lamentar profundamente pelo bom Deus, por que minha teoria está correta.” 

Isso (em bom português) significa: “...Se o experimento não confirmar, o problema é 

do experimento. Minha teoria está correta." 

 Naquela época não havia nada disso; todo mundo resmungava por que a visão 

grega do mundo, tão elegante e poética, tinha sido derrubada e nada havia sido 

colocado no lugar! A Lei da Gravitação de Newton resolveu isso tudo de um só golpe. 

Essa lei explicava tudo a respeito do movimento de planetas, satélites e até de 

cometas, como o Halley. Todo o Sistema Solar era explicado detalhadamente.  

 Não se tem certeza se a história da queda da maçã é verdadeira, mas está lá a 

intuição do gênio, capaz de usar a mesma linguagem para descrever a queda de uma 

maçã de uma árvore no quintal e o movimento de planetas e satélites no espaço.  

 De certa forma, Newton conseguiu pôr "ordem na casa" de novo, inventando 

uma forma de descrever as coisas que até lembrava um pouco a velha geometria de 
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Euclides: uma coisa bonita, natural, simples, intuitiva… uma coisa que poderíamos 

chamar de "naturalmente humana". Mas a de Newton era uma nova ordem. 

 Ele manteve, noutra dimensão, a linha de Galileu de só se preocupar com o 

como, não com o porquê, mas levou a questão do porquê um pouco mais longe. 

Introduziu uma mudança na escala em que Galileu considerara as coisas. 

 Para poder explorar plenamente as conseqüências de suas leis, Newton teve de 

inventar uma linguagem (matemática) nova, que chamou de Cálculo Diferencial. 

 

 

Newton cria uma linguagem nova para poder comunicar sua visão do 

mundo! 

 

Antes dele a matemática jamais tinha sido usada para descrever coisas em 

movimento, só paradas (geometria). A nova linguagem se revelou extremamente 

poderosa. De lá para cá, cada vez mais a física usa a matemática como linguagem, e 

cada vez mais uma matemática mais difícil. Já vai longe o tempo em que se conseguia 

ficar confortável em física só com cálculo diferencial. 

 Outro nível de complexidade que Newton introduziu foram suas explicações 

sobre o movimento. Galileu tinha ficado convencido de que se você lançar um objeto 

deslizando sobre uma superfície horizontal bem lisa - tão bem polida que não haja 

praticamente fricção - ele vai ficar indefinidamente se movendo, sempre com a 

mesma velocidade. Não é necessário nada para mantê-lo indefinidamente em 

movimento assim, uniforme.  

 Um movimento horizontal em linha reta, sobre uma superfície sem fricção 

(sem atrito) não necessitava de explicação. De por quê. Era simplesmente assim que 

as coisas funcionavam. Galileu percebeu isso, mas formulou a coisa de uma forma 

meio vaga. Afinal, quem já viu um objeto deslizando sobre um plano horizontal 

totalmente liso? Para que servem essas especulações, afinal? 

 Newton retomou a especulação de Galileu, mas falou de outra forma. Declarou 

que todo movimento uniforme vai continuar indefinidamente assim até que alguma 

coisa interfira sobre ele. O único tipo de movimento que necessita de explicação, ou 

causa, segundo Newton, é o movimento que se desvia disso, isto é, aquele movimento 

cuja velocidade muda, acelerando ou desacelerando. E mais: nós não vemos por aí 

objetos movendo-se em linha reta com velocidade constante, por que sempre há algo - 

o atrito - desacelerando esse objeto. No momento em que consigo eliminar o atrito, 

vejo que Newton estava certo. As coisas realmente ficam se movendo em linha reta 

sem alteração de velocidade (é, por exemplo, o que ocorre com uma caixa de fósforos 

que eu empurro sobre a mesa. Ela pára assim que eu paro de empurrar; se não 
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houvesse atrito, ela continuaria indefinidamente em linha reta e com a mesma 

velocidade). 

 Mais ainda: isso equivalia a dizer que toda vez que vemos algo que não esteja 

se movendo em linha reta com velocidade constante, então podemos jurar que há algo 

interferindo nele. Isso vale para qualquer coisa. A Lua, por exemplo. Como não está 

viajando em linha reta, tem que ter algo atuando sobre ela para obrigá-la a se mover 

ao redor da Terra. 

 A esse “algo” Newton chamou de Força. Força de Atrito, no caso de um 

objeto deslizando até parar. Força da Gravidade no caso da Lua girando em torno da 

Terra. Força Magnética, mais tarde, para explicar por que um ímã atrai um prego. 

Vários tipos de força. Presentes por toda parte. Explicando tudo. Repare como esse 

conceito de força é intuitivo. Força é aquilo que a gente faz ao esticar um elástico ou 

empurrar um armário. É claro, não? 

 E no caso da Terra atraindo a Lua? Ou do Sol atraindo a Terra? Nesse caso 

não dá para imaginar elásticos… 

 Certo. Mas aqui, como no caso do ímã, a gente imagina um tipo de força 

diferente, que atue à distância por meio do espaço livre.  

 Ok, é meio estranho. Mas Newton nos ensinou a calcular direitinho essa força. 

Tudo funcionou. Logo nos acostumamos com essas forças que atuam a distância. A 

força da gravidade é assim. 

 Newton nos ensinou a fazer cálculos, determinar forças. Prever posições 

futuras de cometas partindo de nosso conhecimento de sua posição atual e das forças 

que atuam sobre ele.  

 Newton, na verdade, perguntou um tipo de por que que Galileu não levara em 

conta: por que um elefante e uma formiga, ao caírem de certa altura, chegam juntos ao 

chão se não houver resistência do ar? Porque a ação da Terra faz com que tanto o 

elefante quanto a formiga caiam do mesmo jeito, responde Newton. Faz a velocidade 

de ambos ir aumentando exatamente a mesma quantidade à medida que vão caindo.  

 Ele deu uma "explicação" que ia adiante porque introduzia uma nova idéia: a 

de que era a atração da Terra que era a responsável por isso; não depende da coisa que 

está caindo, só depende da Terra. Esse efeito é chamado de atração da gravidade.  

 Qualquer objeto relativamente próximo de outro de massa muito grande, como 

a Terra, sofre esse efeito. À medida que vamos nos afastando, o efeito diminui. 

Newton nos ensinou a calcular tudo isso. Mas por que as coisas são desse jeito? Por 

que só depende da Terra, e não da "coisa"? 

 Bem, esse outro por que Newton não considerou. Constatou que a presença, 

ou ausência, de forças era a grande responsável por tudo o que se refere ao 

movimento. Ensinou-nos a calcular essas forças. Mostrou como tudo se encaixava 
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perfeitamente a partir disso; na Terra e no espaço interplanetário. Previu órbitas de 

planetas, explicou as marés...  

 Consolidou a vitória da maneira de fazer ciência que Galileu inaugurara: a 

partir da observação de fatos particulares, ele inferiu um conjunto de leis gerais, e a 

partir delas foi capaz de deduzir outros fatos particulares.  

 Durante 21 anos, Newton aperfeiçoou suas idéias antes de publicá-las. Quando 

as publicou, a humanidade tomou conhecimento de um monumento intelectual de 

proporções nunca vistas.  

  A Lei da Gravitação se tornou uma coisa especial dentro da ciência. Ela 

explicou, durante 200 anos a partir de Newton, tudo o que havia para ser explicado a 

respeito do movimento dos corpos celestes. Nesse período, outros ramos da física se 

desenvolveram muito: teorias do som, luz, calor, eletricidade e magnetismo; porém, 

não se encontrava nada que se relacionasse com essa propriedade da matéria que leva 

à gravitação. A magnífica explicação de Newton sobre o movimento de planetas e 

satélites era algo isolado, sem ligação alguma com mais nada em física. Até que 

Albert Einstein, em 1915 - inventando outra linguagem -, conseguiu encaixar a 

gravitação dentro de um novo esquema geral, que englobava as leis de Newton, assim 

como essas leis haviam englobado as idéias de Kepler e Galileu. 

 Houve resistência (sempre há). A Lei da Gravitação tinha sido aceita durante 

tanto tempo e explicado tantos fatos, que, dificilmente, se admitiria a necessidade de 

ela ser corrigida. Mas foi. 

 Nosso entendimento da dinâmica do universo ficou mais sofisticado. 

Percebemos que as coisas tinham outros níveis de complexidade. Isso é o que 

veremos no Capítulo 3. 

 

 

Pequenas grandes lições para um aprendiz de marqueteiro: genialidade 

é identificar o que é relevante 

 

Essa pequena história já traz algumas lições que vão nos ajudar a entender melhor os 

paralelos entre ciência e business. 

 

Ser capaz de identificar um fato relevante é ser capaz de ver "por trás" do que é evidente 

para todo mundo. Desenterrar padrões de significados novos no meio da confusão de 

informações. Aquilo que é significante em um estágio do conhecimento é diferente do que é 

significante em outro. 
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Repare. Na Lei da Queda dos Corpos o fato de que no vácuo uma pena de galinha cai 

com a mesma velocidade que um bloco de chumbo é muito mais relevante do que o 

fato de que no ar a pena cai mais lentamente.  

 Por quê? Porque o mais importante dessa lei é a constatação de que, no que diz 

respeito apenas à atração da Terra, todos os corpos caem com a mesma aceleração. O 

ar é um acidente superposto à atração da Terra, nesse caso. Nos lugares em que não 

existe ar - na Lua, por exemplo -, um bloco de chumbo e uma pena caem juntos. 

 Não que a fricção com o ar atmosférico seja sem importância em si mesma. É 

importantíssima. Que o digam as gaivotas, os projetistas de automóveis e aviões, o 

pessoal da Fórmula 1 e a turma da asa-delta; mas no contexto de definir um princípio 

básico, ou uma lei fundamental, era preciso perceber que o ar constituía um acidente 

e, então, desconsiderá-lo. Fazendo isso, conseguimos chegar ao cerne do que está 

sendo estudado e depois podemos voltar e ver como um efeito acidental (nesse caso, 

do ar) altera aquilo que está sendo previsto.  

 

Não posso descobrir uma lei geral que me permita avançar simplesmente olhando o que está 

acontecendo, lendo direto da realidade que se manifesta diretamente. Nunca é no nível dos 

eventos que vamos descobrir nada. É no nível do que "está por trás". É o padrão não 

evidente que tem de ser identificado. É isso que um detetive faz. Boa ciência é como uma 

história de detetive. 

 

Se fosse de outra forma, genialidade seria uma coisa comum e, sendo corriqueira, não 

poderia ser genial. A capacidade de distinguir o que é relevante é, para mim, a marca 

registrada da genialidade. Às vezes, o que é relevante é uma descoberta; em outras 

ocasiões, é uma invenção. A Coca-Cola como conceito de marketing tem sabido 

mudar essa definição do que é relevante ao longo do tempo. A Ford foi extraordinária 

criando um fato relevante ao inventar o conceito do automóvel como veículo de 

massa, mas em seguida falhou ao não ser capaz de alterar aquilo que considerara 

relevante. Achou que os fatos relevantes do mercado não mudavam. Engano fatal. 

Há sempre fatos relevantes "escondidos" por trás das coisas. Talento é, em 

qualquer campo, saber "descobri-los"; ou melhor: é saber fazer com que eles venham 

à tona. É também ter a capacidade de inventá-los por meio da linguagem certa. Em 

física e em marketing. 
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O que é relevante muda ao longo da jornada do simples para o 

complexo 

 

A dinâmica que impulsiona as coisas - tanto no mundo das idéias (em física ou business) 

como no mundo dos seres vivos - leva sempre a um aumento de complexidade. Isso é 

conseqüência do processo evolucionário. A coisa notável sobre o processo que Darwin 

descobriu - a evolução pela seleção natural - é exatamente isso de se poder chegar às 

coisas extraordinariamente complexas a partir de c 

oisas muito simples. Na verdade, este livro deveria se chamar Em busca da empresa 

evolucionária. 

 

Em cada nível de complexidade é a linguagem que usamos que molda a realidade. 

Cada nível pede uma nova linguagem. 

 Às vezes, a mudança se dá por meio de um novo produto; outras, de uma idéia 

ou descoberta revolucionária. Outras, ainda, dão-se apenas por meio da linguagem 

usada, da invenção de novas formas de se comunicar com o mundo que tornem 

possível a descrição/descoberta/invenção de novos fatos relevantes. Uma linguagem é 

qualquer conjunto de símbolos que usamos para interagir com o mundo. Qualquer 

coisa que permite nos engajarmos em um diálogo. Falar e obter respostas. 

 Matemática é uma forma de linguagem. Propaganda também tem tudo a ver 

com códigos simbólicos. Newton, ao inventar uma linguagem matemática como novo 

vocabulário para falar da natureza, introduziu algo novo. Mudou de dimensão.  

 O conceito de força foi um grande avanço, mas muito mais importante que 

isso foi a invenção de uma nova maneira de falar - por intermédio da matemática - 

que se revelou extraordinariamente poderosa e articulada para predizermos coisas 

úteis.  

 Einstein, mais tarde, ao construir a Teoria da Relatividade, se apropriou de 

uma linguagem também matemática (mas já existente), não precisou criar uma nova, 

como Newton.  

 A matemática tem esse caráter realmente espantoso - quase miraculoso - de ser 

a mais articulada e poderosa das linguagens. Ela nos permite descrever, de forma 

consistente, até mundos que não vemos, mundos hipotéticos. 

 Daí a vontade de tentarmos traduzir sempre tudo por meio dela. Dizer que algo 

foi "provado matematicamente" é o mesmo que dizer que é uma verdade absoluta. 

 Durante muito tempo, imaginou-se que Deus fosse matemático, pois a 

perfeição com que a natureza respondia a essa linguagem implicava isso. 

 Um físico importante do século XX, Eugene Wigner, declarou certa vez: “O 

milagre de podermos nos apropriar da linguagem da matemática para formular as leis 
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da Física é um presente maravilhoso, que nós nem merecemos, nem entendemos.” 

Isso começou com Newton e cada vez mais foi se tornando verdadeiro. 

 Não é importante sabermos se realmente há uma força puxando a Lua em 

direção à Terra. O importante é conseguirmos prever direitinho o movimento da Lua, 

suas fases, as marés. E isso nós conseguimos! Usamos para isso um modo de falar 

baseado na idéia de que há forças atuando, mas há outras formas de falar que 

produzem os mesmos resultados, e não falam em forças. 

 Não existe "a maneira certa" de descrevermos a natureza. Qualquer um pode 

construir a teoria que quiser.  

 

 

A verdade da física é mais uma construção que uma descoberta 

 

Você pode, por exemplo, construir uma teoria dizendo que o que mantém a Lua em 

sua órbita é uma legião de anjinhos que batem as asas, fazendo com que ela se mova. 

Se a partir daí for possível inferir novos fatos sobre novas coisas, e se a experiência 

confirmar aquilo que sua teoria previu, terá proposto uma teoria tão científica como a 

de Newton, ganhará o Prêmio Nobel e ficará na história. Parabéns! 

 Não é preciso, necessariamente, usar matemática para fazer ciência. Pavlov, o 

do reflexo condicionado, descobriu - sem matemática - uma lei científica, observando 

cães que salivavam; Darwin, com a seleção natural, também. Essa idéia de termos de 

ser quantitativos, matemáticos, é um vício.  

 Todos têm inveja de Newton. Confunde-se ser rigoroso com ser matemático, 

mas não é necessariamente assim. Ciência pode ser qualitativa, ou pelo menos pode 

ser não-matemática. O método científico é democrático. 

 Hoje, uma das tentativas mais interessantes em ciência está em uma linha não-

matemática, pelo menos não no sentido com que os físicos se acostumaram. O 

computador viabiliza certas investigações em que a formulação matemática não é o 

essencial. A ciência da complexidade trata disso. É algo bem novo (década de 1980), 

veremos isso melhor mais para à frente, por enquanto ainda estamos no século XVII. 

 O essencial é o insight que faz com que o novo salto seja dado. As grandes 

inovações - em qualquer campo - estão ligadas ao talento para 

definir/descobrir/inventar o que é relevante em um contexto. Os grandes fracassos 

estão sempre relacionados à incapacidade de criar ou notar novos fatos relevantes. 

Enquanto a dinâmica social permitiu, foi possível esperar longos anos até que a 

mudança se mostrasse necessária.  

 Newton burilou suas idéias durante 21 anos, lembra? Hoje, algo assim, nem 

pensar. 
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O mundo da ciência e o mundo dos negócios: 

a essência do empreendimento 

 

Tenho usado os termos business e marketing para referir-me à mesma coisa: a 

essência do mundo dos negócios. Idem para "física" e "ciência" no que diz respeito à 

essência da procura por respostas sobre os enigmas do mundo natural. Não acho 

importante ser rigoroso aqui.  

 

 

Só acho importante que você compreenda a analogia entre os processos que se desenrolam 

nos dois campos. Tanto o empreendimento científico como o do business têm a ver com a 

idéia evolucionária. Nos dois campos, o que permanece é o que resiste melhor às pressões 

do ambiente. Seja uma teoria científica ou uma empresa. 

Na verdade, estar vivo hoje não é o ponto, o principal é plantar as sementes que garantam a 

existência de nossas empresas amanhã. Cada vez há mais modelos de excelência do 

passado lutando para não submergir. Ser capaz de manter-se evoluindo criativamente é 

outra característica dos dois mundos - o da ciência e o dos negócios.  

Temos de mudar continuamente de linguagem - inventar novas formas de falar - para tornar 

possível que outros fatos relevantes apareçam. Inovar é ser capaz disso.  

 

 

A viagem sem fim do simples para o complexo 

  

Trazemos profundamente arraigada a intuição de que sempre é possível analisar as 

coisas, isto é, separar os efeitos de cada causa que influenciam certa ocorrência, 

verificar qual é o efeito que cada causa individual faria isoladamente e, depois, somar 

tudo para obter o efeito global que realmente é observado. Só entendemos analisando. 

A vitória do modo newtoniano de ver as coisas tem a ver com isso. 

 Um exemplo simples é o seguinte: a Lua é atraída tanto pela Terra como pelo 

Sol. Se a Terra atuasse sozinha, a Lua descreveria uma determinada órbita; se o Sol 

atuasse sozinho, a Lua descreveria outra órbita; a órbita real se calcula quando 

conhecemos os efeitos que a Terra e o Sol produziriam se atuassem sozinhos. Como 

não conseguimos explicar tudo de uma vez, temos de separar - analisar - para depois 

juntar de novo e tentar entender e explicar. Também é assim em uma organização 

empresarial constituída por departamentos separados, cada um fazendo "sua parte". 

 Muita coisa se explica e se prevê realmente com a análise, mas não tudo. Não 

há razão, a priori, para se dizer que tudo tem de ser assim. Isso não é parte do método 
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científico. Por que diabos o efeito de duas causas, atuando simultaneamente, tem de 

poder ser calculado a partir dos efeitos que elas produzem isoladamente?  

 

 

O fato de que vários efeitos podem ser separados e depois recombinados para gerar um 

resultado final tem sido essencial para a ciência através dos tempos. Mas isso é por causa 

de nossa inabilidade em considerar os efeitos em conjunto, não por qualquer característica 

da natureza íntima das coisas. No final do século XX, percebeu-se que isso realmente tem 

sido preconceito. Um hábito da mente. 

 

 

Para mim, um exemplo notável dessa nossa incapacidade de enxergar o todo, sem 

fragmentar, é o debate gene versus cultura. Sabemos que o comportamento humano é, em 

geral, o resultado de uma interação entre fatores determinados por nossa herança genética e 

fatores determinados pelas influências culturais que recebemos (educação etc.). Isso está 

estabelecido acima de qualquer dúvida. Porém, quando se tentam entender comportamentos 

que, por alguma razão, considera-se como fora do padrão (hiperagressividade em um serial 

killer; ou homossexualismo), a tendência é se procurar quantos por cento desse 

comportamento seria determinado por uma suposta influência genética e quanto viria da 

cultura, como se fosse possível separar o comportamento assim, em parcelas. Essa é uma 

questão atual para a qual ainda não se conseguiu uma forma adequada de abordagem. É 

errado falar em genes mais cultura, como se houvesse duas parcelas independentes que se 

somam em um resultado final. O que há é uma espécie de dança entre os dois aspectos, um 

influenciando o outro, continuamente. Nunca se conseguirá decompor o comportamento 

humano em uma parcela gene mais uma parcela cultura, que "penetra" em uma máquina 

genética já pronta. O ser humano não é isso. Mesmo que se venha determinar 

inequivocamente a existência de um gene gay, por exemplo, isso não implicará que, 

necessariamente, todos os seus portadores terão de manifestar desejo homossexual. 

 

De repente, com a crescente capacidade dos computadores, uma série de problemas 

que antes não se sabia como lidar, passou a ser tratável. E mais: descobrimos também, 

com surpresa, que essa idéia tão arraigada de que uma causa pequena produzirá 

sempre um efeito pequeno, nem sempre é verdadeira. Nem sempre podemos desprezar 

“causas pequenas” - como acostumamos a fazer - para poder resolver nossos 

problemas. O vício de achar o contrário foi plantado em nós ao longo do tempo. É 

também uma herança do passado. “Antigamente” dava certo. Mas não vamos nos 

adiantar. Esses temas são nosso assunto no Capítulo 7. 
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 A física de Newton deu certo porque, de alguma forma, se encaixou 

perfeitamente na escala humana. Nossa escala natural. Aquela de mesas, cadeiras, 

bolas de bilhar, educação das crianças, conta no banco… Nosso mundinho do dia-a-

dia, nossa experiência sensorial imediata. Aí ela é perfeita. 

 Como a escala humana é, graças a Deus, a única que conhecemos, nossa 

mente é "naturalmente" newtoniana, se o leitor me permite falar assim. Foi graças à 

visão newtoniana que obtivemos grande parte de nosso progresso: as viagens 

espaciais, o avião, os antibióticos. Toda a engenharia. O motor a explosão. A 

revolução industrial... Porém, toda vez que a imaginação humana tenta se aventurar 

por domínios novos, para eventos e coisas fora do contexto em que está habituada, 

aparece a necessidade de se inventarem novas linguagens para descrever e entender a 

realidade com que se está lidando.  

 

A tentativa de usar os velhos vocabulários para descrever novas dimensões da realidade 

fracassa sempre.  

De certa forma, é a escala da observação que cria o fenômeno. É como se o olhar do 

observador inventasse a realidade. 

 

 

A bela e perigosa herança de Newton 

 

Até mais ou menos a virada do século XX, o mundo era totalmente newtoniano. 

Ninguém tinha dúvida: sua visão da natureza era tão clara, tão simples, tão elegante... 

Tudo se encaixava tão bem, que não havia dúvida de que a mente de Deus fora 

decifrada - descobrimos aquilo que Ele pretendera ao criar o mundo. 

 Uma construção tão bela e consistente, certamente tivera um grande Criador 

por trás. Para Newton, fora Deus que dissera: "Os objetos colocados em movimento 

permanecerão em movimento em linha reta e sem variar a velocidade, a menos que 

uma força externa atue sobre eles." 

 Era como se Deus, ao criar o mundo, tivesse espalhado as peças de um quebra-

cabeça sobre a mesa. Todos os esforços para montar esse quebra-cabeça haviam 

falhado ou, no máximo, levado a formulações muito incompletas. Não científicas. 

Newton foi capaz de montá-lo. Sua física tem essa dimensão, quase de revelação 

religiosa. Um sentido quase sobrenatural. 

 É comum lermos coisas como: "as leis do movimento foram descobertas por 

Newton." Como se suas leis fossem o resultado do levantar de um véu que cobria 

nossa visão e, com isso, tivessem desvendado um segredo íntimo da natureza que fora 

colocado lá por Deus.  
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 Por isso, todas as outras ciências se inspiraram nesse chamado “paradigma 

newtoniano”, adotando a mesma atitude na procura de respostas aos problemas de 

cada área. Até a psicologia, com Freud, tem uma concepção da psique humana que 

podemos chamar de "newtoniana". 

 Newton é importante por uma razão simples: funciona. Ou melhor, porque o 

conjunto de suas idéias produz resultados, gera respostas e (em física, lembre-se) 

permite-nos fazer previsões que sempre se confirmam. É isso o que quero dizer com 

"funciona". Só isso, o que é muito. Porém, vamos ver que ele só funciona em escalas 

que poderíamos chamar de pouco complexas. Nas quais as coisas têm identidades 

definidas. Se podemos vê-las, tocá-las, aí Newton funciona. A visão do mundo e da 

natureza que ele nos trouxe é, antes de tudo, uma visão disso que eu chamei de 

"escala humana" das coisas e, por isso, encaixa-se naturalmente com nossa forma de 

ser. Tem a ver com relações de causa  e  efeito. Com “faça isso” e “provoque aquilo”.  

 Tem a ver com mecanismos. Com Newton começa a era da máquina, ou 

melhor, do mecanismo. Tudo tem que ter um mecanismo. 

 

Mecanismos de máquinas e de comportamento humano; de educação de filhos e de causas 

de doenças. Mecanismos de funcionamento de tudo. Faça isso e obtenha aquilo. Empresas, 

consumidores, mercados, economias... Todas essas coisas têm seu comportamento 

determinado por certas "forças". Os especialistas sabem sempre "a coisa certa a fazer" em 

cada um desses campos. É para isso que existem especialistas, certo? 

 

É a visão newtoniana que sustenta, ou justifica, uma porção de coisas que sabemos 

que funcionam: os antibióticos e as viagens espaciais, as pontes e os arranha-céus, o 

motor a explosão e a lei da oferta e da procura. 

 Toda a engenharia é newtoniana. Conceitos de força, espaço, tempo, energia 

são concepções newtonianas quase naturais; encaixam-se intuitivamente com nossa 

forma de pensar, de falar, de ver o mundo. Esse "encaixe", esse "clique", é fascinante. 

É isso que durante séculos fez do edifício newtoniano a obra mais espetacular da 

engenharia do pensamento humano. A vaidade e o orgulho dos cientistas foram se 

tornando enormes. A sociedade os valorizava de forma que fazia inveja aos religiosos, 

até então os monopolizadores da respeitabilidade social.  

 Por volta da virada do século, e após mais de 200 anos de reinado absoluto, 

começaram a aparecer os primeiros sinais de que a coisa talvez não fosse bem assim. 

Primeiro, com um cidadão chamado Albert Einstein; depois com um grupo de físicos, 

todos europeus: alemães, dinamarqueses, franceses e ingleses (nenhum americano, 

curiosamente), que, até 1930 mais ou menos, arrasaram o orgulho newtoniano de uma 

vez. Veremos isso adiante. 
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Quando se muda para escalas mais complexas - para fora da escala "naturalmente humana 

das coisas” - a situação começa a fugir de controle; quando se caminha do simples para o 

complexo, em todos os campos da atividade humana, Newton fraqueja em um primeiro 

momento e fracassa totalmente em seguida. 

 

E nós, acostumados com a simplicidade do mundo e dos padrões newtonianos, com a 

autoridade do engenheiro, do médico, do padre ou do professor, ficamos sem 

parâmetros, sem gurus, sem orientação, até que nossas cabeças se acomodem a uma 

nova maneira de ver o mundo. A um novo paradigma. Essa mudança nunca é indolor.  

 Nunca um tema como liderança, por exemplo, atraiu tanto a atenção. É a 

necessidade de gente que é capaz de articular o caminho que leve a essa nova visão do 

mundo. Também nunca se viu uma proliferação tão exagerada de bobagens, 

superstições, crendices veiculadas em livros, seminários, vídeos etc. No mundo 

empresarial de então, isso chega a níveis inacreditáveis.  

 Por quê? Os executivos estão apavorados sem saber o que fazer; há dinheiro 

disponível (verbas de treinamento etc.), e quem paga é a empresa, não o executivo 

que autoriza esses gastos (ah, se alguém resolvesse cobrar retorno sobre o que se gasta 

em "treinamento" nas empresas...). É um sinal dos tempos.  

 O medo faz com que as pessoas se apeguem a qualquer coisa na tentativa de 

recuperar a segurança perdida. Isso sempre ocorre em épocas de mudança. Na época 

do Renascimento houve uma tendência a substituir o catolicismo, que perdera força, 

pela astrologia e pela necromancia. O ser humano não falha. Mas a segurança perdida 

não será recuperada. The paradise is lost...  forever... 

 

 

Espero que essa história (que será contada com mais detalhes em seguida) inspire os 

businessmen a ver o que tem de ser visto: que não há solução fora da reinvenção 

permanente e que isso é missão deles, não de especialistas.  

A empresa que sobrevive é aquela em que, como nos seres vivos, a mudança permanente é 

pré-programada. 

 

Os físicos inventaram uma nova linguagem - a física quântica - quando seu interesse 

se voltou para uma escala diferente da considerada por Newton. 
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O ser humano é produto de seu próprio interagir permanente com os artefatos que cria. Ao 

inventar, continuamente, necessidades novas, ele recria a idéia do que é ser humano. 

Vivemos mudando de escala e, com isso, nos redefinimos. 

 

Nossas empresas são newtonianas porque nossas cabeças também o são.  Teremos de 

dar um salto análogo ao que os físicos deram e deixar emergir uma nova lógica. Por 

analogia com o que os físicos fizeram, estou chamando essa nova lógica de quântica. 

Teremos de inventar empresas quânticas. O que será isso? É o que veremos nos 

próximos capítulos. 

 

 

 



 
 

Coca X Pepsi, Ford X General Motors: 
começa a era do marketing 

 

 

 

Vivemos tão bem, por tanto tempo… 

Mas quando penso na estrada em que temos viajado, 

me pergunto o que deu errado. 

Não posso evitar... 

Fico me perguntando o que deu errado... 

 

PAUL SIMON em American Tune1  

 

 

 

Por volta da virada do século , o edifício newtoniano começou a apresentar as 

primeiras rachaduras. De início não perceberam bem as implicações desses primeiros 

abalos. Pensou-se que era só questão de fazer pequenos reforços nas fundações. Não 

era. 

 Nos 30 anos seguintes, o mundo da física iria mudar profundamente. Não pelo 

aparecimento de algo mais sofisticado ou de uma visão mais inteligente das coisas, tal 

como o próprio Newton havia feito com Galileu. O que mudou radicalmente foi nosso 

entendimento da natureza da realidade. 

                                                 
1 “We've  lived so well so long… 
Still, when I think of the road we're travelling on,  
I wonder what went wrong. 
I can't help it… 
I wonder what went wrong...” 
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 Essa transformação teve início com Albert Einstein. Em 1905 aparecia o 

primeiro paper dele em uma revista científica alemã, falando coisas estranhas, cujo 

alcance ninguém entendeu direito, a princípio. Mas isso foi só o começo.  

 Ao mesmo tempo, outro grupo de físicos, em vários países, tentava entender 

não mais comportamentos de planetas e satélites - desse mundo Newton já dera conta 

-, agora, o interesse era no mundo do infinitamente pequeno. Os cientistas queriam 

entender como as coisas funcionavam "por dentro", queriam entrar na intimidade da 

matéria. 

 Foi Einstein quem primeiro demonstrou que tudo o que existe é formado por 

constituintes menores: os átomos. Ao estudá-los, porém, foi ficando claro para todos 

que a realidade no nível dos átomos é diferente da realidade na escala dos objetos com 

que estamos acostumados.  

 A "física da escala humana", que Newton havia criado tão brilhantemente e 

que explicava tudo do mundo conhecido, não era aplicável na escala dos átomos. Era 

preciso criar outra linguagem para dialogar com o mundo do infinitamente pequeno, e 

as implicações disso foram enormes.  

 Einstein mesmo nunca aceitou essas implicações. Entrou em polêmica com os 

defensores dessa nova "interpretação". Durante décadas - até 1955, quando faleceu -, 

ele procurou demonstrar que a tal "nova física" não podia ser a "coisa real". Morreu 

sem conseguir. Até hoje ninguém conseguiu. Nisso, Einstein estava errado.  

 Não pôde - ou não teve coragem - levar às últimas conseqüências a discussão 

que ele próprio ajudara a suscitar. Recusou-se a abandonar certa visão da realidade, 

pela ótima razão de que essa maneira de ver o mundo vinha dando certo há séculos! 

 Muitos consideram Einstein o maior cientista de todos os tempos e ele, sem 

dúvida, merece todos os elogios. A contribuição que deu para o aperfeiçoamento da 

visão newtoniana - que já era em si uma obra-prima – foi, realmente, coisa de uma 

mente superior. (Veremos isso com mais de detalhes no próximo capítulo, mas o 

aspecto de sua história que vamos explorar mais, ainda que não seja o preferido pela 

mídia, tem lições fundamentais para os homens de empresa: é que o grande Einstein, a 

partir de certo ponto de sua carreira, também não conseguiu admitir novos níveis de 

complexidade e reagiu a quem admitia. Nisso ele foi semelhante a outro gênio do 

século XX, Henry Ford - o inventor do conceito de automóvel.) 

 Einstein tem um lugar na história, mas essa discussão em particular ele perdeu. 

Veremos como e por que, mas antes é bom que aprendamos outra lição que começou 

a ser ensinada na mesma época. Uma história repleta de ensinamentos por muitas 

razões. 
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A origem do "supermercado" americano - todo mundo querendo 

consumir 

 

O marketing surgiu nos Estados Unidos. Ao contrário de outros ramos de atividade, 

em que é difícil encontrar contribuição de um americano antes da virada do século, 

marketing tem a "cara" deles. Tem a ver com uma mentalidade que foi muito 

estimulada pelo próprio processo de formação da sociedade americana: a 

possibilidade de escolher e a de comprar. O consumo sempre foi estimulado entre os 

americanos. Nos Estados Unidos, sempre foi legítimo querer ter coisas. 

  O historiador de negócios de Harvard, Richard Tedlow - cujo livro sobre a 

história do marketing de massa nos Estados Unidos2 é a base para esse capítulo (ver 

Leituras comentadas, no final do livro) - identifica três fases distintas nesse processo 

de colocar produtos para serem consumidos no mercado. 

 Fase 1 - até a virada do século, os mercados dentro dos Estados Unidos eram 

fragmentados, dispersos. Devido às dificuldades de transporte e comunicação, 

praticamente não havia mercados nem marcas nacionais, só locais. Uma infinidade de 

produtos, com nomes e fabricantes diferentes, vendidos em quantidades relativamente 

pequenas em cada localidade, e a preços altos. Nada de propaganda nacional, pois não 

havia nem veículo nacional de comunicação nem marca nacionalmente conhecida. 

 Fase 2 - os mercados nacionais foram criados a partir da disponibilidade da 

rede nacional de estradas de ferro e do telégrafo, no final do século XIX. A tecnologia 

introduziu o fator decisivo para integrar o país e tirar as cidades do "interior da sua 

simplicidade provinciana". 

 Tecnologia gerando relações mais sofisticadas. Redes de relacionamentos por 

meio do avanço tecnológico. No final do século XX, o mundo do business passou a 

ser dominado por essa idéia em uma dimensão diferente, como veremos mais adiante. 

 Aliás, as estradas de ferro americanas vão aparecer mais à frente, também 

como origem de outro elemento importante para as organizações de hoje: a estrutura 

hierárquica das empresas, até hoje, se inspira em um modelo que teve sua origem na 

necessidade de passar informações "do campo" para a administração central das 

estradas de ferro, na qual as decisões eram tomadas, e daí voltavam para o front, por 

meio dos mesmos níveis hierárquicos da ida percorridos em sentido contrário.  

 Um número pequeno de empresas vendia de costa a costa nos Estados Unidos. 

Era o início do mercado de massa nacional. O lucro vinha da venda de grandes 

quantidades de produtos com margem de lucro pequena por item vendido. O grande 

                                                 
2 TEDLOW, Richard S. The Story of Mass Marketing in America. Basic Books (Harper-
Collins), 1990. 
 

 47



volume vendido é que gerava lucro total atraente. Era o contrário da fase 1. Essa foi a 

fase da unificação do mercado.  

 O marketing passou a ser definido em um nível mais sofisticado que na fase 

anterior: cada tipo de produto, agora distribuído em nível nacional, passou a ser 

dominado por um pequeno número de fabricantes agressivos.  

 A propaganda passou a ser vital. A empresa fabricante passou a ser a dona 

dos pontos-de-venda em cada local, ou dava licença a outros para vender seus 

produtos usando seu nome; recrutava e treinava vendedores; fazia acordos com 

fornecedores de matéria-prima; coletava e analisava informações do mercado, o que 

lhe possibilitava adiantar-se e fazer ofertas ao consumidor, direcionando o 

comportamento deles. A empresa tinha adquirido certo poder para moldar (há quem 

diga manipular) o comportamento do consumidor com relação à compra do produto. 

 Na fase anterior, só desejos e necessidades dos mercados locais eram 

relevantes. As empresas (também locais, lembre-se) ofereciam o que cada 

comunidade queria. Era um mundo simples. Agora não. As empresas passam a ter o 

poder de "educar" as pessoas, no sentido de acostumá-las a algo novo, que ainda não 

conheciam e, então, fazê-las comprar o que estava sendo oferecido. Automóveis e 

refrigeradores são um bom exemplo. Não existiam antes da virada do século passado. 

O que entendemos como marketing hoje ainda é isso que acabo de descrever.  

  Fase 3 - a última fase é a da segmentação. Um jogo mais sofisticado. De novo, 

como na primeira fase, grupamentos de pessoas com características comuns bem 

definidas voltam a ser importantes. Seja em termos do preço que estão dispostas a 

pagar seja em termos de idade, estilos de vida... 

 Essa prática de segmentar - falar com as “pessoas certas” em vez de falar com 

todo mundo - pode parecer uma volta ao marketing primitivo das comunidades locais, 

mas não: segmentação exige um tipo de sensibilidade e talento muito mais 

sofisticados, que não são artigos muito comuns na praça. Não são ensinados em 

cursos de marketing. 

 Dividir o mercado em segmentos é válido só até o ponto em que é econômico 

fazê-lo, isto é, só até o ponto em que o grupo final que eu vou querer atingir me 

permita cobrar um preço que me dê lucro. Esse preço deve traduzir o valor que o 

produto tem para o consumidor. Com isso, desvinculo o preço do custo de produção. 

O preço que cobro nada tem a ver com quanto custa fabricar o produto; só tem a ver 

com o valor que o consumidor atribui a ele.  

 Um Porshe, uma Ferrari Testarrossa. Carros especiais para gente especial. Joy, 

o perfume mais caro do mundo. Para esse tipo de produto - para ricos - segmentar é 

cobrar caro para quem não tem problema de dinheiro (ou que está disposto a tudo para 

ter o produto) e que vai usá-lo para transmitir ou reforçar a posição social. 
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 Mas como segmentar refrigerantes, margarinas ou sabão de coco? É claro que 

os apelos terão de ser diferentes. Segmentar é oferecer um produto para cada tipo de 

gente, ou, melhor, um produto para cada tipo de cabeça. É mais arte do que ciência. 

 A crescente importância da segmentação de mercado é que caracteriza a 

terceira fase da evolução do marketing. Vivemos nessa fase, mas ela tem vários 

níveis. Foi a última grande novidade em marketing, e tudo o que veio depois foram ou 

variantes em torno desse tema ou se resumiu à "criatividade" de publicitários (é ironia 

mesmo). 

 Agora isso está mudando de novo. As tecnologias novas tornam possível, cada 

vez mais, a identificação mais "fina" de consumidores em potencial; além da 

segmentação demográfica - por meio da idade, da renda e da educação -, está se 

tornando prático identificar grupos de pessoas por estilo de vida - perfil psicográfico - 

e falar diretamente com elas quando isso valer a pena em termos econômicos. 

 O que caracteriza a fase 2 é a uniformidade das coisas, a não-variedade. O que 

caracteriza a fase 3 é o fato de a multiplicidade ser o elemento essencial. Um produto 

para cada tipo de gente. 

 O grande herói da fase 2,  mercado de massa global, teve enorme dificuldade 

quando passou a ser necessário segmentar o mercado de alguma forma. Alguns até 

morreram. Outros perderam a posição de liderança que tinham conquistado. 

 

 

A multidão ou cada pessoa dentro da multidão? 

 

Com a Coca-Cola, surge primeiro um produto, depois um conceito, um símbolo... Em 

cada fase de sua história, novos fatos relevantes forçaram decisões em níveis 

diferentes. Com a Coca-Cola foi inventado o marketing de massa. Quem veio depois e 

chegou a incomodá-la (a Pepsi), teve de ser muito original para inventar sua própria 

linguagem. 

 A Pepsi tornou mais sofisticado o universo dos soft drinks: introduziu com 

sucesso a tal segmentação de mercado, primeiro (rudimentarmente) por meio do preço 

- e aí já mexeu pela primeira vez com a escala normal das coisas no mundo dos 

refrigerantes -, depois foi mais fundo e segmentou em outros níveis: comportamento, 

estilos de vida… 

 Isso só foi possível por que a sociedade pós-Segunda Guerra Mundial, quando 

a Pepsi decolou realmente, era muito mais sofisticada e rica em nuanças do que a do 
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início do século XX, na qual a Coca-Cola estabelecera sua maneira básica de atuar. 

Era uma sociedade mais complexa. 

 A história dos negócios tem lições que ajudam a entender o que está ocorrendo 

hoje. O padrão é como o de sempre: o movimento do simples para o complexo. Isso 

ocorreu com a Coca-Cola e com a Ford. 

 

 

Coca e Pepsi, Ford e General Motors 

 

A Coca-Cola foi a primeira experiência bem-sucedida de se estabelecer um 

refrigerante nacional. Ela já foi criada com um senso de imutabilidade. Seu 

proprietário, Asa Candler, era um fanático por seu produto; considerava-o medicinal - 

curava sua enxaqueca - e, ainda por cima, era refrescante. Era isso que ele queria 

oferecer às pessoas, primeiro nos Estados Unidos, depois no mundo inteiro. Não havia 

uma versão nova de Coca-Cola a cada ano. Candler jamais pensaria em coisas do tipo 

Diet Coke ou Cherry Coke.  

 Até 1955, a Coca-Cola era encontrada apenas na garrafinha que o mundo 

consagrou. Nada mudava. Aquela era a bebida perfeita para todos. Não havia 

necessidade alguma de dar atenção especial a um grupo ou outro. 

 A história da Ford em seus primeiros anos foi muito parecida. Depois de ter 

decidido produzir o chamado Modelo T como seu único produto, a Ford Motor 

Company apegou-se ferozmente a ele. Não admitia mudá-lo ou introduzir outro tipo 

de automóvel. 

 Parte da genialidade de Henry Ford foi ter conseguido montar um sistema para 

produzir, cada vez mais barato, grandes quantidades do mesmo carro. Ford era um 

homem de produção, não um homem de marketing. Tinha concebido o Modelo T 

como o carro "universal". Segmentação de mercado, nem pensar. Não havia razão 

para ninguém querer comprar outro tipo de carro. 

 Os problemas pelos quais tanto a Coca-Cola como a Ford passaram foram 

decorrentes dos ataques que sofreram por parte de outros produtos, que introduziram a 

segmentação (o reconhecimento da variedade) como forma de competição. A General 

Motors introduziu a pirâmide de preços com os carros for every purse and every 

purpose (para cada bolsa e cada finalidade) em 1920.  

 Cada modelo tinha um apelo direcionado a um grupo diferente de 

consumidores com características próprias e também mudava de ano para ano. Além 

da segmentação, a mudança era essencial na estratégia da GM. Ela introduziu uma 

dinâmica nova no processo de comprar e vender carros. Não tinha sentido pensar que 

um Buick ou um Chevrolet pudesse ser considerado carros universais. Tudo era 

diferente da mesmice do Modelo T!  
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 Em 1950, a Pepsi atacou a Coca com uma estratégia que não questionava o 

produto em si, mas chamava atenção para o tipo de gente que se supunha consumir 

Pepsi:  

 "Gente inteligente, sociável e 'por dentro', bebe Pepsi” (Be sociable, look 

smart. Be up to date with Pepsi)..E a Coca? Bem, a Coca limitava-se a comandar: 

"Drink Coca-Cola". 

 Anos mais tarde, na década de 1960, essa estratégia foi refinada de forma 

brilhante com a Geração Pepsi, um dos mais espetaculares sucessos de segmentação 

da história do marketing.  

 Por volta de 1960, os americanos viviam um período de prosperidade sem 

precedentes. Os adolescentes - filhos da geração que tinha vivido a Segunda Guerra 

(os baby boomers) - constituíam um grupo singular, muito diferente de seus pais, que 

haviam se tornado adultos no meio da depressão e da guerra. Nunca uma geração fora 

tão diferente da anterior. Os marqueteiros da Pepsi perceberam isso. Perceberam 

também que essa geração procurava símbolos que a tornasse distinta: no modo de 

falar, cortar os cabelos, nas roupas e na música. A Pepsi foi direto nisso, combinando 

o apelo da aceitação do jovem por parte de sua "tribo" com o apelo do estilo de vida. 

Acertou na mosca. A Pepsi era a mudança. As pessoas queriam e esperavam isso dela. 

A linguagem que a Pepsi criara por meio da propaganda era só sobre isso.  

 A Coca, não. A Coca tinha se consolidado por meio da linguagem do 

imutável. Coca-Cola não muda.  

     

• 
 

Em marketing, é a linguagem que você usa que define sua realidade. 

 A Pepsi introduziu uma mudança-chave na forma de falar sobre refrigerantes: 

deslocou o foco do produto em si para as pessoas que o consumiam. Quem bebe 

Pepsi é sociável, jovem, inteligente, dinâmico, aberto para o novo. Será que 

realmente é? Esse “realmente” não tem o menor sentido em marketing. É equivalente 

a perguntar se um Rolls Royce, feito sob encomenda, realmente vale 400 mil dólares. 

 

Não existe "realmente" em marketing. Só existe o resultado obtido, como em física. Você poderia dizer 

que a Pepsi deu certo porque soube inventar essa linguagem, e estaria certo. Poderia dizer também - 

sem jogo de palavras - que foi a linguagem nova que inventou a Pepsi na mente dos consumidores, e 

isso também estaria correto. 
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A Coca-Cola, por outro lado, também deu certo - e estabeleceu uma vantagem inicial 

extraordinária pela não-mudança. Sua história é única no mundo do marketing por 

isso.  

 Mais de uma linguagem pode ser usada em marketing para descrever a 

mesma “coisa”, um mesmo tipo de produto - com sucesso.  

 A Coca-Cola para poder continuar sua trajetória, acabou tendo de admitir 

alguma variedade; conseguiu, mas sofreu um bocado. No processo, perdeu mercado e 

passou por um dos maiores vexames de que se tem notícia na história do marketing. O 

que fica é a constatação de que nunca é fácil evoluir do simples para o complexo. 

Essa verdade aparece consistentemente tanto na história da ciência como na do 

marketing. 

 

 

Uma coisa de cada vez - primeiro a Coca-Cola 

 

Um bom produto. A única pretensão de Asa Candler - o sujeito que comprou os 

direitos da Coca-Cola, em 1887 - era comercializar um produto medicinal e, que ainda 

por cima, matava a sede.  

 A Coca-Cola havia sido inventada um ano antes por um farmacêutico. Era 

mais uma bebida do tipo "água carbonatada" entre dezenas que já existiam na época. 

Candler, apesar da motivação inicial, percebeu logo que as pessoas compravam seu 

refrigerante por que ele era uma forma gostosa de matar a sede. A cura da enxaqueca 

foi esquecida, e ele foi esperto o suficiente para martelar e consolidar o conceito de 

que Coca-Cola acaba com sua sede, seja você quem for, esteja onde estiver. 

 Pense em um produto standard distribuído nacionalmente em uma embalagem 

padrão. Um produto assim poderia receber um nome; o que tivesse nome poderia ser 

anunciado por meio da propaganda, e o resultado seria algo mais que um nome. Um 

supernome. Uma marca. O que é que uma marca faz? 

 

 

A coisa e o nome da coisa 

 

Uma marca é algo que transporta uma série de significados para o consumidor. 

“Elimina a necessidade de quem compra obter informação sobre o produto antes de 

comprar” (Tedlow). A marca, isto é, as associações mentais que ela evoca, contém 

tudo. A propaganda deve muito de seu glamour à eficácia com que tem criado essas 

associações.  

 O que é que um cowboy no velho estilo - paisagem country etc. - tem a ver 

com determinada marca de cigarro? Claro que haveria outras formas de se anunciar a 
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marca. Poderíamos falar na pureza dos fumos, ou no sabor... Insisto: não pergunte se 

essas associações fazem "realmente" sentido.  

 Marketing é pragmático. O que interessa é o resultado, e o apelo do cowboy dá 

certo por que as pessoas compram, compram e compram. Marlboro é o cigarro mais 

vendido até entre as mulheres. A linguagem do Marlboro dá certo.  

 O nome Coca-Cola foi escolhido por que os dois "c" fariam o nome soar bem 

na propaganda, mas o sistema Coca-Cola foi construído com muita coisa em mente 

além do refrigerante em si.  

 A marca e suas associações. A propaganda. A rede de engarrafadores e 

vendedores. O sistema de proteção da marca. Tudo isso veio construir a "linguagem" 

Coca-Cola. Por trás de tudo, a visão empreendedora digna dos grandes criadores. A 

pessoa que junta todas as peças e articula a visão do quebra-cabeça é sempre o 

personagem central da história. 

  A Coca-Cola era, na cabeça do mercado consumidor, mais que um simples 

refrigerante. Era um conceito mais amplo que se consolidou por intermédio da 

linguagem da propaganda. A Coca-Cola já nasceu pensando em propaganda. O 

objetivo maior dela era fazer as pessoas pensarem em Coca-Cola na hora de matar a 

sede.  

 Mas a quem era dirigida essa mensagem? Qual era o público-alvo? Era todo 

mundo. Nada dessa história de descobrir necessidades e desejos de grupos de 

consumidores específicos e falar direto com eles. Não havia segmentação. O 

segmento de mercado? É todo mundo, ora! 

  Repare no texto desse anúncio que apareceu em uma revista de tiragem 

nacional, em 1905 (citado por Richard Tedlow): 

 

 Coca-Cola é uma bebida deliciosa, palatável, saudável. 

 Ela alivia a fadiga e é indispensável para homens de negócios, profissionais e 

estudantes; ciclistas e atletas; alivia a exaustão mental e física; é a bebida favorita 

das senhoras quando estão com sede, desgastadas, desanimadas. 

 

 Um verdadeiro manifesto anti-segmentação, certo? 

  

 

O nome da coisa é que torna a coisa real 

 

A Coca-Cola sempre acreditou, e muito, em propaganda. Sempre gastou para valer a 

fim de se comunicar com seu mercado (isto é, com todo mundo). Enxergava a 

propaganda como um investimento de longo prazo e soube gastar para construir sua 

marca, mesmo nas épocas em que "não podia". 
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 Em 1901, gastou 100 mil dólares, e estava certamente entre os 30 maiores 

anunciantes americanos. Em 1912, gastou 1,2 milhão de dólares - era o produto mais 

anunciado nos Estados Unidos. 

 Ninguém conseguia escapar da Coca-Cola. A marca era promovida e 

defendida ferozmente. O sucesso fez aparecerem muitas tentativas de imitação em 

níveis realmente inacreditáveis. O mais comum era a tentativa de outras empresas de 

provar ao consumidor que seu produto era essencialmente o mesmo que a Coca-

Cola. Os processos judiciais que a Coca movia em seguida resultavam, 

invariavelmente, em um veredicto que dizia o contrário. 

 Um desses nomes, Afri-Cola, por exemplo, sugeria até uma tentativa de 

segmentação - era uma cola destinada aos afro-americanos. Outros nomes: Klu-Ko-

Kola, Kos-Kola,Takola... 

 Em 1926, mais de 7 mil casos de violação de marca contra a Coca-Cola foram 

reportados. A empresa sempre acreditou no poder de seu nome. Estimulava seus 

funcionários a lerem tudo que se publicava sobre Coca-Cola: estava escrito 

corretamente, com os dois "Cs" em maiúscula? 

 O poder do nome. Significado da marca é isso aí. 

     

• 
 

A luta na Justiça no início era para provar que outros estavam copiando sua fórmula. 

Envolvia testes químicos. Depois, passou a se concentrar só na proteção do nome. 

Mesmo que o produto (a coisa em si) fosse diferente, o nome não podia ser igual ou 

parecido, pois o nome Coca-Cola transcendia à realidade física do produto. 

Em 1920, perante a Suprema Corte Americana, a Coca-Cola ganhou uma dura 

batalha contra (adivinhem!) a Koke Company of America.  

 Abaixo um trecho da argumentação de seus advogados: 

 

 ...(Hoje) nós podemos dizer que a bebida caracteriza o nome na medida em 

que o nome caracteriza a bebida. 

 Em outras palavras, Coca-Cola provavelmente significa, para a maior parte 

das pessoas, o familiar produto das pessoas exigentes, a ser tomado em qualquer 

lugar e não (apenas) um composto de certas substâncias químicas. 

 

Hoje, Coca-Cola é o segundo nome mais conhecido em todo o mundo. O primeiro é 

"ok". Portanto, se você disser: "Coca-Cola is ok", você será entendido em 

praticamente qualquer lugar do mundo. 
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O conceito Coca-Cola 

 

A Coca-Cola nunca quis mudar. O produto em si e a consistência de sua propaganda 

eram intocáveis. Os executivos que sucederam Candler tomaram isso como artigo de 

fé.  

 A Diet Coke só apareceu em 1981, ano em que Robert Woodruff (o sucessor 

de Candler e guardião do conceito Coca-Cola) se aposentou. Ele dirigira a empresa de 

1923 a 1981. Enquanto viveu, não se tentou alterar o sabor da Coca. 

 A Coca-Cola transcendeu a categoria de produto. Virou um símbolo, ou 

melhor, um conceito repleto de significados. Esse conceito não tinha a ver só com o 

gosto da bebida, ou com a linguagem da propaganda. Era algo maior que tudo isso, 

tomado separadamente. Algo "que encontrou ressonância nos corações e nas mentes 

dos americanos de uma forma profunda e original". 

 A habilidade da empresa em manter a liderança por meio da não-mudança é 

notável, e igualmente notável foi a surpresa com que seus próprios executivos 

perceberam a importância do conceito que tinham nas mãos.  

 O presidente da empresa, Robert Goizueta, disse, em 1988: 

 

  ...Não existe outra empresa no mundo como a Coca-Cola. Nenhuma. 
 Não estou dizendo que somos melhores. Não estou dizendo que nós somos 
piores. Estou dizendo que não há outra igual. Se quiserem uma prova, tudo o que há 
a fazer é voltar ao verão de 1985... 

 …[Foi então que entendemos que] o consumidor americano é o dono da 

Coca-Cola, não seus acionistas, não seus executivos. 

 

O que ocorreu no verão de 1985? A empresa quis alterar o sabor original. Pesquisas 

haviam mostrado que havia um sabor "melhor". Sabe o que aconteceu? A nova Coca-

Cola, batizada como New Coke, foi um dos maiores desastres de lançamento de 

produto em todos os tempos. O maior erro de avaliação nos 99 anos da Coca-Cola. O 

resultado foi uma tempestade de protestos tão intensa que em três meses o sabor 

original estava de volta.  

 Um comentarista (citado por Tedlow) escreveu: 

 

 A empresa não tinha idéia do grau de comprometimento emocional que as 

pessoas tinham com a Coca-Cola... 

 Alguns consumidores “enlouqueceram”, era quase um abalo psicológico. 

 

Seria possível competir contra um "produto" assim? 

 55



 

A Pepsi: explorando outro nível na batalha das colas 

 

Talvez você tenha ficado com a impressão de que a Coca-Cola era imbatível como 

marca - a brand beyond competition. Não, não era. Seu sucesso extraordinário e sua 

posição única foram, em grande parte, o resultado não planejado de uma série de 

circunstâncias.  

 Mas um competidor capaz de enxergar por trás do óbvio é sempre um perigo. 

Esse competidor foi a Pepsi-Cola. 

 Estudantes de física sempre sonham ser Einstein. Estudantes de negócios 

sempre fantasiam com tacadas geniais para vencer um concorrente importante.A Coca 

não fora uma sacada genial de início. Fora uma construção bem executada ao longo 

do tempo. Mas a rigidez do conceito da Coca-Cola, como Tedlow nota, trazia em si o 

próprio germe das dificuldades que ela iria enfrentar.  

      

• 
 

O homem de visão da Pepsi chamava-se Charles Guth. Em 1931, quando ele a 

comprou, a Pepsi já existia há longos anos. A fórmula fora inventada em 1890, mas 

até 1930 a empresa já tinha quebrado duas vezes.  

 Em 1931, a Coca-Cola era uma das maiores máquinas de fazer dinheiro de que 

se tem notícia. Ninguém fazia cócegas nela em termos de competição. O insight 

fundamental de Guth foi perceber que a Pepsi jamais chegaria aonde ele queria sendo 

mais um mero “imitador” da Coca-Cola, como milhares de outros tentavam. A Coca 

era forte demais para ser atacada de frente. A grande tacada não poderia ser um sabor 

mágico ou "um apelo misterioso na propaganda". Guth escolheu outra arma e furou 

facilmente a muralha aparentemente intransponível da Coca. 

 A arma que ele escolheu foi o preço, ou melhor, o valor. Valor é o que você 

compra com relação ao que você paga. Guth ofereceu o dobro da Pepsi pelo mesmo 

preço da Coca - e isso no meio da grande Depressão. O que interessa para nós, aqui, é 

a mudança de fato relevante. Não tentar ser igual à Coca era o óbvio, mas quem viu 

esse óbvio primeiro foi a Pepsi. No meio da Depressão dos anos 1930, é claro que o 

apelo preço era extremamente relevante; o suficiente para fazer as pessoas deixarem 

de lado a tradicional fidelidade à Coca.  

 A Coca-Cola era tão lucrativa que um competidor conseguia oferecer o dobro 

pelo mesmo preço e ainda ter um lucro considerável. É verdade que esse primeiro 

"ovo de Colombo" da história da Pepsi, o preço, não chegava a caracterizar uma 

estratégia de segmentação. O público que a Pepsi queria atingir ainda era "todo 
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mundo". Todo mundo se interessaria em comprar o dobro pelo mesmo preço, na visão 

de Guth. E foi exatamente o que ocorreu. 

 A Coca manteve-se imóvel com relação a isso. Afinal de contas, como líder 

incontestável até então, que interesse ela poderia ter em educar o público a esperar 

mais quantidade pelo mesmo preço? 

 A jogada do preço foi isso mesmo: um truque. Não chegou a ser uma 

estratégia. Funcionou porque a linguagem do preço tem sempre apelo, mas essa 

linguagem limita a competição a um nível muito pouco sofisticado. O consumidor não 

é fiel ao produto, é fiel ao preço mais baixo. Quando não é mais possível manter o 

preço como única motivação para a compra, a empresa corre risco. 

 Mas independentemente disso, lá pelo final da década de 1930, a Pepsi era o 

segundo jogador no jogo das colas. A empresa crescera. Nada que pudesse tirar o 

sono da líder, que continuava absoluta. Absoluta, mas não mais sozinha. 

 O segundo grande nome da Pepsi foi Walter Mack. Ao contrário de Guth, a 

quem substituíra, esse executivo queria construir uma empresa, e não simplesmente 

ficar rico. O que ele fez de essencial foi procurar uma linguagem para a Pepsi que 

transcendesse a questão do preço. 

 A Pepsi não poderia se dar ao luxo de tentar competir em volume de 

propaganda com a Coca - era necessário algo novo. O criativo Mack apelou primeiro 

para uma novidade: propaganda escrita nos céus pela fumaça de um avião; depois, 

procurou o rádio, em que a Coca gastava dez vezes mais que a Pepsi. Como? Usando 

algo que viria a se tornar a marca registrada da Pepsi muito depois, por meio de 

Michael Jackson, Lionel Ritchie e outros. Usando música, é claro.  

 Um jingle, fácil de memorizar. Gostoso de cantar. Daqueles que as pessoas 

passam o dia cantarolando3: 

 

 Pepsi-Cola hits de spot 

 Twelve full ounces, that’s a lot. 

 Twice as much for a nickel too. 

 Pepsi-Cola is the drink for you. 

 

Foi um sucesso. O jingle era perfeito. Vendia a vantagem da Pepsi (duas vezes mais 

pelo mesmo preço), com a ajuda de uma musiquinha danada de boa. Nada da 

"criatividade" afetada que se tornou tão comum entre os publicitários mais tarde.  

                                                 
3 “Pepsi-Cola vai no ponto 
Doze onças inteirinhas é um bocado. 
Duas vezes mais por um níquel também. 
Pepsi-Cola é a bebida para você.” 
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 A Pepsi tinha algo a dizer e dizia, ou melhor, cantava. "Comprando nosso 

produto, você obtém mais por menos." Música como linguagem ainda não havia sido 

usada na competição entre as colas. Inventando uma nova forma de falar (cantando), 

ela conseguiu uma sobrevida na disputa com sua rival! 

      

• 
 

Mas a Pepsi não tinha uma vantagem consistente. Preço só funciona como estratégia 

de marketing a longo prazo quando você tem algum tipo de vantagem real em seus 

custos.  

A Pepsi não tinha. Em 1949, a lucratividade da Coca era quase 20 vezes maior que a 

da Pepsi. Não havia slogan publicitário capaz de mover a Pepsi para adiante. 

 O terceiro grande nome da Pepsi foi Alfred Steele, um homem de marketing 

no melhor sentido. Mack tinha sido muito bom em algumas coisas, como o 

posicionamento da Pepsi como empresa que canta e escreve nos céus. Além disso, 

oferecia o dobro pelo mesmo preço. Ele gostava desse tipo de marketing. Não tinha 

tanto interesse por outros aspectos, como a logística da distribuição do produto ou o 

relacionamento com engarrafadores, por exemplo. Steele tinha uma visão mais 

abrangente das coisas. Ele partiu do que a empresa tinha de melhor: sua 

inventividade, sua capacidade de ser uma segunda opção criativa e, a partir daí, 

mexeu em tudo, e para melhor: modernizou as fábricas, criou departamentos de 

pesquisa e controle de qualidade, introduziu garrafas de vários tamanhos, alterou 

sistemas administrativos, introduziu programas de treinamento e participação nos 

lucros, parceria e relacionamento com engarrafadores... Mas a maior conquista de 

Steele veio mesmo do marketing. Foi ele quem soube reinventar a linguagem que 

caracterizava a Pepsi. Steele reposicionou a Pepsi. 

      

• 
 

Até mais ou menos 1950, a Pepsi tinha se estabelecido claramente como a cola que 

oferecia mais pelo mesmo preço, mas no final da década de 1940, ela estava sendo 

forçada a ir além do apelo do preço. Qual seria, então, sua identidade? O que a Pepsi 

iria dizer agora? 

 Preço havia sido a única razão para as pessoas comprarem Pepsi, mas Coca-

Cola dava mais prestígio. Era comum as pessoas comprarem Pepsi, passarem o 

conteúdo para garrafas vazias de Coca e servirem a suas visitas como se fosse Coca-
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Cola. Por que alguém que podia comprar Coca-Cola iria optar pela Pepsi, se agora o 

preço era o mesmo? 

 Steele decidiu primeiro alterar o sabor e tornar a bebida mais leve. Até então, 

a Pepsi havia se apresentado como um produto semelhante, mas mais barato. Agora 

não. Decidiu-se diminuir o conteúdo de açúcar também. A Pepsi iria dizer às pessoas 

que as duas bebidas - que custavam o mesmo preço - eram diferentes. Em sabor e em 

calorias. 

 Outro aspecto do posicionamento da Pepsi dizia respeito à idade do 

consumidor; apesar de não se mencionar explicitamente a idade de quem bebia Pepsi, 

implicitamente passava-se a idéia de que ela era a bebida dos jovens e de gente que 

gostava de estar em grupo.4 

  

 Be sociable, look smart 

 Keep up to date with Pepsi 

 Drink light, refreshing Pepsi 

 Stay young and fair and debonair, 

 Be sociable, have a Pepsi 

 

Esse apelo era claramente distinto do da Coca-Cola, que se apresentava como algo 

para todos, não como um símbolo de juventude para os jovens e os sociáveis. Essa foi 

a estratégia iniciada nos anos 1950, que chegaria ao auge nos anos 1960 com a 

"geração Pepsi".  

       Em 1959 o lucro bruto da Pepsi foi 113,6 milhões de dólares. O da Coca foi 

196,3. Pertinho, se considerarmos a fantástica diferença de dez anos antes. 

 A Coca insistia nos apelos à "bandeira e à maternidade". "A marca acima da 

competição". Durante muito tempo ela não considerou a Pepsi uma realidade a ser 

levada em conta.  

 À medida que a realidade do mercado a forçava a mudar, a Coca introduziu 

primeiro um refrigerante diet, chamado Tab, porque Coca-Cola era um nome e um 

conceito que não podiam se misturar. A Pepsi, dois anos antes, já havia introduzido 

seu produto diet. O nome? Diet Pepsi, é claro. 

 A Pepsi, periodicamente, alterava sua fórmula. Na Coca, a fórmula era 

sagrada. 

      

                                                 
4 “Seja saudável, pareça inteligente 
Fique por dentro com Pepsi 
Beba a leve e refrescante Pepsi 
Permaneça jovem etc.” 
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• 
 

A necessidade de sobreviver fez a Coca mudar e, quando começou, ela foi rápida. 

Talvez até demais. Mudou sua forma de se relacionar com engarrafadores, lançou a 

Diet Coke em 1982 (um sucesso), a Coke normal sem cafeína, a Diet Coke sem 

cafeína e a Cherry Coke em 1985. Licenciou o nome Coca-Cola para ser usado em 

roupas e material esportivo. 

 Tedlow comenta que isso parece ter feito os executivos da Coca perderem a 

noção de limites, o que explicaria o fracasso retumbante da New Coke, em 1985. 

Simplesmente retiraram a Coca tradicional do mercado e substituíram-na por uma tal 

de Nova Coca. Ninguém teve chance de optar. 

 Em 1975, a Pepsi lançou uma campanha baseada em uma comparação direta 

de seu sabor com o da Coca - o Desafio Pepsi. Testes haviam mostrado que a maioria 

das pessoas gostava mais do sabor da Pepsi, e esse apelo foi usado maciçamente 

durante algum tempo, depois parou. Provavelmente porque isso poderia romper um 

equilíbrio existente no mercado das colas: a Coca-Cola, ferida, poderia usar seu 

enorme poder de fogo para oferecer descontos generalizados, o que levaria à pior 

situação possível (para as empresas competidoras, não para o consumidor) em uma 

disputa de marketing: uma guerra de preços. Cada empresa abrindo mão o máximo 

possível de sua margem de lucro para tentar asfixiar o competidor.  

 Além do mais, a Pepsi mudara o mercado colocando seu foco na pessoa que 

bebe o refrigerante, e não no refrigerante em si. A linguagem da Pepsi era outra e 

parece que a empresa, de alguma forma, não quis alterar isso substancialmente.  

 Outra coisa muito sintomática: durante décadas as empresas lutaram por 

participação de mercado e jamais se preocuparam em testar o que era aparentemente a 

essência do que vendiam: o sabor de seus produtos em comparação com o outro 

concorrente.  

 Não. Havia o entendimento implícito que a realidade não era o produto em si, 

mas o conjunto de significados associados a ele. Era perda de tempo perguntar qual 

era "realmente" o melhor sabor.  

 

De tudo o que vimos, o essencial é a questão da linguagem dando vida e realidade a cada 

produto. A linguagem que cada uma escolheu é que essencialmente criou cada marca, 

moldando a realidade do produto. Em marketing é a linguagem que você usa que cria a 

realidade. 
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Durante grande parte do século XX, a Coca-Cola foi o mais imutável dos produtos. 

Até meados dos anos 1950, ela só era disponível em uma garrafinha de um único 

tamanho. O foco era no produto. Na misteriosa fórmula secreta da Coca. 

 A Pepsi nasceu sem o compromisso de ser imutável; desafiou a Coca em 

muitas frentes e obrigou-a a mudar. Foi, através dos tempos, mexendo 

fundamentalmente na simplicidade sobre a qual o sistema Coca-Cola se assentava e 

forçou-a a alterar seu (da Coca) mundo.  

 A Pepsi introduziu outros níveis na guerra das colas. Seu primeiro grande 

movimento foi o apelo do preço; em seguida, segmentou por meio de diferenças sutis 

entre os consumidores do produto, em termos de idade e de "cabeça". A Pepsi mudou 

a escala em que o marketing era feito. A Coca demorou, mas mudou também. Se não 

tivesse mudado...  

 

 

 

Ford Motor Company - massificando o conceito de automóvel 

 

Refrigerantes, cigarros, produtos embalados (packaged goods) são exemplos muito 

prosaicos. Sua natureza só permite, em geral, batalhas de propaganda. A luta pela 

mente do consumidor é travada nas agências de propaganda, onde raramente se faz 

marketing – normalmente, só se exercita o exibicionismo e se promove egos. 

 Carros e refrigerantes só têm em comum o fato de hoje serem produtos de 

massa. Dizer que Henry Ford fez com o automóvel o que a Coca-Cola fez com os soft 

drinks é reduzir demais a importância do que ele fez. Ford realmente transformou o 

carro num artigo para as massas, para o homem comum. Mas fez muito mais que isso. 

 Enquanto a Coca-Cola se tornou o poderosíssimo nome que é, contando em 

larga medida com fatores do acaso, Ford realizou uma construção planejada, passo a 

passo, segundo um conceito que estava totalmente amarrado e sobre o qual não 

poderia haver dúvidas. 

 O alcance do que Ford fez também não pode ser comparado com mais nada 

até então realizado no mundo dos negócios. Tenho dúvidas sobre se pode ser 

comparado a algo que tenha sido feito depois.  

 Richard Tedlow coloca Ford ao lado de Einstein, Lenin e Freud, como 

personalidades decisivas para o curso dos acontecimentos no século XX. 
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1900 - todos se perguntam: como vai ser essa coisa chamada 

automóvel? 

 

A tecnologia do motor a explosão só permitiu que se pensasse a sério sobre 

automóveis depois de 1880. Alemães e franceses faziam experiências com diferentes 

idéias sobre um veículo movido a motor. Havia mesmo dúvida se esse motor seria a 

explosão ou elétrico. Alguns defendiam a opinião de que os automóveis teriam de ser 

movidos por eletricidade, porque, afinal, "ninguém iria querer sentar em cima de uma 

explosão". Imaginava-se uma engenhoca chamada automóvel, mas... como iria ser 

essa coisa? 

 Nos Estados Unidos, as estradas eram horríveis. Só 10% delas eram 

pavimentadas. Intransitáveis em grande parte do ano. Não havia postos de gasolina, 

nem regras de trânsito. Não havia oficinas. Peças de reposição, nem pensar. Quem iria 

comprar carros? Eles seriam um brinquedo só para os ricos? 

 A renda média dos americanos, em dinheiro de hoje, era, na época, inferior a 

500 dólares. Quem teria dinheiro para comprar um carro? Quanto custaria produzir 

carros e como eles seriam fabricados? Seria realmente possível produzir carros de 

qualidade por um preço ao alcance das pessoas? 

 Em 1908, diz Tedlow: 

 

 Não havia exemplo, nem nos Estados Unidos nem na Europa, de ninguém que 

tivesse combinado com sucesso boa qualidade com preço baixo, através da 

estratégia de produzir em grandes quantidades um único modelo de carro. Quem fez 

isso foi Henry Ford. Temos de ser absolutamente claros com relação a isso: não foi o 

mercado que fez, não foi a opinião pública, não foram os europeus. Foi Henry Ford. 

 

 

Carros para as pessoas comuns 

 

Vale a pena frisar isso tudo para entendermos a dimensão da genialidade de Henry 

Ford, e, em seguida, a altura de sua queda. Nunca houve um homem de negócios, em 

qualquer época, sobre quem se tenha escrito tanto. Portanto, não dá para ser original - 

para nós, o que interessa é chamar atenção sobre algumas coisas nessa história: Ford 

"viu" completa e claramente o que viria a ser a sociedade do automóvel e se propôs a 

criá-la. Lembre-se: o potencial desse novo bem não era posto em dúvida, só que 

ninguém conseguia definir como seria a "coisa". 

 Ford queria produzir um carro para o "homem comum", para qualquer cidadão 

que ganhasse um salário decente. Como seria esse carro? Seria um carro universal 

para "as grandes multidões". Suficientemente versátil para servir para todas as 
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ocasiões, durável, simples de operar e manter. Seria feito dos melhor material e 

produzido em série, de acordo com um "molde" que não poderia mudar. 

 Como seria fabricado? Ford "viu" que se conseguisse montar um sistema de 

fabricação suficientemente eficaz para possibilitá-lo fazer grandes quantidades, o 

preço iria cair, o "homem comum" poderia comprá-lo; isso massificaria o produto e o 

tornaria parte da vida das pessoas.  

 Ford queria lançar seu carro a 600 dólares. 

 Em 1903 ele dizia: 

  

 A maneira de se fazerem carros é produzi-los um igual ao outro, igual ao 

outro, igual ao outro...  

 Todos iguais. 

 Fazê-los sair da fábrica tão iguais como um alfinete é igual a outro alfinete, 

ou como um palito de fósforo é igual a outro, quando sai da fábrica de palitos. 

 

Esse era o conceito de automóvel na visão de Ford. Demorou cinco anos e nove 

modelos até que se chegasse à versão definitiva desse "alfinete": o Modelo T. 

 Chama a atenção o quanto a Ford, nos primeiros anos, era uma empresa que 

experimentava; ágil, flexível, aberta. A visão de Ford atraía um tipo de gente especial, 

que era estimulada pela idéia de fazer algo novo; que gostava de procurar, sentia-se 

gratificada por fazer parte de um processo tão empolgante. Gente para quem trabalho 

era divertimento. 

 O Modelo T começou a ser produzido em 1908. Ford conseguiu pôr em 

prática tudo que havia sonhado. O preço inicial foi  850 dólares, bem acima do que ele 

queria. Mas Ford ficou firme em sua convicção de que (em suas palavras): 

 

 Quanto menos complexo for (nosso carro), tanto mais fácil será fabricá-lo, 

tanto mais barato poderemos vendê-lo e, portanto, tanto maior o número que poderá 

ser vendido. 

 

Na mosca. Em 1908, foram vendidos 5.986 Modelos T a 850 dólares cada. Oito anos 

depois, foram vendidos 577.036 a 360 dólares cada. 

 O "miraculoso" sistema de produção que Ford montou dera conta do recado. 

Ele conseguia realmente fornecer um produto de qualidade a um preço baixo. Pagava 

os melhores salários do setor. Ficou bilionário.  

 Tedlow especula que no auge do sucesso de sua empresa, Henry Ford pode ter 

sido o homem mais rico em toda a história da humanidade. O segredo? Mantenha a 

coisa simples, seu estúpido! 
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A General Motors - vamos complicar um pouco essa brincadeira? 

 

Henry Ford tinha certeza de que seu Modelo T era a resposta definitiva a tudo que se 

referia a carros. Já Wiliam Durant, o homem da General Motors, estava convencido 

de que ninguém poderia saber como o conceito de automóvel iria evoluir.  

 Mas as diferenças entre os dois não se limitavam a isso. Durant era uma 

espécie de especulador financeiro. Ele olhava para o mercado de automóveis como 

um jogador aposta no mercado de ações. Acabou pessoalmente quebrado. 

 Nada a ver com Henry Ford. Enquanto esperava que o setor se delineasse 

melhor, Durant especulava. Comprava e vendia empresas menores, de setores que 

tinham a ver com a produção de automóveis. Fabricantes de radiadores, rolamentos, 

motores de arranque.  

 Junto com uma das empresas que comprou, veio o executivo que mais tarde 

iria realmente escrever a história da GM - Alfred Sloan. Sloan tornou-se presidente da 

GM em 1923. Conhecia e respeitava Henry Ford, mas tinha uma qualidade nova e 

rara: era um manager. Fato inédito na época, entre os homens de negócio de todos os 

setores. Com Sloan nasceu esse conceito de management que temos hoje: 

 

...Uma aguda percepção de que tinha de haver uma estrutura organizada 

dentro da empresa para que ela pudesse ter sucesso no mercado lá fora.  

 

A dureza do pragmatismo que pede fatos, fatos, só fatos e age apenas com base neles. 

O interesse exclusivo em "fatos reais", não em fantasias ou especulações, isso tudo é 

marca registrada do modo Sloan de administrar. Homem de poucas emoções, sem 

filhos, sem hobbies, totalmente absorvido pela tarefa de tocar a GM; com ele é que 

tem início o estereótipo do “gerentão”. 

 

 

Anos 20: dá para manter a visão de Henry Ford? 

 

Quando a Primeira Guerra Mundial acabou, o automóvel já era uma realidade 

estabelecida, e os números que a Ford Motor Company tinha para mostrar eram 

assombrosos. Henry Ford inventara um conceito. 

 As coisas haviam mudado muito desde o primeiro Modelo T. Carros agora 

tinham arranques elétricos, quase todos eram fechados (e não abertos como no início), 

as estradas eram pavimentadas, os carros duravam mais e, o que é fundamental, o 

número de carros usados aumentava, aumentava... O que fazer com eles? 
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 Em 1920, 33% das famílias americanas possuíam um carro. Essa percentagem 

saltou para 77% em 1930. Em que implicava isso? Claro, a quantidade disponível de 

pessoas para comprar carros novos diminuía. Falava-se em saturação de mercado. 

 O marketing, essa coisa de fazer as pessoas comprarem o que você tem para 

vender, tinha sido praticamente inexistente para o mercado de automóveis. A 

propaganda, tão vital para a Coca-Cola, não desempenhara papel importante no 

estabelecimento do conceito do automóvel. 

 Agora isso mudava. O mercado já conhecia o produto. A estrutura de 

produção e a venda de carros tinham sido estabelecidas para uma sociedade em que o 

automóvel era novidade - cheia de cavalos, carroças arados e estrume (em 1900 havia 

21 milhões de cavalos nos Estados Unidos e só 76 milhões de pessoas). Os 

vendedores de carros novos se viam forçados a aceitar carros usados como entrada na 

compra de carros novos. A Ford tinha de procurar alguma maneira de motivar as 

pessoas a comprar seu segundo carro. Os revendedores não sabiam fazer isso. Estava 

faltando marketing. 

      

• 
 

Em 1922, o problema se tornou intolerável. Os revendedores estavam tendo prejuízo 

porque não conseguiam vender os carros usados por um preço maior do que 

compravam e, se não aceitassem os usados, o cliente não comprava o carro novo.  

 Ford havia criado um sistema em que os revendedores recebiam cotas de 

carros (que eram facilmente vendidos); não era necessário se preocupar com a 

demanda. Todo mundo queria comprar. Mas o que fazer depois que "todo mundo" já 

tinha comprado? 

 Pelo menos um pouco de marketing já era necessário. Propaganda, 

desenvolvimento de técnicas de venda, pesquisa de mercado... Tudo isso começou a 

aparecer. Intuía-se que, de alguma forma, deveria ser possível usar a primeira compra 

como motivadora para a segunda. Mas como fazer isso? Estava tudo ainda muito 

desarticulado. E pior, a Ford Motor Company (leia-se: Henry Ford) era totalmente 

contra essa história de "fazer marketing". 

 Os níveis de exigência da sociedade em 1920 tinham se tornado mais 

refinados, e a visão de Ford era calcada em cima da simplicidade, lembra? O carro 

usado era um problema, não uma oportunidade. 
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E o consumidor? Onde está o consumidor? 

 

A competição que a GM oferecia à Ford, em 1920, era muito pequena. A Ford parecia 

invencível. 

  A GM, em seu nível de participação no mercado, tinha os mesmos problemas 

que a Ford, Sua  vantagem nesse momento estava na cabeça de Sloan. Ele sabia que a 

GM estava com problemas. Ford recusava-se a considerar sequer a hipótese de ter que 

alterar alguma coisa em sua visão. Lembre-se da parte central da proposta de Ford: 

produza cada vez maiores quantidades, do mesmo tipo de carro, que o preço vai cair. 

Não invente nada. Trate de ir produzindo mais e mais que você vai ganhar no volume 

vendido. 

 Genial para 1900. Catastrófico para 1920. O significado do automóvel tinha 

mudado. A relação entre oferta e procura também. Os carros duravam mais tempo, e 

os Ford duravam ainda mais que os outros.  

E pior ainda: qual seria o limite mínimo a que a Ford poderia chegar em 

termos de preço? Em 1924, a Ford tinha tido um lucro de mais de 82 milhões de 

dólares, mas desse total só cerca de 4 milhões estavam vindo da venda de carros 

novos, o restante vinha da venda de peças de reposição e acessórios. Sabe qual era o 

lucro da Ford por carro novo vendido? Dois dólares. O Modelo T estava sendo 

vendido praticamente a preço de custo.  

 Terrível.  

 Como o preço sempre foi o centro da estratégia da Ford, repare a situação 

(Tedlow comenta): se a Ford cortasse um dólar no preço, não significaria 

praticamente nada para o consumidor, mas implicaria redução de 50% no lucro. O 

dobro de carros teria de ser vendido para manter o mesmo lucro. Se um corte de dois 

dólares, ou mais, fosse feito, a empresa estaria admitindo que não poderia ganhar 

dinheiro com carros novos. Só com peças de reposição e acessórios. 

 É... A estratégia de preço baixo da Ford, tão brilhante, estava esgotada. Pense 

um pouco no que você sabe ou ouviu falar sobre marketing. Achamos que tudo deve 

começar com a satisfação de desejos e necessidades do consumidor, certo? Errado, 

responderia Ford.  

 Nas palavras de um colaborador dele, o que Ford fizera fora inverter isso. Em 

vez de começar com o consumidor e produzir o carro que ele desejasse, Ford bolou 

um carro que pudesse ser produzido por um preço acessível à maioria.  

 De fato, Henry Ford padronizar o consumidor. Todo mundo tinha de querer 

aquele carro. ("Eis aqui o que eu tenho. Compre!") Isso funcionou tão bem que a Ford 

como empresa tornou-se impermeável à necessidade de saber o que as pessoas 

querem. Ouvir o consumidor? Esqueça. 
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 A Ford achava que seu negócio era produzir Modelos T. Sua cultura de 

empresa, seus hábitos, suas enormes fábricas, tudo era para produzir Modelos T. O 

comentário a seguir foi feito por Alfredo Sloan, anos depois, em suas memórias: 

 

O velho mestre não conseguiu lidar com a mudança. Não me pergunte por 

que. Mr. Ford, que tinha tido tantos insights brilhantes em épocas anteriores, parecia 

nunca ter entendido quão completamente seu mercado havia mudado com relação 

àquele no qual ele tinha construído seu nome e com o qual estava acostumado. 

 

Tentar aplicar um vocabulário que vinha dando certo a situações em outra escala de 

complexidade nunca funciona. 

 No próximo capítulo vamos ver como Einstein, outro gênio do século XX, 

passou por crise semelhante. A crise que aparece quando se tenta lidar com a 

realidade em níveis de complexidade com que sua cabeça não está acostumada. 

 

 

O que está acontecendo com Mr. Henry Ford? 

 

 Lembra-se de como a Pepsi introduziu a idéia de mudança como parte 

importante de sua estratégia? Há aqueles que sofrem com a mudança e há os que se 

apóiam nela para crescer. 

 As grandes derrocadas no mundo empresarial têm sempre um lado patético. 

Eu daria tudo para assistir (escondido) a reuniões de executivos, cujas empresas 

começam a ir mal, começam a perder mercado, se aproximam do prejuízo, após anos 

e anos de sucesso. Não me interessa o que os porta-vozes oficiais dizem, mas sim o 

calor da discussão diante do medo da derrocada.  

 A batalha de egos. Aquilo que Fisher, o enxadrista, dizia que lhe dava mais 

prazer no xadrez: o pressentimento da derrota nos olhos do adversário, o ego (do 

outro) começando a desmoronar. A natureza humana, em sua dimensão mais primária 

(morrendo de medo), tendo de confrontar a realidade. 

 Nada para mim se compara à história de Henry Ford nesse particular. 

      

• 
 

Sloan estava enfrentando a realidade dos novos tempos na GM em várias frentes. 

Primeiro, organizando a empresa internamente. Atraindo gente boa. Criando o 

conceito de divisões, com executivos respondendo por resultados e assumindo 

responsabilidades perante um comando central da corporação.  
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 Sloan mexia em tudo e usava várias formas para dinamizar a GM. Sob seu 

comando, criou-se o conceito de administração de empresa, ou melhor, definiu-se 

na GM uma moldura de organização, um esquema de funcionamento que fez escola. 

A escola em que nós, executivos, nos formamos até hoje. Sistemas de informação. 

Relatórios gerenciais. Níveis hierárquicos. Fluxos de trabalho organizados. 

Informação fluindo de forma mais organizada. Políticas de pessoal. Treinamento. A 

isso foi adicionada uma visão de marketing inédita no ramo de automóveis. 

 

Henry Ford: o amargo gosto da derrota 

 

Henry Ford era contra isso tudo. Ou melhor: Henry Ford odiava tudo isso. A empresa 

que há menos de 20 anos fora considerada modelo de flexibilidade, tinha se 

petrificado. A explicação para isso, diz a história, deve ser buscada na personalidade 

de Henry Ford. 

 

A fama que adquiriu, mais toneladas de bajulação, fizeram de Ford uma vítima de 

seu próprio sucesso. Um mecânico simples se tornara conhecido no mundo inteiro. 

Seu nome se tornara um “ismo”. Uma doutrina. (Tedlow) 

 

Ele acabou perdendo a perspectiva e o senso crítico. Só não digo que perdeu a cabeça 

por pudor. Não tolerava elogios a mais ninguém dentro da Ford. A empresa era dele. 

Abominava a tal idéia de organização que Sloan apregoava. Não admitia nada que 

lembrasse registros escritos de coisa alguma. Nada de relatórios. Nada de pesquisas.  

Nada substituiria sua intuição de “resolvedor” de problemas. 

 Há relatos de que setores administrativos da Ford foram fisicamente destruídos 

por ele durante a noite. Papéis sumiram. Móveis foram destruídos a machadadas. 

Levas de gente boa, de primeiro escalão, pediam demissão e iam embora. Henry Ford 

não os substituía e aproveitava para acabar com os sistemas de gerência que eles 

estavam tentando implantar. 

 Literalmente sua opinião era que: 

  

Não é necessário que qualquer departamento dentro da Ford saiba o que o 

outro está fazendo. Aqui não precisa haver organização, tarefas específicas, linha de 

sucessão ou autoridade. 

 

Enquanto a GM se redefinia e ia roubando mercado da Ford, Henry Ford se apegava 

pateticamente ao único mundo que conhecia. Qualquer mecanismo gerencial mais 

elaborado era interpretado por ele como uma tentativa de tirarem a empresa dele. 
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 A relação com a rede de revendedores - um fator-chave para a comercialização 

dos carros - era igualmente muito ruim. Autoritária, distante. Parceria? 

Relacionamento? Esqueça. 

 Mesmo no período em que o mercado se retraiu mais, não se admitiu 

conversar sobre redução das cotas que cada revendedor tinha de encomendar (e pagar 

à vista) à Ford. Quando o Modelo T começou a ter problemas de venda - no início da 

década de 1920 -, a Ford culpou os revendedores. 

       

• 
 

E, é claro, a Ford estava presa ao Modelo T. Em 1927, já estava suficientemente claro 

para todo mundo que a empresa iria ter que mudar de modelo. Alguma novidade iria 

ser necessária. Nessa altura, o Modelo T era coisa do passado, sentimentalismo puro. 

 Ford cedeu, por fim, e converteu uma fábrica inteira para produzir um novo 

modelo. O Modelo A. O custo foi altíssimo em dinheiro e pessoas. O Modelo A deu 

certo no início, mas logo depois passou a ser tratado como um novo padrão imutável. 

O novo Modelo T. A cabeça da empresa não mudara. A parcela de mercado da Ford 

caíra para menos de 10%. Ela nunca mais iria recuperar seu domínio. Enquanto isso, o 

que a GM estava fazendo? 

 

 

A vitória da GM: desculpe, Mr. Henry Ford, mas o senhor estava errado 

 

Ao adotar as práticas que irritavam tanto Ford, Alfred Sloan estava criando, na 

General Motors, um dos maiores sucessos da história empresarial norte-americana e 

mundial. Além de sua maestria ao definir e implantar o conceito de management, a 

GM foi campeã em marketing. Definiu de novo, e ao contrário, o papel do 

consumidor. 

 Ford padronizara o consumidor, Sloan acabou com isso. Introduziu a idéia de 

um carro para cada renda e cada finalidade. Segmentou. Ao reconhecer que a 

sociedade da década de 1920 era outra, trouxe um nível novo de sofisticação para o 

jogo.  

 Quando o comportamento social se torna mais complexo, quando há mais 

nuanças, mais possibilidades de escolha, é obviamente mais difícil enquadrar as 

pessoas em comportamento padrão. Quem reconhece isso primeiro e age de acordo 

estabelece uma vantagem difícil de ser superada. Essa história se repete sempre. É 

essencialmente isso que causa os problemas das empresas hoje, pois o próprio padrão 

da mudança está se transformando rápido demais.  
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 É isso que faz com que o grande imperativo de hoje no campo do business seja 

embutir na empresa os mecanismos para que elas estejam permanentemente se 

reconstruindo. 

 A empresa tem que ter a mudança programada em seu "código genético". E 

isso implica fazer tudo de uma forma totalmente diferente daquela a que nos 

acostumamos. Todos buscamos, inconscientemente, nossos padrões imutáveis, 

nossos “Modelos T”. 

 Temos de nos livrar desse hábito. Não é tarefa fácil. Seremos capazes disso? 

Sloan nos ensinou a organizar a empresa e consolidou certas idéias de marketing que 

se aprendem até hoje nas escolas de administração. Como ele fez isso? 

 

 

Assuma que as coisas se tornaram mais complexas, companheiro 

 

Em 1908, quando o Modelo T apareceu, uma em cada 20 famílias tinha carro. Em 

1920, uma em cada três tinha carro. 

 A estratégia de Sloan era: 

 1- Produzir diversas linhas de carro com preços diferentes; 

 2- As faixas de preço entre os vários níveis deviam se dar de forma que não 

houvesse lacunas entre cada nível. 

 

Um carro para cada bolso e cada finalidade.  

 

Na verdade, isso em si não era nada de muito genial. Como conceito, era quase como 

um "fabricante de sapatos decidindo que iria vendê-los em mais de um tamanho". 

(Tedlow) 

 Mas introduzir diferentes veículos na linha de produção da empresa 

aumentava muito a complexidade do negócio e implicava um nível de organização 

interna sem precedentes.  

 O relacionamento entre cada divisão e o comando central da empresa teriam 

de ser muito bem articulados para dar certo. Isso tudo introduzia a necessidade de 

gerência: management. 

 Repare. É sua visão das coisas que define a estratégia que você tem de seguir, 

e é a estratégia que define a estrutura que você precisa montar para colocá-la em 

prática. 

 Banal, não é? Pois saiba que ainda hoje isso é plenamente válido como ponto 

de partida para ação em qualquer empresa, qualquer negócio, qualquer tipo de 

atividade. É assim que tudo devia começar. É uma das coisas que não mudou e que 

não mudará.  

 70



 Mas ainda assim raramente se vê esse processo colocado em prática direito. 

Por quê?  

 

Uma boa referência para quem se interessou pelo trecho acima é What is strategy?, de 

Michael Porter, que a pareceu pela primeira vez na Harvard Business Review, de nov-dec de 

1996 e já se tornou um clássico. Porter reage contra a idéia de que prevaleceu em 

mangement nos últimos anos, que tendia a confundir estratégia com excelência operacional. 

Estratégia não tem a ver com fazer as coisas direito, diz Porter, tem a ver com fazer diferente 

as mesmas coisas que seus competidores fazem ou descobrir outras coisas para fazer 

(coisas que seus competidores não fazem) e que o cliente valoriza. Isto é, está disposto a 

pagar para ter. Em suma: a essência da estratégia é ser diferente. 

 

 

O tiro de misericórdia: o marketing chega ao mundo do automóvel 

 

 A visão de Sloan ia além. Ele queria mudar os modelos dos carros todo ano! Essa era 

demais. A proposta começou a ser discutida na GM, em 1923, mas só estava 

totalmente implementada em 1930. Era arriscadíssimo enveredar por esse caminho. 

As fábricas teriam de trabalhar sob enorme pressão. Os custos iriam explodir. Seria 

preciso criar competência na previsão de tendências, estilo, moda... Os vendedores 

teriam de ser permanentemente treinados sobre as vantagens dos novos modelos.  

 Numa área em que, até então, tinha reinado o Modelo T como padrão único, 

era querer mudar demais. Tratava-se, na verdade, em reinventar de forma radical o 

conceito de automóvel. Mas valia a pena correr os riscos. Os benefícios que o sucesso 

traria seriam incalculáveis. 

 Sloan percebera que, naquela época, as pessoas não tinham realmente motivo 

para comprar um carro novo. O fator mais importante para isso era a aparência do 

carro que possuíam. Talvez, na visão de Sloan, esse fosse o único fator. Então, vamos 

jogar tudo nesse novo fato relevante, pensou. 

 Sloan fez a GM sair do negócio de carros, como estava então definido, e entrar 

no negócio de moda! Fashion. E mais: os competidores menores não teriam chance de 

acompanhar um movimento desses. Não teriam recursos. Iriam todos quebrar. Mais 

ainda: a Ford. Você acha que a Ford iria se violentar tanto a ponto de introduzir 

variações anuais em seus modelos? Nem pensar.  

 Foi uma tacada de mestre com todos os seus riscos. Durante os anos 1920, a 

GM ultrapassou a Ford tanto em parcela de mercado quanto em lucro. Por falar em 

lucro, o seu foi, ininterruptamente, maior que o da Ford de 1925 a 1986 - todos os 

anos. 
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 Sloan já era um administrador celebrado, mas mesmo em retrospecto, seu fino 

senso de marketing impressiona. Veja o que ele diz sobre as mudanças de estilo dos 

carros GM em suas memórias: 

 

 ...O problema dos estilos dos carros era delicado. As mudanças teriam que ser 

tão atrativas que criassem demanda pelos novos modelos, gerando, por assim dizer, 

certa insatisfação com os modelos antigos em comparação com os novos. 

 Cada linha de carros da GM teria que ter uma identidade na aparência, de 

modo que se distinguisse à primeira vista um Chevrolet, um Pontiac, um Buick ou um 

Cadillac. 

 

Os muito escrupulosos que me desculpem, mas isso é muito bom. Manipulação? 

Criação artificial de demanda? Não sei.  

 

Sei que o que Sloan fez é essencialmente o que se entende por marketing. Inventou a 

realidade por meio de uma proposta de diálogo com o mercado de compradores de 

automóveis, usando a linguagem da moda e do estilo. Os consumidores responderam. 

Funcionou. Marketing é isso. Ponto. 

 

Não sei se realmente ele pensava assim na década de 1920 - mesmo os grandes 

homens têm a tendência de, a posteriori, tentar aparentar mais genialidade do que de 

fato tiveram -, mas, de qualquer forma, a história o aplaude como o (re)inventor do 

conceito de automóvel. 

 

 

Mais marketing, mais complexidade 

 

Segmentação também no preço, não só no estilo. Cada linha da GM teria seu preço 

rigorosamente estabelecido de modo que o modelo superior de uma linha estaria 

muito próximo do preço do modelo inferior da linha seguinte.  

 Isso criaria mais uma motivação para o consumidor comprar: mudando de 

linha, ele estaria sinalizando sua ascensão social. Besteira? Claro, mas o ser humano é 

assim. E é ele que compra coisas. 

 Com a mudança anual de modelo, a propaganda passou a ser fundamental. A 

GM tinha sempre algo novo para dizer ao público. Em 1923, ela foi a maior 

anunciante americana, e de lá para cá ou manteve essa posição ou ficou muito 

próxima do topo da lista. 
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 Que cores estariam na moda? Que novas tendências de estilo? Desejos e 

necessidades do consumidor. Pesquisas de mercado. As cotas de venda – e, 

conseqüentemente, o processo de produção - mudaram em função do que o mercado 

queria ou iria querer. 

 Tudo anti-Ford. Sucesso total. 

 

 

A GM se torna o padrão da indústria por décadas, até que um dia... 

 

Entre 1927 e 1937, a GM teve lucro acumulado de 2 bilhões de dólares. A Ford deu 

um prejuízo de 100 milhões de dólares no mesmo período. A GM se tornou o padrão 

de excelência da produção industrial. Até que, décadas depois, o Japão tornou-se o 

mais importante produtor de automóveis no mundo, atacando a GM com uma versão 

atualizada da mesma estratégia que a GM usara contra a Ford.  

 O mundo em que a GM reinara absoluta não valorizava tanto a qualidade e 

segurança dos carros, e o consumidor não tinha a opção de comprar, a preços viáveis, 

carros estrangeiros produzidos segundo outras condições. Isso acabou. A GM parece 

que estava fadada agora a se reinventar, segundo outro padrão. 

 Numa entrevista à Fortune, em 1988, Ross Perot disse: 

 

É preciso explodir esse sistema. Temos de jogar fora o livro do Sloan (suas 

memórias: My years with General Motors). Ele é como o Velho Testamento: 

congelado há milhares de anos. Continuamos a acreditar que podemos achar a 

página certa e o parágrafo certo e ter a resposta de qualquer pergunta que surgir. 

 

 

Mudanças: a única coisa que você tem de saber gerenciar 

 

Não gostaria de encerrar este capítulo deixando a impressão de que há leis gerais e 

metodologias infalíveis para fazer as coisas acontecerem no mundo das empresas. 

Não há. 

 Obviamente não é possível codificar o sucesso, nem em ciência nem em 

marketing. Lembre-se: sucesso tem a ver com estratégia, e estratégia é sobre ser 

diferente. Não se codifica a criatividade, é claro. 

 Não era óbvio fazer o que Ford ou Sloan, nem Newton ou Einstein, fizeram 

em um determinado momento. Não há sequer metodologia a ser seguida para se 

aprender a ser competente, muito menos genial. 

 Há sempre o salto de fé (the leap of faith), o mergulho no desconhecido, que 

cada grande movimento desse implica. 
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 O talento de cada personagem nesses processos é saber dar o salto no timing 

certo, no momento exato, no ritmo adequado, que torne possível ao acrobata agarrar 

seu parceiro que voa pelos ares, vindo de outra direção. Há sempre o risco de se 

esborrachar. Se não houvesse, nada disso teria a menor graça. 

  

O sucesso é sempre determinado pela interação de muitas coisas, muitos fatores. Não é 

inevitável. Só a posteriori pode ser explicado. Hoje, é quase impossível pensarmos em 

tacadas geniais do tipo das que estamos vendo. A quantidade de fatores que interagem é tão 

grande que não é realista esperarmos personagens com a estatura de um Ford, Sloan ou 

Einstein. O sucesso virá com o domínio de complexidades em outros níveis, um tema a que 

vamos voltar mais tarde. 

 

• 
 

Neste capítulo apoiei-me decisivamente no livro The story of mass marketing in 

America, de Richard Tedlow, a quem tive o prazer de conhecer pessoalmente em 

1994, em Harvard. É dele a citação com que quero encerrá-lo: 

 

 ...Sucesso, em business, é gerência da mudança. Por muitos anos, a GM 

gerenciou a mudança melhor que qualquer outra empresa. De fato, a GM 

programava a mudança. Ela nos apresentava ao futuro de acordo com seu próprio 

cronograma. 

Mesmo depois da chocante débâcle do Modelo T, a Ford Motor Company 

ainda não entendia o novo mundo competitivo. Ela substituiu o Modelo T pelo novo 

Modelo A, que fora concebido como o novo “carro Universal”. 

 O Modelo A teve sucesso, mas só por algum tempo. Demorou anos para a 

Ford entender que não conseguiria manter, com sucesso, seu approach original (fase 

II). Uma importante razão para esse atraso vital foi o próprio Henry Ford. Ele foi 

incapaz de modificar-se gracefully com o passar do tempo. Em vez de preparar sua 

empresa para o futuro, ele se agarrou ao passado. Como no caso de Robert 

Woodruff, na Coca-Cola, a longevidade de Ford prejudicou a habilidade de sua 

empresa de responder ao mercado e ao desafio da competição. 

 

A física foi a primeira ciência a questionar fundamentalmente seus padrões. Ela 

aprendeu a embutir a incerteza (não a segurança) em sua narrativa e, ainda assim, a 

gerar resultados. Essa história também vai nos ajudar a perceber o que nós, 

executivos, temos de fazer.  

 Quem começou a contá-la foi Albert Einstein. 
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Este capítulo é o preâmbulo para minha idéia central sobre o mundo das empresas. O centro 

do mundo dos negócios é a linguagem. A linguagem, a narrativa, é essencial nele. Quer 

dizer, o produto é menos central do que a narrativa sobre o produto. Coca-Cola, Ford e GM 

são exemplos disso. Em business é a linguagem que se usa que leva à ação. Dentro e fora 

da empresa, é isso o que define resultado. Foi isso o que quis dizer em Procura-se otários na 

Exame de 16/10/1998, quando escrevi: 

“A verdade é que idéia alguma em management tem qualquer significado intrínseco. Cabe ao 

gerente dar significado a ela, e esse é seu papel. E é esse impregnar de significados que é a 

competência que o manager tem que ter. 

Millôr Fernandes, em uma entrevista à revista República (nº 2, maio de 1998), disse: “Arte é 

consenso. Não tem valor intrínseco. Valor permanente é marcar gol. Pelé marcou mil gols, é 

o maior jogador do mundo. Gosto e opinião autoritária fazem o consenso.” 

O trabalho do manager é análogo ao do artista, mas há uma importante diferença. O critério 

de sucesso aqui não é arbitrário; ele se traduz sempre no ruído do dinheiro entrando no 

caixa. Managers adoram esse ruído. É pragmático assim e (como diria Tom Peters) ponto. 

 

 

O trabalho da linguagem - a verdadeira natureza da coisa  

 

O sucesso retórico de Tom Peters não é acidental. Não é acidental que nós, gerentes, 

passemos tanto tempo em reuniões, ao telefone ou usando todo tipo de artifício verbal para... 

para que mesmo?  

Para tentar mobilizar a ação. Administração é um jogo dominado totalmente pela linguagem. 

Peters e outros faturam tentando nos fazer crer que é um jogo de palavras. Não é. É a 

linguagem mobilizadora de ação que conta. O resto é bobagem. 

Linguagem não é papo, não é palavreado oco, bacharelesco ou rocambolesco. É qualquer 

código simbólico que nos permita obter resultados no mundo.  

Resultado é fazer gol, diria Millôr. É esse nosso jogo: o sofisticado jogo de gerar ação por 

meio de histórias, narrativas e enredos construídos pelo manager. 

 

  A habilidade central do manager é saber contar uma história interessante, mobilizadora, 

que provoque engajamento e leve à ação.  

  A ação que temos de gerar pode se traduzir em "compre meu produto", se a história for 

dirigida ao mercado. Ou então pode se traduzir dentro da empresa, em motivação 

renovada, aumento de produtividade e comprometimento, quando dirigida ao público 

interno. No dia-a-dia é isso que conta e recompensa.  
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 Idéias populares e modernas em administração, como "o cliente em primeiro lugar”, não 

têm qualquer significado intrínseco. Permanecem vazias enquanto o manager não 

conferir significado a elas por meio de um conjunto de atitudes (que chamo de 

narrativas) que induzam à ação. Esse é o talento que ele tem que ter, mas que ninguém 

pode ensinar a ele. 

 

Se você tiver paciência com uma pequena pretensão pessoal (não, não é uma nova teoria 

arrasadora), eu digo: não há exceção para isso, e essa é a essência da coisa.  

Administração trata de gente, de motivação humana. O que define nossa humanidade é que 

- ao contrário dos primatas, a partir dos quais evoluímos - temos a capacidade de criar 

futuros dentro de nossas cabeças por meio das narrativas silenciosas que fazemos para nós 

mesmos. Criatividade, consciência, inteligência. tudo isso é ligado à linguagem. É por meio 

dela que moldamos o mundo e aprendemos a sair do imediato e do familiar. Criamos a 

possibilidade real de um novo enredo começar a se desenrolar dentro do enredo original. 

Essa é a função do líder: moldar seu mundo. Não é possível ser mais concreto que isso, 

sinto muito. Ninguém vai ensinar-lhe esse “como fazer”. 

Não há "linguagem certa" em management, assim, de modo abstrato. É o fato de levar à 

ação geradora de resultados que define uma linguagem vencedora. 

Os cientistas usam a matemática, nós temos usado a palavra. Tudo é linguagem: códigos 

simbólicos usados para descrever a realidade. 

Não estou dizendo que não existem fatos objetivos em mangement. Claro que existem, mas 

sejam eles quais forem, sua importância e significado são estabelecidos pela linguagem. É 

ela que confere significado às coisas e molda a maneira pela qual vemos e agimos. 

É por isso que propaganda não morre. A linguagem publicitária é mobilizadora de ação. 

“Compre meu produto!” (ação = $$$; não se choque com o pragmatismo, por favor). Com 

ela, ocorre o contrário exato de tantas outras baboseiras em management. Propaganda só 

morre quando a linguagem morrer, isto é, quando deixarmos de ser humanos.  

Pessoalmente, sempre me impressionou o fato de as grandes teorias da ciência estarem 

sempre ligadas a uma forma de falar, a um tipo de narrativa que leva à ação. Ação em 

ciência é a capacidade de prever, explicar e gerar coisas úteis. Há tempos, ainda como 

físico, eu notara que, a partir de certa escala, não se pode dizer nada objetivo sobre o que a 

realidade da natureza de fato é. A “sorte” é que a matemática permite que os físicos 

continuem a “gerar coisas úteis”, mesmo quando eles não conseguem chegar a um acordo 

verbal sobre o que significa realmente aquilo que eles estão estudando. A tal física quântica 

é o maior exemplo disso. 

As diferentes fases da experiência humana sempre exigiram diversas formas de linguagem 

que davam forma à maneira como se pensava e agia. 

O que há realmente de novo no mundo hoje é que, na era digital, há outros tipos de 

linguagem querendo se instaurar, competindo com a linguagem puramente verbal. Na era 
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virtual, da internet, do Tamagotchi, do videogame, dos bares e parques temáticos, estamos 

procurando experiências, vivências. 

A economia de serviços é passado. Estamos entrando na economia do experimentar, na 

qual o que parece contar é a imersão em um tipo de contexto que possa ser experimentado 

sensorialmente, independentemente de falatório, instruções ou comandos. Contextos físicos 

ou não. Lugares ou espaços virtuais, mas sempre ricos em significado e, portanto, 

mobilizadores de ação. 

Nossas novas formas de narrativa no mundo das empresas deverão passar por aí; não só no 

marketing - em que a ação que se quer é “compre meu produto” -, mas na própria maneira 

pela qual a empresa é administrada. 

Há algo de novo no horizonte, mas não conseguimos ainda discernir seus contornos 

definitivos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Einstein balança o mundo newtoniano, 
mas o pior viria depois 

 

 

            

É errado pensar que a tarefa da física é descobrir como a natureza é. 

A física diz respeito apenas ao que conseguimos falar sobre a natureza. 

 

NIELS BOHR 

 

 

 

Ao mesmo tempo em que a Coca-Cola iniciava sua história e Henry Ford ultimava os 

detalhes de sua visão sobre o automóvel, na Europa discutiam-se idéias. Filosofia do 

mundo natural. 

 Não sei se Einstein chegou a gostar de Coca-Cola ou qual sua opinião sobre o 

gênio industrial de Henry Ford. Não sei se ele se interessava por essas coisas, mas, 

enquanto na América eram dados os primeiros passos da era do marketing, ele tratava 

de introduzir o primeiro degrau de complexidade na forma newtoniana de considerar 

o mundo. Einstein provou de forma irrefutável que a visão newtoniana era 

incompleta. Newton não penetrara na mente de Deus; no máximo começara a tocar de 

leve suas intenções. Ele, Einstein, parecia disposto a completar o trabalho. 

 Pode parecer estranho, mas o que Einstein fez em ciência tem paralelos com o 

que viria a acontecer no mundo do business.  Da linguagem simples que parece, em 

um determinado momento, revelar-nos tudo o que há para se saber sobre certo assunto 

(e nos dar a receita definitiva do sucesso), para a constatação no momento seguinte, 

de que na verdade não tínhamos nenhuma receita do sucesso.  

 O sucesso fora "momentâneo". Bom enquanto durou. Mais de dois séculos no 

caso de Newton, menos de 20 anos no caso da Ford. Agora, para continuar dando 
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certo, é preciso evoluir para outra forma de linguagem, dominar outro nível de 

complexidade. 

 Aliás, a analogia vale não só entre a física e o mundo das organizações, mas 

entre a física e uma série de outros campos como economia, psicologia, sociologia, 

biologia e várias outras "logias".  

 Em todos esses campos vemos a mesma coisa. Todos viveram (e vivem) suas 

crises que, como em , têm como denominador comum a crise no entendimento da 

natureza da realidade, da qual trata cada disciplina. 

 A diferença maior está no timing - em física essa crise ocorreu primeiro. É 

instrutivo entender a crise pela qual a física passou para podermos, mais adiante, 

explorar as soluções para nossas crises particulares. Estou convencido de que, 

independentemente de seu campo de interesse, leitor, há lições a se extraírem dessa 

história. 

 A "solução" para os impasses que vivemos em todos os campos só pode estar 

na adoção de uma perspectiva mais integrada (vá lá: mais holística) entre vários 

"compartimentos" que nos acostumamos a separar.  

 Vamos chegar a isso sem entrar, contudo, em detalhes específicos de outras 

disciplinas; muito por ignorância mesmo, mas um pouco também por pudor de me 

aventurar a fazer afirmações em áreas em que, afinal, nunca trabalhei. Quero um livro 

ambicioso, não pretensioso. 

 

 

Quem foi Einstein, afinal? O que ele fez e por que é tão famoso? 

 

Temos de começar olhando um pouquinho para a época em que Einstein viveu e para 

o tipo de mentalidade que ele representava. Vamos entender por que ele foi grande e 

por que não chegou a ser tão grande quanto achou que poderia ter sido. 

 Einstein se formou em física em 1900.  

 

É fundamental entendermos sua motivação para se tornar cientista: Einstein queria, por meio 

da ciência, escapar das inquietações dos homens comuns. Queria entender as coisas. 

Queria se livrar do jugo da religião e da autoridade. Ele achava que a física lhe daria 

respostas sobre a natureza profunda da realidade. Era isso que ele buscava: a linguagem 

real das coisas e do mundo. O código da ciência em vez do código da religião pessoal. 

 

Para ele, o Universo era regido por leis que poderiam ser conhecidas por nós de forma 

precisa, sem margem para discussões baseadas em sentimentos ou inclinações 

pessoais. 
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 O mundo das idéias científicas, nessa época, era totalmente dominado pela 

visão newtoniana, e uma conseqüência natural do sucesso dessa visão foi a doutrina 

de interpretação do Universo que veio mais tarde: o determinismo - o Universo 

poderia ser visto como um grande mecanismo que tinha sido colocado em marcha no 

início dos tempos. 

 Deus era o “relojoeiro” que tinha fabricado um grande relógio cujo "tique-

taque" seguia inexorável. Tudo estava determinado, embutido no mecanismo original, 

que traduzia a mente daquele Deus-relojoeiro. 

 Mesmo grandes desenvolvimentos científicos que vieram depois de Newton 

estavam impregnados da idéia determinista. 

 Como já mencionei, isso tudo começou a desabar quando se tentou entender a 

natureza íntima das coisas: como a matéria "funciona" por dentro. 

 

 

De curiosidade em curiosidade... a revolução 

 

No início do século XX, os cientistas se debruçavam para "o interior" das coisas. 

Havia alguns quebra-cabeças a resolver. A radioatividade, por exemplo: a emissão 

espontânea de pequeníssimas partículas e a irradiação por certos tipos de material já 

eram conhecidas, mas não explicadas. O que seria isso? Ninguém sabia, mas não 

havia dúvida de que estava relacionado com algo dentro da matéria, algo nos átomos 

da matéria. 

 Há mais de 2 mil anos, seguindo a tradição grega, acreditava-se que tudo o que 

existe é formado por constituintes minúsculos, partículas básicas, que foram 

chamados de átomos. Porém, ninguém havia conseguido demonstrar a existência 

deles, apesar de muitas evidências indiretas. Essa era uma questão ainda por resolver. 

Uma curiosidade. 

     

• 
 

Outra curiosidade era um efeito estranho com a luz emitida por objetos 

incandescentes. Se você pegar uma barra de metal e aquecê-la dentro de uma sala bem 

escura, ela vai emitir uma luminosidade avermelhada, como carvão em brasa em uma 

churrasqueira. Mas se você aquecer o metal a temperaturas ainda maiores, a luz que 

ele emite se tornará branca.  

 A luz emitida muda de cor dependendo da temperatura do aquecimento. O que 

seria isso? Não era possível explicar com base nas teorias correntes sobre o calor. 
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 Max Planck, o físico que estudava essa excentricidade, fez então uma 

conjectura: os átomos da barra de metal vibram à medida que a temperatura aumenta. 

A luz que eles emitem é o resultado dessa vibração, porém - e aqui estava a novidade 

- a troca de energia e a vibração dos átomos não eram uma coisa contínua. Ela se 

processava em pacotes, em saltos, em pequenas quantidades que Planck chamou de 

quanta de energia. 

 Imagine um monte de areia visto de longe. Aparentemente, o monte é algo 

contínuo pois não dá para distinguir os grãos. Se você chega mais perto vê, afinal, que 

o que parecia contínuo é formado por grãos. Os grãos seriam os quanta de areia. O 

monte de areia é quantizado. 

 Planck deduziu um número que media a quantidade em que as coisas eram 

granuladas assim ou quantizadas. É um dos números mais famosos da física, chamado 

Constante de Planck, representado por h. Esse número pode ser pensado como 

relacionado com o tamanho dos grãos de areia - com a magnitude com que a areia é 

quantizada.  

 Com grãos de areia é fácil imaginar, mas a hipótese básica de Planck era de 

que a energia absorvida pelos átomos do metal quando ele era aquecido, assim como 

suas oscilações, eram quantizadas. Com essa hipótese, Planck chegou a uma fórmula 

que explicava direitinho as medidas das intensidades dos vários tipos de luz dentro da 

sala escura. Podem parecer curiosidades meio esquisitas, mas esse era o mundo que 

Einstein encontrou quando se formou em física, com 21 anos, em 1900.  

 Cientista é assim mesmo. A idéia de que, a partir de certo nível, as coisas são 

quantizadas (isto é, não se distribuem continuamente, mas em "grãos" ou pequenos 

pacotes), não foi bem aceita pelos físicos da época, por que parecia meio esotérica, 

gratuita, segundo os padrões newtonianos vigentes, apesar de explicar a distribuição 

de cores do metal na sala escura… 

 Em 1905, Einstein publicou três papers, no volume 17 de uma revista 

científica alemã chamada Annalen der Physik. A história da ciência ia começar a 

mudar. No primeiro paper ele se propôs a provar a existência dos átomos, coisa que 

ninguém havia feito até então. 

 A base de sua argumentação foi a seguinte: um botânico chamado Robert 

Browning tinha observado que grãos de pólen dentro de um líquido movimentavam-

se de forma caótica, saltando rapidamente de um lado para outro. Browning observara 

e relatara isso, mas não sabia explicar. 

 Einstein disse que esse movimento desordenado e interrompido por saltos era 

devido aos átomos do líquido se chocando com os grãos de pólen. Usou matemática 

para descrever o movimento dos grãos. Os experimentos confirmaram que ele tinha 

razão. E confirmaram sua matemática. 
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 O segundo paper - esse realmente revolucionário - tratava de um estudo sobre 

outra excentricidade não explicada até aquele momento. A luz quando incide sobre 

uma superfície de metal faz com que algumas partículas carregadas eletricamente - os 

elétrons - sejam liberadas do metal fazendo fluir uma corrente elétrica. A isso se 

chama efeito fotoelétrico: a luz produzindo corrente elétrica.  

 Para explicar o efeito fotoelétrico, Einstein lançou mão da hipótese quântica 

de Planck: para Einstein, a luz tinha que ser quantizada, constituída por grãos! Com 

base nessa hipótese, explicou e mostrou como se calculava a corrente elétrica gerada 

pela luz incidente sobre o metal. 

 O que há de tão revolucionário nisso? Exatamente a hipótese de que a luz é 

quantizada. Até então os físicos, incluindo Planck, achavam que a luz era um tipo de 

onda, uma coisa contínua, mais ou menos como uma onda que se propaga em um lago 

quando se atira uma pedra na superfície da água; algo assim. Nunca ninguém ouviu 

falar que qualquer tipo de onda seja constituído por pacotes ou pedaços, ou já? 

 Agora vem Einstein dizendo que, na verdade, a luz era constituída por 

partículas (quanta) que ele chamou de fótons. Afinal, o que era a luz, realmente? 

       

• 
 

O marketing de novas idéias científicas é lento. As pessoas demoram a adotar as 

novidades.  

 A comunidade científica resistira à teoria de Planck, mas a resistência foi 

morrendo por que, afinal, os experimentos confirmavam suas predições sobre a luz 

emitida por objetos aquecidos.  

 Mas a idéia de Einstein de que a luz era formada por "partículas" que 

transmitiam energia em pacotes aos elétrons do metal não podia ser testada na época. 

Não havia como fazê-lo. A resistência foi geral. A hipótese de que existiam partículas 

de luz parecia gratuita, e, durante dez anos, Einstein ficou sozinho em sua 

interpretação da luz como um fluxo de partículas. 

 O terceiro paper, de 1905, era sobre a chamada Teoria Especial da 

Relatividade. Essa teoria era sobre os conceitos de espaço e tempo. Basicamente, 

Einstein mostrou que as noções que usamos para definir espaço e tempo são 

convenções. Isso de que o tempo está associado ao fluir de algo, ao tique-taque de um 

relógio, é pura convenção. Idem para nossa maneira de conceber o espaço. Até aquele 

momento achava-se que o espaço vazio era ocupado por uma espécie de substância, o 

chamado "éter luminescente",  dentro da qual as coisas se moviam e a luz viajava 

como as ondas em uma piscina.  
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 Tudo preconceito e hábito, disse Einstein. Não existe nenhum éter 

luminescente. Ele mostrou que espaço e tempo são entidades relacionadas. São, na 

verdade, uma coisa só. 

 Esqueça suas noções intuitivas sobre o que chamamos de espaço e tempo, que 

são entidades claramente distintas em nossa intuição. Nossa intuição só é o que é por 

que nada em nosso mundo cotidiano se move com velocidade próxima à da luz. 

Deixe-me explicar. Mesmo muito antes de Einstein já se sabia com certeza que a luz 

se movimentava muito rapidamente, em uma velocidade de 300 km/seg. Mas Einstein 

achava que a luz tinha alguma coisa especial, e essa coisa especial era o fato de que 

sua velocidade seria sempre a mesma, independentemente da velocidade da fonte que 

a emite.  

 Veja o que isso significa: se uma bala de canhão é disparada em alta 

velocidade, e eu sou lançado em seguida sentado em um foguete até emparelhar com 

ela, vejo a bala de canhão a meu lado - parada - porque eu e ela estamos na mesma 

velocidade, relativamente um ao outro.  

 Dirigindo meu carro, estou parado com relação a ele, mas estou na velocidade 

do carro para alguém que me observa da calçada. A velocidade de qualquer objeto é 

relativa. Só tem sentido falar em velocidade relativamente a alguma coisa. Tudo é 

assim, menos a velocidade da luz.  

 Einstein declarou que nada na natureza pode "emparelhar" com a velocidade 

da luz. A velocidade dela é completamente independente. Absoluta. Não é relativa a 

coisa alguma. 

 Como Einstein sabia que isso era assim? Da mesma forma que Newton "sabia" 

que a chave para se entender o movimento é a idéia de força, Planck também "sabia" 

que os átomos em um metal só recebem e emitem energia em pacotes (quanta); tal 

qual o próprio Einstein declarara que a luz era constituída de fótons (partículas de 

luz). 

 Intuição. A intuição é um traço do gênio criativo. Planck uma vez disse que 

inventou a idéia dos quanta em um ato de puro desespero, como última tentativa para 

explicar o fenômeno que estava estudando. 

 Ora, se velocidade de qualquer coisa é sempre relativa e só a da luz não é, 

então, toda vez que eu estiver em uma situação em que as velocidades envolvidas 

estejam pelo menos perto da velocidade da luz, as noções de espaço e tempo vão gerar 

uma tremenda confusão. Algo estranho vai acontecer. 

 Olha só: velocidade é sempre um espaço relacionado a um intervalo de tempo 

(quilômetros por hora), certo? E isso que chamamos velocidade sempre é relativo a 

algo; não existe velocidade absoluta, certo? A única exceção é a velocidade da luz. 

que não é relativa a nada, certo? Então, se eu viajar em uma nave espacial na 
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velocidade da luz, as noções de espaço e tempo, através das quais eu defini 

velocidade, vão se tornar diferentes daquelas com a qual eu estou acostumado?  

 Exato. Einstein mostrou que quando as velocidades são grandes o suficiente - 

se aproximam da velocidade da luz -, os comprimentos das coisas vão diminuindo à 

medida que a velocidade vai aumentando. 

 Imagine um trem acelerando até que sua velocidade chegue perto da 

velocidade da luz. Seu comprimento diminuirá até que, quando ele atingir a 

velocidade da luz, seu comprimento será zero. Estranhíssimo, não? 

 Da mesma forma o tempo. Ele também provou que um relógio em movimento 

marca o tempo mais devagar do que um relógio parado. Imagine um relógio na parede 

de um trem em movimento. Imagine uma pessoa parada na estação, observando o 

tempo que o relógio na parede do trem marca e comparando com o tempo que seu 

próprio relógio de pulso marca. Se a velocidade do trem está longe da velocidade da 

luz, ela veria os dois relógios marcarem o mesmo tempo, mas conforme o trem 

começasse a se mover com velocidades próximas à da luz, o relógio no trem iria 

marcar tempos cada vez mais atrasados em comparação ao do observador da 

plataforma. Até que, atingindo a velocidade da luz, o tempo do relógio no trem não 

fluiria mais. O tempo pararia! 

 Acaba a noção de um tempo que flui de forma uniforme em todo o Universo. 

O "fluir" do tempo depende da velocidade. Espaço e tempo não são mais coisas 

separadas. São um todo que os físicos passaram a chamar espaço-tempo.  

 Não me pergunte o que é espaço-tempo, nem tente visualizá-lo. Trata-se de 

uma abstração. Espaço-tempo é uma maneira de falar da realidade que aparece 

quando as coisas que estamos considerando se movem com velocidades próximas à da 

luz. 

 A confusão em que todos ficamos ao querer visualizar essa coisa é porque ela 

contraria nossa intuição. Em nossa experiência do dia-a-dia, espaço e tempo são 

realmente coisas separadas - não encolhem. Mas isso só é assim porque as 

velocidades envolvidas em nossas experiências cotidianas são muitíssimo menores 

que a velocidade da luz. 

 É esquisito mas é assim mesmo. Relógios realmente marcam um tempo 

atrasado à medida que aumenta a velocidade com que se movem. O mundo estranho 

da Teoria da Relatividade só começa a se manifestar quando as velocidades se 

aproximam da velocidade da luz. 

 Na verdade, nunca vemos um trem se movimentando na velocidade da luz. 

Einstein também mostrou isso. A velocidade da luz é algo tão espantoso, tão único, 

que constitui uma espécie de barreira superior para tudo o que se move na natureza. 

Nada chega a ela. 
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 A partir de certo ponto, aquilo que está sendo acelerado começa a resistir cada 

vez mais ao aumento da velocidade. À medida que o objeto se aproxima da 

velocidade da luz, a força necessária para continuar a acelerá-lo é cada vez mais 

brutal. Seria necessária uma força infinita para continuar a acelerá-lo até a velocidade 

da luz.  

 Isso que eu chamei anteriormente de "resistência do objeto ao aumento da 

velocidade", os físicos chamam de massa. A massa de um objeto é exatamente a 

resistência que esse objeto oferece ao aumento da velocidade (nisso consiste a famosa 

Segunda Lei de Newton).  

      

• 
 

O último paper de Einstein, de 1905, provava que a massa de um objeto qualquer é 

equivalente a sua energia. Esquisito também. Massa de um corpo para nós está 

associada, intuitivamente, a algo concreto, material. Energia, por outro lado, é um 

conceito mais abstrato e não tem nada de material. Como entender que massa e 

energia sejam coisas equivalentes?  

 São mesmo. No século V antes de Cristo, o filósofo grego Heráclito 

proclamara que tudo era feito de fogo. O físico alemão Werner Heisenberg, a quem 

nós logo vamos ser apresentados, uma vez disse:  

 

 ...A física moderna é de uma forma extremamente similar às doutrinas de 

Heráclito. Se trocarmos a palavra "fogo" por "energia" praticamente poderemos 

repetir Heráclito, palavra por palavra, a partir de nosso ponto de vista atual. 

 

Tudo o que vemos a nosso redor é energia ligada, presa. Se mesmo uma fração 

minúscula dessa energia fosse liberada, o resultado seria uma explosão catastrófica, 

como a de uma bomba nuclear. 

 A famosa equação de Einstein, E = mc², que relaciona a energia de um corpo a 

sua massa, é verdadeira. Hiroshima e Nagasaki são provas disso. As centenas de 

reatores nucleares gerando energia pelo mundo afora também são. Os aceleradores de 

partículas - parafernálias usadas em experiências em física - provaram à exaustão que 

a massa das partículas subatômicas (particulazinhas que se encontram dentro dos 

átomos) realmente aumenta, como a Teoria da Relatividade prevê.  

 Uma das predições mais esquisitas da Teoria da Relatividade - o atraso de 

relógios em movimento - é coisa testada e confirmada pelos físicos há muito tempo. 

Apesar de não conseguirmos acelerar relógios até a velocidade da luz, há uma 

pequena partícula chamada múon que se comporta como um reloginho. Múons 
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aparecem em certas reações que ocorrem dentro dos átomos e se desintegram depois 

de um tempo muito curto (uma fração de segundo).  

 É possível medir precisamente esse tempo. Pois bem, os físicos verificaram, 

em um acelerador de partículas na Suíça, que o tempo que um múon levava para se 

desintegrar evoluía muito à medida que sua velocidade aumentava. E aumentava 

precisamente segundo a quantidade que Einstein previra. O relógio natural do múon 

atrasava. 

 Os trabalhos de Einstein e Planck transformaram o mundo da Física. A tal 

idéia do quantum que Planck introduziu e Einstein depois aplicou à própria luz 

significava que as coisas não eram contínuas na natureza, como até então se pensava.  

 Havia uma escala a partir da qual a linguagem que usávamos em nossas 

narrativas sobre a natureza tinha que mudar! 

 Einstein mostrou que a matéria era constituída por átomos. Introduziu uma 

confusão completa na noção de espaço e tempo, até então noção intuitiva para os 

físicos. Muita coisa ia contra o senso comum. A grande novidade que estava sendo 

introduzida era uma nova maneira de considerar a realidade.  

 Uma nova linguagem estava sendo inventada. Já não era possível nos 

apegarmos a noções intuitivas. Havia certas nuanças novas a considerar, quando 

mudava a escala das velocidades dos objetos que estávamos estudando. 

 

Einstein provara que havia outros níveis, outras dimensões da realidade em física. E isso 

causou muito incômodo, porque nos afastava de nosso mundinho de conceitos bem 

estabelecidos. 

  

Mas o determinismo continuava intocado. Nem Einstein nem Planck mexeram nele: 

as coisas na natureza têm causas precisas; o papel do físico é descobri-las e ir 

desvendando a mente de Deus. O grande relógio do Universo continuava seu tique-

taque, apesar de tudo. 

 

 

A última de Einstein: a curvatura do espaço 

 

Einstein radicalizou de vez por meio de sua Teoria da Relatividade Geral, em 1916. 

Se nos espantamos com relógios que atrasam e com trens que “encolhem”, ainda 

havia mais. 

 Lembram da gravidade? O efeito que faz os corpos caírem com a mesma 

rapidez, independentemente de sua massa? Pois bem, Einstein declarou que não havia 
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nada disso. A Terra não atraía ninguém: a gravidade era uma "curvatura do espaço". 

Gravidade era uma coisa ligada à Geometria, um efeito geométrico. 

 Calma. Não é difícil acompanhar o raciocínio, desde que se vá passo a passo. 

Imagine um espaço de uma só dimensão. Algo como uma linha que se estenderia até o 

infinito. As criaturas que vivem em um mundo assim são uma espécie de minhoca 

finíssima: tirinhas que só têm comprimento. Não têm largura nem altura. Essas 

criaturas não conseguem imaginar um mundo de duas dimensões, como o de uma 

folha de papel. Seu mundo é composto de pontos e linhas retas. Seus habitantes não 

conhecem o Teorema de Pitágoras, não sabem nem o que é um triângulo, pois 

triângulos são figuras bidimensionais, e nossos amigos da "pontolândia" não têm 

como visualizar nada que não sejam pontos ou sucessões de pontos, isto é, segmentos 

de reta.  

 Agora imagine um mundo de duas dimensões, como uma folha de papel 

gigante. Os habitantes desse mundo são criaturas planas, que se movem como 

sombras nas duas dimensões de seu mundo. São criaturas achatadas, que conhecem o 

Teorema de Pitágoras, sabem que duas retas paralelas nunca se encontram sobre sua 

"folha de papel" e que a soma dos ângulos de um triângulo é sempre 180 graus.  

 Por fim, vamos imaginar que um cientista maluco do mundo bidimensional da 

folha de papel construa uma máquina que transporte seus habitantes para outro mundo 

de duas dimensões. Mas em vez de nossas criaturas serem achatadas sobre um plano 

como uma folha de papel, elas estão agora achatadas sobre um mundo curvo, que 

corresponde à superfície de uma esfera. Nós, que somos criaturas tridimensionais, 

podemos ver que se trata da superfície de uma esfera, porque a vemos de fora, como 

um objeto de três dimensões no espaço, mas nossos habitantes seriam sombras sobre 

essa superfície, eles nem saberiam que seu novo mundo é curvo.  

 No início, nossos habitantes oriundos da "planilândia" não notam diferença 

porque se as distâncias não forem muito grandes, tudo parece ser como no mundo da 

folha de papel, que eles tinham acabado de abandonar - retas paralelas, triângulos 

retângulos que obedecem ao Teorema de Pitágoras, tudo direitinho.  

           Porém, vamos imaginar agora que eles façam uma experiência mandando dois 

feixes de raio laser paralelos ao longo da superfície em que estão. Eles já fizeram essa 

experiência no mundo da folha de papel gigante e sabem que lá os dois feixes de laser 

viajam em linha reta sem nunca se encontrarem. São paralelos. Mas agora eles 

observam que após alguns quilômetros os dois feixes de laser começam a se 

aproximar um do outro. Eles repetem a experiência e isso sempre ocorre. Alguns 

cientistas do mundo bidimensional da "planilândia" interpretam isso dizendo que 

nesse novo mundo que eles estão visitando a luz do laser não se propaga em linha 

reta, como acontece em seu mundo plano habitual da folha de papel gigante. 
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 Outros cientistas, com mente mais matemática, dizem: "Não, a luz do laser 

continua viajando como no mundo da folha de papel, mas agora o espaço é que é 

curvo, e não mais plano, portanto, não há como os dois feixes de luz do laser ficarem 

paralelos. Da mesma forma, eles raciocinam: "Se nós começarmos a desenhar 

triângulos cada vez maiores nessa superfície em que estamos, vamos ver que a soma 

dos ângulos não é mais 180 graus, o Teorema de Pitágoras não vale mais, tudo porque 

nós agora estamos vivendo em um espaço curvo". A luz continua se propagando em 

linha reta, mas "linha reta" em um espaço curvo é uma curva. 

 Eles estão certos. Einstein pensou de uma maneira análoga. Seu raciocínio foi 

mais ou menos assim: 

 

 
 

 1- A luz sempre se propaga em linha reta, só que linha reta em um espaço 

plano é uma reta mesmo, mas em um espaço curvo (como a superfície de uma esfera), 

é uma "reta" curva. Ele já estava acostumado com esquisitices com relação à luz.  

 2- Einstein também já sabia que a luz “tem” energia (fótons que arrancam 

elétrons da superfície de um metal, lembram?), e que aquilo que tem energia tem 

massa (E = mc²).  
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 Isso significa que se nós mandarmos um feixe de luz que passe perto de um 

planeta, ou de outro corpo celeste de grande massa, esse feixe de luz vai ser atraído e 

se curvar. A luz tem que se “dobrar” um pouco quando passar perto do planeta, pois 

tudo que tem massa sofre o efeito da atração de objetos de massa grande, como 

planetas. A curvatura do feixe de luz pode ser interpretada dizendo-se que perto de 

objetos de massa muito grande, como planetas, a luz não viaja mais em linha reta, 

certo? 

      

• 
 

Bem, pensou Einstein, “eu prefiro dizer que a luz sempre viaja em linha reta. A luz 

não deixa de viajar em linha reta quando passa perto de um planeta, é o espaço perto 

do planeta que se curva pela presença da enorme massa do planeta. Nós vemos a luz 

se dobrar não porque ela tenha deixado de viajar em linha reta, mas porque ela, ao 

passar perto do planeta, está viajando em um espaço curvo. O efeito da massa de um 

planeta é curvar o espaço em suas vizinhanças”. 

 Gravidade é uma curvatura do espaço. 

 

Maneira estranha de falar, não é? Será que essa forma de falar é a correta? Será que a 

realidade é realmente assim? Essa pergunta não tem sentido em física.  

O modo de falar de Einstein dá resultados, o de Newton também, em sua escala. Einstein 

fala de curvatura do espaço, Newton fala de força da gravidade. A linguagem que se deve 

usar depende do que a gente quer. 

  

Para todos os efeitos práticos, a linguagem de Newton está correta. Mesmo viagens 

espaciais e controle de foguetes e satélites se fazem com considerações 

exclusivamente newtonianas. Quando é necessário outro nível de sofisticação, aí 

entram Einstein e seu espaço curvo. 

 

 

Não tem sentido, em física, perguntar o que "realmente" é verdade, se duas maneiras de 

falar são confirmadas pelo experimento. A "verdade" depende da escala que estamos 

considerando. É definida pelo fato de a linguagem que estamos usando dar resultado, ou 

não. No nível de nossa experiência ordinária, no dia-a-dia, não há diferença entre as 

formulações de Newton e as de Einstein, então usamos a linguagem de Newton que, como 

sabemos, é mais intuitiva, mais imediata. Porém, há circunstâncias em que só o vocabulário 

de Einstein dá certo.  
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Por exemplo: algum tempo antes dele, os astrônomos observaram uma pequena 

discrepância na órbita do planeta Mercúrio - ela era um pouco diferente do previsto 

pela linguagem de Newton, considerando-se as forças da gravidade. Pensou-se que 

deveria haver outro planeta ainda não descoberto nas imediações, que estaria 

causando a discrepância. Chegou-se a dar até nome para esse planeta: Vulcano.  

 Vulcano nunca foi encontrado. Quando a teoria de Einstein apareceu, ela foi 

usada para prever a órbita de Mercúrio. O resultado? Em seu ponto mais perto do Sol, 

a linguagem de Einstein previa exatamente a diferença que estava sendo encontrada 

quando se usava a linguagem de Newton. E era uma diferença mínima, que equivalia 

a cerca de 2% do diâmetro da Lua. 

Na escala interplanetária, a linguagem de Einstein é mais precisa. Mais ainda: 

Einstein predissera que a luz, ao passar perto de um corpo celeste com massa 

expressiva, seria "desviada", isto é, daria a impressão de estar sendo desviada por 

estar então viajando em um espaço curvo. Newton não falara nada semelhante. Como 

testar isso? 

 Em 1919, houve um eclipse total do Sol. Durante um eclipse assim, as estrelas 

mais próximas dele ficam visíveis ao fundo e podem ser fotografadas. Isso foi feito. 

Segundo Einstein, a luz dessas estrelas passando próximo à "beirada" do Sol deveria 

ser desviada, de modo que as fotos feitas mostrassem as estrelas em uma posição 

diferente daquela que se obteria depois que o eclipse passasse e o Sol não estivesse 

mais naquela posição.  

 Batata! As fotos das estrelas tiradas no dia 29 de maio de 1919 foram 

comparadas com fotos do mesmo grupo de estrelas tiradas seis meses depois. Tal 

comparação mostrou claramente um desvio da posição das estrelas nas duas 

fotografias, devido ao desvio da luz causado pela curvatura do espaço ao redor do Sol. 

 Quando a Royal Society de Londres anunciou o resultado da comparação, 

houve um rebuliço no mundo dos cientistas. Einstein só soube do resultado desse 

experimento (decisivo como primeira confirmação de sua teoria) algum tempo depois. 

Conta-se que quando a notícia chegou por meio de um telegrama, ele estava em 

Berlin, no laboratório de Física, trabalhando com uma estudante. Ao receber o 

telegrama, ele leu-o e passou para ela, aparentemente sem se abalar: "Eu sabia que a 

teoria estava correta. Você duvidava?”, perguntou ele.  

A estudante retrucou: "Como o senhor teria se sentido se o resultado da 

experiência não tivesse confirmado sua teoria?" 

 Foi aí que ele deu a resposta a que já me referi: "Aí, eu sentiria muito pelo 

Senhor Deus, por que a teoria está correta." 

 Esse era Einstein, o homem que desde criança se propusera a sondar a mente 

de Deus e descobrir a "verdade objetiva" na natureza. 
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Einstein estava certo, mas como Henry Ford, só até certo ponto 

 

O determinismo, porém, continuava intocado. Einstein dera uma boa chacoalhada nas 

fundações da maneira newtoniana de ver o mundo, porém, se ele alterou o 

mecanismo, o mundo continuava sendo visto como um relógio, só que agora com 

outro tipo de mecanismo.  

 Um grande maquinismo fazia com que tudo se comportasse segundo suas leis 

inexoráveis desde o início dos tempos. 

 Assim como Henry Ford achava que havia uma "maneira certa" de se 

conceber um carro, Einstein achava que havia uma visão correta da natureza. A visão 

que estava na mente de Deus.  

      

• 
 

Em 1922, um físico russo chamado Alexander Friedmann, usando as próprias 

equações de Einstein, mostrou que o Universo não podia ser estático, que ele mudava 

continuamente. Einstein não gostou do achado de Friedmann, achou que ele tinha 

cometido um erro.  

 Um Universo dinâmico ia contra o modo de Einstein ver as coisas, e ele 

chegou ao ponto de alterar suas próprias equações na tentativa de provar que o 

Universo era estático. Não conseguiu. Mais tarde, ele reconheceria que essa "tentativa 

de mutilação" de sua própria obra fora o maior "furo de sua vida".  

 Sete anos depois, um astrônomo americano, Edwin Hubble, estudando as 

galáxias distantes, concluiu que o Universo estava realmente se expandindo. O 

Universo não era estático. Logo adiante, veremos que essa foi apenas uma das 

ocasiões em que Einstein se recusou a abrir mão de uma maneira particular de ver as 

coisas. 

      

• 
 

A partir de 1926, uma nova linguagem estava estabelecida na física. Havia uma nova 

física - que se chamou física quântica - que estava se consolidando cada vez mais 

como uma linguagem completa na descrição do mundo do infinitamente pequeno (o 

mundo dos fenômenos atômicos). 

 Einstein rejeitou a visão quântica, não porque ela estivesse errada - afinal, os 

experimentos a confirmavam -, mas porque ele sentia que ela não podia ser completa. 
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Ele não podia aceitar que as fundações da realidade fossem governadas pelo acaso, 

pelo imponderável e pelo arbitrário.  

 

 

Henry Ford e Albert Einstein –  

saber lidar com a mudança é tudo o que importa 

 

Ford e Einstein foram contemporâneos. Como eu disse, não sei se um chegou a tomar 

conhecimento do que o outro fazia. Eram mundos diferentes. Mas há certas 

similaridades entre ambos. Enorme sucesso inicial e a superação, depois, por novas 

realidades, novas linguagens, que nenhum dos dois foi capaz de absorver e aceitar.  

 Ambos morreram sem aceitar. Já vimos a história de Ford. A de Einstein, 

ainda que menos patética, foi também tipicamente a de alguém aferrado a um tipo não 

particular de visão do mundo. Como Henry Ford. 

 Einstein manteve sua postura determinista até o fim da vida. Nos anos 1920, 

teve início sua polêmica com outro grande físico do século XX, o dinamarquês Niels 

Bohr.  Einstein perdeu esse debate, como veremos adiante. 

 A partir de 1926, nas palavras de Heinz Pagels, autor de um livro definitivo 

sobre essa época1, “Einstein, mesmo como o líder dos físicos, estava separado deles. 

A partir de 1926 não estava só à parte deles; estava sozinho.” 

 O que provocou o isolamento de Einstein não foi a injustiça nem a ingratidão 

dos homens. Ele ficou isolado por não ter tido a capacidade de admitir níveis de 

consideração da realidade para além daquilo a que estava acostumado.  

 O grande mestre dos conceitos revolucionários não admitiu que mexessem 

com o seu mundo. Assim como Henry Ford. O gênio que revolucionara os conceitos 

de espaço, tempo, matéria, energia, gravidade, apresentando tudo isso dentro de um 

arcabouço totalmente novo, não foi capaz de dar o salto mais ousado. A nova teoria 

da realidade - a física quântica - foi a culpada. Veremos agora como. 

 

 

 

 

 

 

 

 
1PAGELS, Heinz. The Cosmic Code. Simon & Schuster, 1982. 

 



 
 

Surge a física quântica: 
Mr. Einstein, o que o senhor acha disso? 

 

 

 

Não conheço uma alma sequer 

que não tenha sido vencida. 

Não tenho um só amigo  

que esteja se sentindo bem. 

Não sei de um único sonho que não tenha sido abalado. 

Mas, tudo bem. 

Tudo bem. 

 

PAUL SIMON em American Tune* 

 

 

 

A física quântica acabou de vez com o que restava de senso comum em ciência. Suas 

conseqüências foram muito mais perturbadoras que tudo o que Einstein tinha feito. 

 O centro do problema é exatamente este: a interpretação da física quântica. 

Apesar da física de Einstein ter representado uma grande novidade em termos de 

conceitos, ainda era possível manter certa tranqüilidade com relação ao fundamento 

das coisas. Isto é, o Universo continuava a ser visto como sempre fora desde Newton: 

um mecanismo programado do início até o fim dos tempos. É claro que esse mundo 

que os físicos buscavam entender tinha uma realidade objetiva. Pedras, planetas, 

                                                 
* I don’t know a soul 
Who’s not been battered 
I don’t have a friend who feels at ease 
I don’t know a dream that’s not been shattered 
But it’s all right 
It’s all right… 
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mesas e cadeiras existem independentemente do fato de nós estarmos observando-os, 

certo? Vire as costas para eles e ainda estarão lá, certo? A realidade, qualquer que seja 

o nível, é assim, não é? Errado. No mundo quântico não se pode manter essas 

premissas baseadas no senso comum. Bruce Gregory escreveu em Inventing reality 1: 

   

 Parece perfeitamente razoável, por exemplo, dizer que quando uma árvore 

tomba na floresta ela faz barulho, mesmo que não haja ninguém por perto pra ouvi-

lo. A física quântica não dá respaldo a noções desse tipo. O mundo, pelo menos na 

escala atômica, não parece ser de uma maneira particular, quer haja alguém 

observando, ou não. 

 

Parece esotérico? Pode parecer, mas nada há de esotérico nisso. A física quântica é 

uma construção rigorosamente consistente do ponto de vista matemático. Ela nos 

permite calcular tudo o que interessa ser calculado a respeito do mundo para a qual 

ela foi desenvolvida: o mundo do infinitamente pequeno, o mundo do átomo e suas 

particulazinhas constituintes.  

 Nosso problema surge na hora de interpretá-la. O que ela quer dizer? Quais 

suas implicações, digamos, filosóficas? 

 O mundo quântico não pode ser visualizado como o mundo newtoniano. 

Mesmo a curvatura do espaço de Einstein, ainda que estranha, pode ser apreendida 

por nossas mentes, mas o mundo quântico não. Isso não se dá porque esse mundo é 

infinitamente pequeno, mas sim porque nossas convenções sobre o mundo em nossa 

escala - a escala humana - não se aplicam ao mundo do átomo. 

 Eu posso dizer que há um carro parado no quilômetro tal, da estrada tal. Isso 

faz sentido, mas no mundo dos objetos quânticos (o dentro da matéria, lembre-se) não 

faz qualquer sentido dizer que "um elétron", por exemplo, "está nessa ou naquela 

posição".  

 Como diz Bruce Gregory: 

 

 Nós sentimos que entendemos algo quando conseguimos visualizar um quadro 

de como as engrenagens desse algo se ajustam de modo que funcione. Os físicos só 

abandonaram esse modo de pensar quando ficaram sem alternativa. Porém, o 

desenvolvimento da física no século XX, nos mostrou um movimento progressivo, 

sempre para mais longe dos modelos visualizáveis e na direção de modelos 

matemáticos abstratos. 

 

                                                 
1 GREGORY, Bruce. Inventing Reality – Physics as a Language. John Wiley & Sons, 1988. 
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Da mesma forma, eventos quânticos (aqueles que envolvem "objetos" da escala 

quântica) não têm causa definida. Eventos como um elétron saltando para lá e para cá 

num átomo ocorrem ao acaso. Ninguém pode saber quando um elétron vai saltar. Ou 

que um elétron se move assim ou assado. Na verdade, o que a física quântica diz é 

mais ou menos que o elétron se move como "bem entende". Mais ainda: na escala 

quântica, quem cria a realidade é o observador. É o ato de observar que define a 

realidade. 

 Quando um físico mede alguma coisa no nível quântico, ele altera o valor 

daquilo que é medido pelo simples fato de estar fazendo a medida. 

 Nas palavras de Heinz Pagels: 

  

 O mundo não está lá independentemente de nosso ato de observação; o que 

está “lá”, depende em parte do que a gente decida ver. A realidade é parcialmente 

criada por quem está olhando. 

 

Estranho demais, não? Einstein resistiu a isso de imediato. Principalmente ao caráter 

arbitrário que essa nova física atribuía ao movimento dos objetos quânticos e à tal 

realidade criada pelo observador. Isso era demais para quem iniciara sua carreira 

procurando a certeza da verdade absoluta que o faria livre das incertezas dos homens 

comuns. 

 Aparecia agora um grupo de físicos que diziam que, no nível mais 

fundamental, a realidade é incerta, imprecisa, imprevisível. A famosa frase de 

Einstein: "Deus não joga dados" foi uma reação a tudo isso e, ao mesmo tempo, uma 

tomada de posição com relação ao que ele considerava a "ciência certa". Tudo, menos 

a física quântica. 

 As "coisas" do mundo quântico são aquelas particulazinhas ínfimas que 

constituem os átomos. Objetos que os físicos descobriram existir dentro do átomo 

quando começaram a escarafunchar o interior da matéria. Elétrons, prótons, 

nêutrons... as chamadas partículas elementares. Nós as chamamos de partículas por 

hábito e porque certas coisas em seu comportamento lembram realmente pequenas 

bolinhas microscópicas, mas na realidade elas não são tão simples como minúsculas 

bolinhas de bilhar.  

O que elas são, realmente? Bem, ninguém sabe. Nosso vocabulário usual não 

consegue descrevê-las. Nada há em nosso mundo - no mundo da escala humana - que 

nos permita articular uma descrição e dizer o que elas são realmente. Nada.  

 Você poderia perguntar por que se perde tempo com elas. Bem, porque, apesar 

de tanta esquisitice, é por meio delas que se pretende chegar às respostas sobre 

algumas questões fundamentais. Elas são os blocos fundamentais da construção de 

tudo o que existe, certo? Além disso, tem-se chegado a conclusões extremamente 
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concretas e resultados práticos sensacionais por meio dos princípios da física quântica 

aplicados no nível dessas particulazinhas. 

 Pense em qualquer coisa relativa ao mundo tecnológico com o qual nos 

acostumamos. Do laser ao microprocessador, nada existiria se não fosse a 

possibilidade que a física quântica nos oferece de calcular e prever coisas com um 

grau de precisão espantoso. E calcular e prever coisas sobre um mundo que nós não 

conseguimos entender segundo nossos padrões!  

 É paradoxal, sim. O cientista perdeu a capacidade de descrever as coisas com 

aquele "realismo ingênuo" de que fala Pagels, com o qual nos acostumáramos por 

influência de Newton, mas, paradoxalmente, a possibilidade de produzir resultados é 

enorme.  

 O paradoxo não paralisou a ciência. No momento mesmo em que ela perdeu 

sua fé na possibilidade de entender a "mente de Deus", a capacidade do cientista de 

produzir coisas se mostrou aparentemente sem limites. 

  

 

O que foi a revolução quântica? 

 

Heinz Pagels escreveu no já citado The Cosmic Code: 

 

 Alguma coisa dentro de nós se recusa a entender a realidade quântica. 

Intelectualmente nós (os físicos) a aceitamos porque ela é matematicamente 

consistente e concorda brilhantemente com os experimentos. Porém, isso não basta. 

Isso não tranqüiliza nossas mentes. Os problemas que os físicos têm para assimilar a 

realidade quântica me lembram os problemas que uma criança tem quando lhe 

explicamos um conceito que ela não apreende. Jean Piaget, o famoso psicólogo, 

estudou esse fenômeno em crianças. Se nós mostramos a uma criança de certa idade 

um conjunto de jarros de vidro, de formas diferentes, mas todos com água até o 

mesmo nível, a criança pensa que todos os jarros têm a mesma quantidade de água. A 

criança não entende que a quantidade do líquido tem a ver com o volume, não apenas 

com a altura do líquido. Se explicarmos a ela a maneira correta de considerar esse 

problema, ela parece entender em primeiro momento, mas logo depois voltará à 

velha forma de pensar. Só a partir de certa idade, geralmente por volta dos seis ou 

sete anos, a criança se torna capaz de entender a relação entre quantidade e volume 

de água. 

 Ao tentarmos apreender a realidade quântica, passamos freqüentemente por 

um processo como esse. Depois de você achar que entendeu e formar um quadro 

mental da realidade quântica, sua mente volta à velha maneira newtoniana de 

pensar, como a criança, no experimento de Piaget. 
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Há na literatura sobre esse assunto inúmeras citações semelhantes. 

 Bohr disse que qualquer pessoa que não se sinta perturbada diante da física 

quântica não entendeu o que ela é. 

 Richard Feynmann, um brilhante Prêmio Nobel de Física - um dos grandes 

físicos do século XX - chegou a declarar que ninguém entende a física quântica. Ele 

disse: 

  

 Não fique perguntando “mas como isso pode ser assim?”, por que você vai 

entrar “pelo ralo” em um buraco sem saída, do qual até hoje ninguém escapou. 

Ninguém sabe como isso pode ser assim. 

      

• 
 

Essa revolução ocorreu no mundo da física em paralelo com os trabalhos 

revolucionários de Einstein.  

 Por volta de 1925, tanto as teorias dele como o corpo principal da física 

quântica estavam prontos. Em um quarto de século, o edifício newtoniano 

desmoronara. Einstein resistiu, mas ficou isolado. A visão quântica triunfou na 

ciência.  

Hoje, ela extrapolou seu domínio original; o cosmos inteiro pode ser tratado 

por meio da linguagem quântica. Mesmo a origem do Universo é estudada sob uma 

abordagem quântica. 

 Como mencionei no início, acho que qualquer leitor que queira conhecer 

coisas interessantes gostará de saber um pouquinho sobre como a física quântica 

surgiu e se consolidou, mesmo que seu objetivo principal seja o mundo das empresas. 

 Na verdade, acho que vale a pena explorarmos mais a origem da Revolução 

Quântica, não só pelo prazer de entender um pouco algo tão instigante. 

 Não. Estou convencido de que nós, homens de empresa, vamos ter que 

passar por um processo de aprendizado análogo ao que os físicos tiveram de 

enfrentar. Vamos ter de aprender uma nova linguagem para descrever nosso 

mundo, como os físicos tiveram de aprender a linguagem quântica para 

descrever o mundo deles. As analogias e metáforas da física quântica são muito 

ricas e vão nos ajudar no mundo da empresa.  

 Volto a esse assunto logo adiante. 

 

• 
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A revolução quântica tornou inevitável que se encarasse a esquisitice e estranheza do 

mundo do infinitamente pequeno - o mundo do átomo e das "partículas que 

constituem o átomo". 

 Quando isso foi inevitável, duas atitudes surgiram entre os físicos. Um grupo 

apegou-se apenas à matemática da física quântica e não tentou interpretá-la. Não se 

esqueça de que ela se tornou a teoria física de maior sucesso em todos os tempos, por 

sua habilidade de prever coisas, não por sua habilidade de explicar. Com ela, acabou 

o conforto newtoniano de explicar tudo. Nesse grupo estavam Werner Heisenberg e 

Paul Dirac, que estão entre os físicos que ajudaram a desenvolver a matemática da 

física quântica.  

 Outra atitude é a dos filósofos que tentam interpretar, entender e explicar o 

que a matemática descreve. Eles procuram desenvolver uma moldura de conceitos 

para o mundo quântico que seja descritível por meio de palavras, não apenas de 

matemática. O pai dessa atitude é o físico dinamarquês Niels Bohr, uma grande figura 

da física da primeira metade do século XX e o principal oponente de Einstein no que 

se refere à interpretação da realidade quântica. 

  

 

Paradoxos para todo lado: de que é feita a luz, afinal?  

 

Einstein, como vimos, percebeu que a luz era constituída de partículas. Fótons. Isso 

acarretou um problema: naquela época, já havia suficiente evidência - parte dela vinda 

do próprio Newton - de que a luz tinha de ser alguma espécie de onda. Como, então, 

agora vinha Einstein dizer que ela era constituída de partículas? 

 Ficamos com duas maneiras de falar sobre a mesma coisa: a luz era uma onda 

quando viajava no espaço, mas era um feixe de partículas quando interagia com a 

matéria como no efeito fotoelétrico. Como é que pode? 

 Einstein ganhou o Prêmio Nobel de Física em 1922 pela sua descoberta do 

efeito fotoelétrico, não pela Teoria da Relatividade nem pela hipótese de que a luz era 

quantizada. A fórmula que Einstein propôs foi aceita, mas sua explicação de que a 

estrutura da luz era granular não foi reconhecida. Ficou, por assim dizer, sub judice. 

 Os cientistas da época intuíam que havia algo importante ali, tanto na 

descrição da luz como um feixe de fótons como na construção monumental da Teoria 

da Relatividade, que ficara pronta em 1916. Mas não quiseram, ou não tiveram 

coragem, de reconhecer isso explicitamente. 

 A maneira de descrever fora aceita, a maneira de explicar, não. No início da 

década de 1920, estava claro que havia uma contradição a ser resolvida com relação à 

natureza da luz. Partícula ou onda?  
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 Uma onda - a ondulação da água em uma piscina, por exemplo - curva-se ao 

encontrar um obstáculo e contorna-o. A luz faz isso e, portanto, era uma onda. 

 Porém, uma onda não tinha "grãos", como Einstein mostrou ser a única forma 

de explicar o efeito fotoelétrico, portanto, a luz tinha de ser constituída por feixes de 

partículas. Fótons. 

 O que era a luz realmente? Até hoje ninguém pôde responder a isso de forma 

objetiva. Haverá sempre um "depende" na explicação. 

 Mas havia outros paradoxos. O átomo era o maior desses paradoxos. Pela 

mesma época, já tinha sido determinado, por meio de experimentos, que as coisas na 

natureza eram mesmo constituídas por átomos: minúsculos objetos invisíveis, a que 

nos acostumamos a visualizar como sendo bolinhas de bilhar microscópicas.  

Já naquela época, a engenhosidade dos físicos experimentais havia revelado 

que essas tais "bolinhas de bilhar" não eram maciças, tinham uma estrutura. Eram 

constituídas por um caroço central - o núcleo do átomo -, que exibia propriedades 

elétricas. Ao redor desse caroço circulavam objetos chamados elétrons, que também 

se revelaram possuidores de propriedades elétricas, mas de natureza diferente das do 

núcleo.  

 Isso tudo estava muito bem determinado. Mas havia um problema: uma 

estrutura com esse jeitão não poderia existir segundo o conhecimento que se tinha de 

física naquela época. Na verdade, um escocês chamado Maxwell fizera, há tempos, 

com a eletricidade e o magnetismo, o equivalente ao que Newton havia feito com a 

mecânica: havia estabelecido leis muito claras e precisas que descreviam 

rigorosamente os fenômenos elétricos e magnéticos. E Maxwell não deixava dúvidas: 

uma estrutura como a que os físicos haviam determinado para os átomos não podia 

existir. Suas leis a proibiam. Segundo elas, os elétrons circulando ao redor do núcleo 

teriam de emitir luz e, com isso, perderiam energia acabando por se projetarem para 

dentro do núcleo. O átomo entraria em colapso. Átomos não podiam ser bem o que 

estavam dizendo que eram.  

 

 

Começa a física quântica 

 

O paradoxo do inexplicável levou àquela situação em que é preciso ser radical para se 

conseguir algo. Sloan. Planck. Einstein. 

 Lembram de Newton? O sucesso de sua maneira de explicar o mundo veio a 

partir de uma declaração ousada que ele fez sem provar (um postulado, como dizem 

os físicos): 
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 Movimento uniforme não precisa de causa. Só o que precisa de uma causa (ou 

explicação) é o movimento não-uniforme, e o que causam esse tipo de movimento são 

as forças. 

 

Tudo veio como conseqüência disso. Planck também, pressionado pelas evidências, 

teve de fazer uma declaração gratuita (como ele mesmo afirmou, em um ato de puro 

desespero): 

 

 Um objeto só pode receber ou emitir energia em pacotinhos, chamados 

quanta.  

 

Como eles sabiam? Não sabiam. Intuíam. Tentaram saídas para impasses. Mudaram 

de linguagem. Inventaram formas novas de falar. Isso é inovação em ciência.  

 Se Henry Ford tivesse sido capaz disso, sua empresa não teria passado pelo 

que passou. Agora, Niels Bohr declarava - também sem oferecer explicação alguma: 

 

 Átomos são coisas especiais. Não obedecem às leis de Maxwell. Quando 

elétrons viajam ao redor do núcleo, eles não emitem energia. Eles só emitem energia 

(luz) quando saltam de uma órbita para outra. 

 

E Bohr foi adiante. O elétron não pode estar em qualquer órbita, só certas órbitas são 

permitidas. Existe uma órbita, a mais "baixa", além da qual o elétron não pode ir. 

Quando um elétron salta de uma órbita mais externa para uma mais interna, ele perde 

energia e emite luz. Essa luz é que "carrega" a energia perdida. Como só certas órbitas 

são permitidas, só alguns saltos podem acontecer. É por isso que a energia da luz 

emitida é quantizada - só ocorre em certas quantidades específicas - e, como a energia 

da luz está relacionada com sua cor, está aí a explicação do porquê de os átomos 

emitirem cores de forma tão bem definida. 

 E mais. Bohr também declarou que o momento em que um elétron salta não 

pode ser determinado a priori. Só se pode falar em probabilidade do elétron saltar, 

não em certeza de que ele o fará. Como Bohr sabia tudo isso? Deixa para lá. 

     

• 
 

Bruce Gregory escreveu no maravilhoso Inventing reality: 

  

 Planck, Einstein e Bohr, cada um se viu confrontado com um problema que 

não se prestava à análise convencional. Cada um deles resolveu falar do mundo de 
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uma maneira que não se adequava ao padrão da linguagem da física de cada época. 

O passo que cada um sugeriu acabou sendo aceito por outros físicos, mas somente 

porque eles passaram a poder resolver problemas que a abordagem antiga não 

permitia. 

 

Nessas palavras está a essência da analogia entre os empreendimentos da ciência e do 

business. Ambos são extremamente pragmáticos. É o resultado obtido que legitima a 

cada um deles, e não a explicação de por que eles dão certo. 

 

 

A capacidade extraordinária de fazer "hipóteses malucas" que 

funcionam 

 

A linguagem que Bohr criou para falar do átomo deu certo. Permitiu que se 

predissesse uma série de coisas sobre o mundo do infinitamente pequeno. Mas era 

necessário encaixar suas conjecturas em uma teoria mais ampla. Afinal, Newton havia 

construído uma obra monumental como uma estátua: bela, coerente, traços firmes, 

imponente.  

 Até agora, o mundo das primeiras décadas do século XX sinalizava que a 

estátua newtoniana estava rachada, mas o que viria a substituí-la como modelo? Só 

temos paradoxos e um monte de hipóteses arbitrárias. Nada parecido com uma 

moldura coerente e confiável como a de Newton. Era justo que se tivesse a 

expectativa de se chegar a uma nova grande obra na história da ciência.  

     

• 
 

Uma série de acontecimentos, sucedendo-se rapidamente, levou à                              

edificação dessa construção: a nova física.  

 Ao contrário do que se esperava, ela não foi algo como uma nova estátua, mais 

perfeita e elegante que a de Newton. Não era estátua, mas uma antiestátua. A coisa 

mais estranha com que a imaginação de um cientista já havia se confrontado. O 

mundo da física nunca mais seria o mesmo.  

 A tal obra foi resultado do trabalho de um punhado de cientistas em diferentes 

lugares, trocando idéias e debatendo intensamente. O resultado final era física do mais 

alto nível. Mas a contrapartida foi a perda de algo muito importante que Newton nos 

legara: a capacidade de explicar. Resultados sim, explicações não. Ou melhor, 

explicações demais, interpretações e verbalizações demais para a mesma coisa.  
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 Qual seria a explicação certa? O que, afinal, Deus desejara ao criar o 

Universo?  

 Entre os físicos que criaram a nova visão, não estava Einstein. O homem que 

criara a noção de espaço curvo não aceitava o que aqueles outros físicos estavam 

propondo. Mas o que era mesmo que eles estavam propondo? 

  

 

Louis de Broglie: "Se a luz é feita de partículas, por que outras 

partículas não podem ser onda, como a luz?” 

 

De Broglie era um aristocrata francês que não tinha um currículo em física; na 

verdade, que eu saiba, sua contribuição se resume apenas a ter perguntado e 

respondido à questão anterior.  

 Ele especulou assim mesmo: "Se a luz, que parece tanto com uma onda, 

também pode se comportar como ‘partículas’ em certas circunstâncias, então, um 

elétron, que ‘claramente’ é uma partícula, também poderia, às vezes, se comportar 

como uma onda. Por que não?". Baseado nessa especulação, ele deduziu propriedades 

da "onda" elétron e previu que eles se comportariam como ondas de luz em certos 

experimentos.  

 De Broglie também mostrou que as tais órbitas que Bohr previra para os 

elétrons eram conseqüências naturais do fato de eles terem propriedades de onda.  

 Em 1928, Seishi Kikuchi, um cientista japonês, fotografou um feixe de 

elétrons passando por uma fina camada de material chamado mica e comprovou que 

de fato eles se comportam da mesma maneira que a luz, produzindo as cores do arco-

íris ao passar por um prisma.  

 De Broglie estava certo. A luz e a matéria podem ser descritas em termos de 

ondas. Ambas deixam-se descrever pelo mesmo vocabulário.  

 

 

Heisenberg: "Não me interessam os detalhes do átomo; só me interessa 

descrever seu comportamento." 

 

Heisenberg era um alemão genial, influenciado pela filosofia grega. Ele não se 

interessou em especular sobre órbitas de elétrons. Heisenberg não tentou visualizar o 

átomo, preferiu tratá-lo como entidade abstrata que se deixava descrever por certo 

tipo de matemática. Foi como conseqüência dessa "forma de narrativa" que surgiu 

uma formulação de expressão muito simples, mas com implicações profundas: o 

princípio da incerteza.  
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 O princípio que traduz "a alma e a essência" da física quântica brotou de um 

tratamento matemático abstrato.  Por que esse princípio é interessante? Porque coloca 

um limite naquilo que podemos saber. Essencialmente, ele diz que quanto mais 

determinado estiver certo aspecto de um objeto quântico, menos determinado 

estará outro aspecto, complementar àquele.  

 Se conseguirmos determinar exatamente onde está uma partícula, como um 

elétron, por exemplo, não poderemos saber nada sobre a velocidade com que ele está 

se movendo.  

 Se faço uma medição e detecto uma partícula, perco toda a informação sobre o 

"aspecto onda" da coisa que medi. Sim, entidades quânticas (como fótons, elétrons ou 

qualquer das outras partículas atômicas) têm múltiplas identidades - podem ser 

partículas ou ondas; o ato da observação (o ato de medir) faz com que apenas uma 

dessas identidades se manifeste. As outras se perdem para sempre. 

 O princípio da incerteza parece sugerir a incorporação da mente humana à 

descrição da realidade e indicar que ela - a mente humana – limita, de alguma forma, 

o que é observado ou medido. Parece sugerir. Voltaremos logo a isso.  

 O que Weinberg chamou de "milagre da matemática que nós nem entendemos 

nem merecemos" manifesta-se aqui em toda a sua plenitude.  

 

 

Shroedinger: "Tudo o que interessa no mundo quântico está contido em 

uma fórmula matemática." 

 

A especulação de De Broglie que identificou o elétron com "ondas de matéria" (por 

favor, não me pergunte o que é isso) inspirou outro físico, o austríaco Erwin 

Schroedinger. Ele chegou a uma equação que descrevia o comportamento do átomo, e 

essa equação, quando resolvida, gerava uma expressão que tinha todo o jeito das 

expressões que os físicos usam para descrever coisas que tenham características de 

ondas.  

 As ondas do mar, da luz, as ondulações se propagando em uma corda esticada 

são descritas por equações do mesmo tipo. A equação dava certo - reproduzia os 

resultados da experiência - quando era usada para descrever, por exemplo, o átomo de 

hidrogênio - o átomo mais simples que existe. Mas o que seria essa onda de 

Schroedinger (que os físicos chamam de Função de Onda)? Havia funções de onda 

para todo o tipo de objetos quânticos. Essas ondas seriam ondas de quê? 

 Repare no seguinte. Antes, ninguém conseguia decifrar o átomo. Agora, havia 

uma descrição “verbal” bem viva - a de Bohr - e dois modelos na linguagem 

matemática: o de Heisenberg e o de Schroedinger. Ambos são construções 

matemáticas, mas a matemática de ambas é completamente diferente. 
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 Schroedinger tentou interpretar suas funções de onda dizendo que se tudo na 

natureza podia ser considerado como se fosse onda de alguma coisa, a matéria seria 

também uma manifestação ondulatória, assim como as ondas do mar são ondas 

materiais.  

 Porém, havia um fato a considerar: alguns experimentos tinham revelado que 

os átomos e seus constituintes eram como particulazinhas mesmo. Era possível contar 

átomos individualmente com detectores especiais. Era possível ver e fotografar a 

trajetória de elétrons individuais em certos experimentos. Isso sem falar na 

demonstração de Einstein baseada no movimento que Browning detectara. 

 Como afirmar, então, que átomos eram ondas, se esses experimentos 

revelavam tão claramente que eles eram partículas? Ainda por cima, quando os físicos 

usavam a equação de Schroedinger para prever o comportamento de elétrons, o que 

eles obtinham como solução eram elétrons que se "espalhavam" por regiões inteiras 

do espaço (como fumaça se espalha à medida que o tempo passa). Que "partícula" 

estranha seria essa? Partícula ou onda? 

 

 

Max Born: "Bye, bye, Mr. Isaac Newton." 

 

Seis meses depois de Schroedinger ter publicado seu trabalho, Max Born - outro 

alemão - anunciava o seu. Ele dizia ser necessário descartar completamente os 

quadros mentais que usamos normalmente ao tentar entender a natureza da realidade 

no interior da matéria. 

 As soluções da equação de Schroedinger não representavam o elétron, dizia 

ele, mas sim a probabilidade de se achar o elétron em alguma região do espaço.  

 Ninguém pode pretender localizar um objeto quântico com precisão. Só se 

pode falar em probabilidades, nunca em certezas. A onda de Schroedinger não é uma 

coisa material como se pensara, mas uma "onda de probabilidades", seja lá o que isso 

for. Átomos, fótons, elétrons existem fisicamente, mas não é possível falar de 

atributos como posição, velocidade e energia para eles, a não ser em termos de 

probabilidades. 

 Imagine um baralho. Posso calcular facilmente a probabilidade de tirar uma 

carta, mas não posso afirmar com certeza que vai sair essa ou aquela carta. A física 

quântica não permite que se faça qualquer afirmação como "o elétron estará naquele 

ponto"; ela só permite que se diga "a probabilidade de achar o elétron ali é tal". 

 Isso é uma característica da natureza dessas "partículas" atômicas. O que Born 

estava dizendo não era que nosso conhecimento era limitado e que, por isso, nós só 

podíamos falar em termos de probabilidades. Não. O que ele dizia era que nunca 

poderíamos falar daquelas partículas quânticas como falávamos dos objetos em nossa 

 104



escala humana, por que elas tinham uma realidade diferente, que não se deixará 

jamais entender, como estamos acostumados a entender bolas de bilhar, mesas e 

cadeiras.  

 O máximo a que poderíamos chegar seria às probabilidades - não por causa de 

nossa inabilidade, mas por causa da natureza intrínseca dos objetos quânticos. 

 Born ficou solitário em sua interpretação. Os demais físicos não gostaram 

dela. Einstein reagiu. Em uma carta a Born citada por Pagels, ele dizia: 

 

 A Mecânica Quântica é certamente algo muito imponente, mas uma voz 

interior me diz que ela não é ainda a “coisa real”. Ela diz muito, mas não nos leva 

para mais perto dos segredos do Velho - The Old One (a maneira como Einstein se 

referia a Deus). 

 

Born ficou decepcionado com Einstein, mas Born estava certo. Surgia o 

indeterminismo: a existência de manifestações que seriam sempre não-conhecíveis 

e não-previsíveis. Coisas cuja natureza era ser assim. Ninguém poderia conhecê-las 

como elas "realmente" eram.  

 Não havia isso de "realmente ser”. Não havia sentido nisso. Elas estavam lá, 

existiam, não eram miragens, mas nós não podemos ter a pretensão de saber como 

elas "realmente eram", entende, leitor?  

 A única forma capaz de tratar dessa realidade com precisão não era por meio 

da linguagem verbal, mas da matemática, a mais poderosa e articulada das linguagens. 

 Aos poucos a visão delineada por Born foi se consolidando. As representações 

de Heisenberg e Schroedinger, apesar de baseadas em formulações matemáticas 

diferentes, acabaram revelando-se uma mesma visão - baseadas em abordagens 

distintas, mas coerentes entre si.  

 O determinismo newtoniano estava superado. Na escala do mundo atômico, 

ele não valia mais. A matemática que tinha de ser usada era muito mais complexa do 

que a matemática de engenheiro que Newton inventara para lidar com o nível 

"ingênuo" da realidade. Realismo ingênuo só vale na escala ingênua - a escala 

humana. 

 Einstein ficou profundamente decepcionado com a entrada em cena do 

indeterminismo. Foi por volta dessa época que ele começou a afirmar que não 

acreditava que "Deus jogasse dados". Esse seu desconforto se estendeu até sua morte. 
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O quebra-cabeça que não pode ser montado: 

desculpe, Mr. Einstein, mas o senhor estava errado 

 

Mas como a visão de Born se consolidou, realmente? A indeterminação no nível 

quântico não significa que não possamos saber nada nesse nível. Ao contrário, a 

descoberta que a natureza das coisas no nível quântico é totalmente diferente da do 

nível a que estamos acostumados, é um grande triunfo na história da ciência. Mais 

ainda: esse triunfo é ainda mais espetacular quando constatamos que, de fato, a 

mecânica quântica não pode ser verbalizada, mas faz previsões que os experimentos 

confirmam. A física quântica dá certo. 

 Só ao tentarmos "entendê-la" por meio de associações com conceitos de nossa 

escala, ou por analogias com realidades com as quais estamos acostumados, é que nos 

damos mal e "entramos pelo ralo", nas palavras de Feynmann. 

 Por exemplo: a física quântica permite que interpretemos um elétron ou um 

fóton (um objeto quântico qualquer) como uma partícula ou como uma onda. Porém, 

o que significa isso realmente?  

 Tudo o que podemos dizer é que a função de onda que descreve um objeto 

quântico contém as potencialidades desse objeto. Um mar de infinitas possibilidades. 

Dependendo do tipo de experimento que fazemos, a função de onda se atualiza em 

uma dessas possibilidades. Se montamos nossa experiência para estudar propriedades 

de ondas, o objeto se comporta como onda. Se o experimento é montado para 

examinar partículas, são partículas que o experimento detecta. O ato da observação 

faz a função de onda se materializar em um aspecto. A identidade íntima da matéria - 

representada na função de onda - inclui potencialidades que abrangem ambas as 

formas - partículas e ondas. Essa é a melhor maneira que temos para falar disso. 

 Há um experimento fácil de descrever, que ilustra bem a natureza estranha da 

realidade quântica. É conhecido como experimento das duas fendas (double-slit 

experiment). Vou descrevê-lo simplificadamente. 

 Um feixe de fótons é emitido de uma fonte (a luz, o laser e as radiações em 

geral são constituídas de fótons). Bem na frente do feixe, colocamos uma barreira 

com dois orifícios que permitem que os fótons passem. Após essa barreira, colocamos 

ou dois detectores de partículas - um para cada orifício - ou um detector de ondas - 

uma tela grande.  
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Sabe o que ocorre? Quando colocamos os dois detectores de partículas, o feixe de 

fótons passa por apenas um dos orifícios e é registrado como uma sucessão de 

"cliques" em apenas um dos detectores.  

 Se eu coloco a tela em vez dos dois detectores, aparece projetada nela uma 

figura que revela o padrão típico de uma onda, o que mostra que o feixe de fótons 

passou pelos dois orifícios - como uma onda faria. 
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 Esse experimento mostra que antes de os fótons serem observados (detectados 

ou medidos), não há como saber se eles são partículas (fótons) ou ondas. Eles têm o 

potencial para ser os dois. Mas quando nós os observamos, tentando detectá-los, 

vemos que o tipo de medição que escolhemos chama - ou evoca - uma ou outra 

realidade.  

 Os fótons "adivinham" a intenção de quem está fazendo a experiência e não 

decepcionam, apresentando-se da forma que se espera detectar.  

 Como o elétron sabe o que se espera detectar? Por meio do tipo de 

aparelhagem que está sendo usada. Ou melhor: o mundo quântico é relacional; nele a 

relação é o que importa, não o evento ou a "coisa" isolada. A relação entre o 

experimentador e os fótons - relação que se manifesta pelo arranjo físico que ele 

monta para detectar os fótons - é que faz os fótons se revelarem dessa ou daquela 

maneira. Partícula ou onda.   

 O que estou dizendo é que o experimentador, os fótons e os aparelhos usados 

estão, de alguma forma, interconectados e que a realidade que emerge quando se faz 

a experiência é resultado dessas interconexões! 

 Só podemos aceitar isso abandonando nosso modelo de entendimento normal 

de engrenagens que se encaixam. Só por meio da matemática. 

 Por isso, os físicos são capazes de prever coisas mesmo que não consigam 

explicar o porquê. A matemática nos permite fazer cálculos que depois são 

confirmados pela experiência. Nem a psicologia, nem a sociologia, nem a biologia... 

Nada no campo do conhecimento tem características semelhantes.  

 Por isso, a física é única - porque sua linguagem nos permite "falar" 

precisamente até de mundos fora de nossa experiência sensorial imediata. Isso é "um 

dom que nós nem merecemos nem entendemos", nas palavras de Eugene Wigner. 

 Para o físico, pode-se dizer que o mundo que experimentamos e com o qual 

lidamos intuitivamente no dia-a-dia não é o único. A realidade tem outras dimensões. 

A matemática nos permite explorar pelo menos algumas delas. A linguagem quântica 

faz precisamente isso. 

     

• 
 

Heisenberg relatou o tipo de experiência emocional que o fez entender que o nível 

íntimo da realidade era incerto, impreciso, totalmente diferente daquilo a que estamos 

acostumados na escala das coisas humanas: 

 

 Eu me lembro de discussões com Bohr que se estendiam por horas, até muito 

tarde da noite, e que terminavam quase em desespero; e quando, ao fim dessas 
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discussões, eu saía sozinho para passear em um parque da vizinhança, ficava me 

perguntando repetidamente: será que a natureza é realmente tão absurda quanto se 

mostra para nós nesses experimentos? 

 

É quase possível "ver" o sofrimento gerado por esse beco sem saída lógico. Fomos 

acostumados com a idéia de que uma coisa é isso ou aquilo. Agora, a física quântica 

diz que em um nível da realidade uma coisa pode ser isso e aquilo, e que ela se 

manifestará ou como isso ou como aquilo, dependendo da forma como a observamos.  

 

 Isso implica dizer que há um nível em que nós, observadores humanos, somos 

fundamentais para "criar" aquilo que se manifesta para nós. É o "olho" de quem faz o 

experimento que cria o real, em certa escala da realidade.  

 A luta dos cientistas da época foi para mostrar que a linguagem e a forma de 

pensar predominantes tinham que mudar. Esse é sempre o maior problema. Esse foi o 

motivo da débâcle de Henry Ford. 

 Quando montamos um tipo de experimento, uma possibilidade (entre as 

infinitas potencialidades que existem no nível da realidade quântica) se atualiza e se 

torna real. As outras desaparecem.  

 

Portanto, o que se manifesta como real a nossos olhos depende da forma de nos 

relacionarmos, comunicarmos e interagirmos com aquilo que estamos considerando. Não é 

possível falar das propriedades de qualquer objeto quântico sem definir precisamente como 

pretendemos medi-lo, ou seja, como vamos nos relacionar com ele. Como pretendemos 

fazer com que ele se manifeste. A realidade emerge do relacionamento. 

 

 

O gato de Schroedinger 

 

Há uma experiência imaginária proposta por Schroedinger - o mesmo da função de 

onda - que ilustra essa idéia das "realidades superpostas" de que trata a física 

quântica. 

 Um gato vivo é colocado em uma caixa. A caixa tem paredes sólidas, nada 

passa por elas. Ninguém pode ver o que acontece lá dentro. Há um dispositivo que faz 

com que ou veneno ou comida seja liberado dentro da caixa de uma maneira 

totalmente aleatória - como a cara ou a coroa de uma moeda.  

 A probabilidade de cada ocorrência é de 50/50. O tempo passa. O dispositivo 

entra em ação. O que terá acontecido ao gato? Estará vivo ou morto? 
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 Depois de usar nossa lógica do "ou isso ou aquilo", diríamos que se o 

dispositivo liberou veneno, o gato estará morto; se liberou comida, estará vivo. Mas 

nosso gato é um "gato quântico". Enquanto não for observado, ele existe em ambos os 

estados superpostos. Ele está vivo e morto ao mesmo tempo. Só quando abrimos a 

caixa e olhamos para o gato (na linguagem dos físicos, diríamos: só quando "medimos 

o gato") é que ele colapsa ou se atualiza em uma das formas: ou vivo ou morto. 

 

 
 

 110



 
 

 

Assim como um elétron é tanto partícula como onda, até que nossa observação o faça 

aparecer como uma coisa ou outra, o gato de Schroedinger estará tanto morto como 

vivo, até o momento em que o observamos. Um físico diria que dentro da caixa 

existe uma onda de probabilidades que contêm as duas possibilidades, nada mais. É o 

ato da observação que determina o colapso da função de onda do gato e o faz 

aparecer vivo ou morto.  

 

Essa história do gato de Schroedinger faz parte do folclore da física quântica e, na verdade, 

deve ser encarada como uma forma alegórica para enfatizar o tipo de esquisitice que 

aparece quando tentamos estabelecer uma correspondência entre nossa lógica usual e a 

lógica quântica. 

É claro que o gato não é um objeto quântico, portanto, não há incerteza nesse nível. É 

como dizer que "uma árvore que tomba na floresta só faz barulho se houver alguém lá para 

ouvi-lo", ou como dizer que "a Lua só está lá se alguém olhar para ela". Tudo isso, para 

mim, são figurações retóricas, artificiais e fantasiosas, usadas para dramatizar a natureza 

esquisita da realidade quântica. Insisto: o leitor não deve se sentir autorizado a tirar 

qualquer outro tipo de lição daqui além dessa. Se o fizer, é por sua conta e risco. Não diga 

que a física quântica o autoriza. 
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Há uma frase famosa de Einstein a esse respeito, que traduz seu desconforto com esse tipo 

de interpretação. Passeando à noite, ele olhou para o céu e perguntou a um amigo que o 

acompanhava: Diga-me, fulano, você acredita realmente que a Lua só está lá quando a 

gente olha para ela? 

Ainda hoje, a interpretação sugerida pela frase de Einstein é controversa (não o exemplo da 

Lua em si, que ele usou só para dramatizá-la, como o gato, não é um objeto quântico, e 

Einstein sabia disso). Essa é uma das grandes polêmicas (e fonte de mal-entendidos) 

geradas pela tentativa de interpretar a física quântica: o papel da consciência humana na 

"criação da realidade".  

Discutir isso aqui seria fora de propósito (é acadêmico demais), mas o leitor deve ser 

alertado para não levar gato por lebre. Cuidado com afirmações como: "a física quântica 

prova que não existe realidade objetiva" ou "a física quântica mostra que a mente é que cria 

o universo". Não me sinto preparado o suficiente para ir fundo nisso. Há defensores 

respeitáveis de pontos de vista conflitantes nesse assunto. 

Mas nunca esqueça: a física quântica funciona perfeitamente e é cada vez mais respeitável, 

mesmo sem a solução desses enigmas de interpretação. 

    

 
• 

 

Apesar de toda a resistência, pelo final da década de 1920, a física quântica estava 

vitoriosa entre os físicos. Depois de centenas de anos, a visão newtoniana, como única 

descrição da realidade, desmoronou. A física de Newton e a visão que ela inspirara 

continuavam e continuam válidas para níveis de realidade na escala humana, 

mas não é válida de forma geral.  

 O tecido da realidade mais íntima das coisas não é newtoniano. É quântico. 

 

 

Os físicos aprenderam duas novas lições sobre a natureza da realidade. Duras lições, mas 

que podem nos inspirar: admitir que "há algo além de nosso mundinho conhecido" e que, 

para poder avançar em conhecimento, é preciso estar continuamente aprendendo novas 

linguagens. A viagem é mais importante que a chegada. Não há chegada, só viagem. É 

preciso saber dialogar com cada realidade a partir do nível de complexidade de cada uma. 

Cada nível, cada escala tem uma linguagem.  
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A vitória da física quântica não se deveu a seu "mistério" ou ao fato de poderem ser 

traçadas analogias entre ela e o misticismo oriental. Ela triunfou por que foi, e é, 

capaz de prever, com exatidão absoluta, coisas que a experiência confirma.  

 Só quando tentamos usar nossa linguagem convencional é que aparecem os 

paradoxos - como o gato de Schroedinger -, que só surgem quando buscamos 

"subjugar" a realidade quântica, tentando descrevê-la com palavras de nossa 

linguagem convencional. Use a matemática em vez de palavras e não haverá paradoxo 

algum. 

      

• 
 

A física quântica alcançou os progressos mais espetaculares de que se tem notícia.  

Nenhum outro conjunto de idéias jamais teve mais impacto na tecnologia, isto é, na 

vida dos cidadãos. Sem ela não teria havido a bomba nuclear nem o laser nem as 

tecnologias digitais. 

 Einstein nunca aceitou a formulação quântica, mas acabou tendo de admiti-la, 

pois, afinal, concordava espetacularmente com os experimentos. Insistia, porém, em 

dizer que ela não podia ser a coisa completa, definitiva. Em sua opinião, teria de 

haver algo mais bem-acabado e fundamental. 

 Houve um congresso científico em que Bohr e Einstein estavam presentes. 

Einstein contestou fortemente a visão não-determinista da física quântica que Bohr 

apresentava (Einstein, lembre-se, tinha se formado segundo a visão do Universo como 

mecanismo de relógio, que se comportava segundo leis que estavam na "mente de 

Deus"). A cada objeção sua, Bohr contra-argumentava, demonstrando inconsistências 

na maneira de Einstein ver as coisas. Em certo momento, Einstein foi repreendido por 

outro físico, seu amigo Paul Ehrenfest (citado por Pagels):  

 

 ...Einstein, que vergonha! (Einstein, shame on you!). Você está começando a 

parecer com os críticos de sua Teoria da Relatividade. Seus argumentos estão sendo 

refutados um após o outro, mas em vez de usar sua própria regra que diz que a física 

deve se basear em coisas mensuráveis, e não em noções preconcebidas, você continua 

a inventar argumentos baseados nessas mesmas noções preconcebidas. 

 

Esse congresso terminou sem que Einstein tivesse se convencido. Três anos mais 

tarde, em outro encontro científico realizado no mesmo local (Bruxelas), ele voltou à 

carga contra Bohr, só para ser derrotado novamente. 
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 Então, calou-se, mas nunca se convenceu. Bohr, aparentemente vencedor, 

também não se tranqüilizou. Ele respeitava Einstein e sentiu-se decepcionado pelo 

fato de não ter conseguido convencer o mestre.  

Muitos anos após, no dia em que Bohr morreu, o quadro-negro em sua sala 

estava cheio de desenhos e referências à argumentação de Einstein contra a visão 

quântica. Em sua cabeça, o debate prosseguiu. 

 Einstein também nunca desistiu. Em sua autobiografia ele escreveu: 

 

 Eu ainda acredito na possibilidade de um modelo da realidade, isto é, de uma 

teoria que represente as coisas em si mesmas, e não meramente as probabilidades 

das ocorrências das coisas. 

 

Em 1982, Alain Aspect, físico francês, realizou experimentos que provaram que 

partículas atômicas são afetadas por conexões invisíveis através do espaço e do 

tempo. Isso veio a confirmar um teorema (de Bell) que fora enunciado em 1965 - 

depois da morte de Einstein - e que, fundamentalmente, diz que efeitos (quânticos) 

têm causas não-locais. Em outras palavras: o que eu vejo acontecer aqui e agora é 

afetado por uma rede de relações com outras coisas que estão fisicamente separadas 

daquilo que estou olhando neste momento (para o mundo quântico, insisto). 

 Outro físico famoso - David Bohm - declarou: 

 

 A noção de que todos esses fragmentos têm existência separada é 

evidentemente uma ilusão, e essa ilusão não pode fazer nada mais que levar a 

confusão e conflito infindáveis. 

 

O universo quântico é interconectado. Não há entidades isoladas no mundo quântico, 

porém, não conseguimos visualizar o grau de interconexão que caracteriza esse 

mundo.  

 Einstein perdeu o debate. Não apareceu nenhuma outra visão mais completa 

ou consistente que a física quântica. Pelo contrário. A visão quântica tem se estendido 

para fora do mundo do infinitamente pequeno, para onde foi formulada, indo em 

direção ao domínio da cosmologia. Fala-se em uma "função de onda do universo". Há 

neurobiólogos que especulam sobre aspectos quânticos do cérebro e da mente. Há 

psicólogos, filósofos e sociólogos que acreditam pelo menos na possibilidade de se 

fazerem analogias e metáforas úteis para seus campos profissionais, usando os 

insights do mundo quântico. 
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Será possível chegarmos a empresas quânticas? 

 

Para mim essas analogias são válidas. O grau de complexidade a que chegaram as 

coisas no mundo empresarial sugere claramente que se procure uma nova linguagem, 

ou melhor, que se supere o padrão mecanicista, hierárquico e rígido da empresa 

newtoniana, que vem dando certo desde os anos 1920, mas que não dará mais certo 

no futuro. 

 Vamos ter de fazer em nossas empresas algo análogo ao que os físicos fizeram 

na década de 1920. Uma nova lógica vai ter que guiar as ações no mundo empresarial. 

 Não estou propondo nada "alternativo", no fluido e vaporoso sentido usual 

desse termo. Proponho que nos inspiremos em um "alternativo" que já é velho 

conhecido dos físicos. O que quer que venha a surgir como "nova lógica", vai se 

estabelecer porque a concepção newtoniana da empresa, que vinha funcionando tão 

bem, faliu. Por analogia com o que aconteceu no mundo da física, chamo a empresa 

que vai operar segundo essa nova lógica de empresa quântica. A empresa quântica é a 

pós-newtoniana.  

 Vamos delinear suas características nos próximos capítulos, mas seja o que for 

que venha a emergir, terá obviamente de levar em conta as premissas básicas do 

mundo empresarial: terá de dar resultado.  

             

• 
 

Uma idéia só é científica quando há um critério claro que possa demonstrar a 

possibilidade de ela estar errada. Idéias científicas têm que correr o risco de serem 

declaradas falsas. 

 Explico: a Teoria da Relatividade, por exemplo, só foi legitimada como 

ciência quando os experimentos confirmaram que o que Einstein predissera era 

verificado na prática. Havia sido medido. Antes era especulação. Até ter suas 

previsões medidas e confirmadas, ou não, qualquer teoria científica vive o suspense 

de poder ser declarada falsa. Lembra da aluna de Einstein vibrando porque a 

experiência confirmara suas predições? Ela vibrava porque a teoria do mestre tinha 

virado ciência. 

 Ao contrário, muitas teorias em outros campos são apenas especulativas, 

muitas propõem idéias bonitas, sofisticadas etc. mas não são científicas porque não 

correm o risco de serem declaradas falsas. Nunca se poderá declarar falsa, nesse 

sentido, uma forma de terapia, por exemplo.  
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A visão da realidade que a física apresenta é testável2. Portanto, podemos, 

desde já, definir a primeira característica da empresa quântica: para valer alguma 

coisa, ela não pode ficar no mundo da pura especulação, terá de gerar resultados. E no 

mundo da empresa isso significa performance consistente. Lucro. Essa é a primeira 

coisa passível de teste. Essa é uma condição necessária.  

 

 

Para meus amigos executivos meditarem... 

 

Mas a empresa que vislumbro para um futuro próximo precisará ter também outras 

características não tão pragmáticas. Lucro é condição necessária, mas não suficiente. 

Lucro só garante que você pode continuar no jogo, mas não pode ser a finalidade do 

jogo. É apenas a primeira hipótese a testar. Haverá outras.  

 A empresa quântica terá de ser também mais feliz, terá de saber superar as 

neuroses do poder, terá de reconhecer mais as verdades individuais e se apoiar nelas, 

terá de ser mais flexível, operar segundo bases menos autoritárias, menos 

esquemáticas, terá de ser mais baseada em inteligência e sensibilidade do que em 

hierarquia e poder, terá de ser mais organismo coletivo, em que o conhecimento 

compartilhado e a capacidade de aprender continuamente serão mais importantes do 

que o controlar e o dominar. Menos newtoniana. Menos máquina e mais coração. 

Menos estrutura e mais fluxo. Menos burocracia e mais processo. Menos mais valia e 

mais significado humano. 

 Nada disso será assim por modismo ou com base em alguma "nova 

espiritualidade". Não. Será dessa forma porque será do interesse de todas as partes 

envolvidas. Será naturalmente assim.  

 Nosso papel como executivos, hoje, é o de reconhecer essa tendência e 

facilitar sua instauração. Permitir que ela ocorra. A empresa e as relações de trabalho 

tradicionais estão à morte. No passado, foi possível chegar a um equilíbrio entre a 

satisfação das necessidades - "do egoísmo" - do funcionário e da empresa. A empresa 

como segunda família, às vezes até como primeira, foi um padrão a ser buscado. Hoje 

não é mais.  

Essa dinâmica está mudando rapidamente. Estamos diante de uma nova lógica de 

cooperação. Falarei disso, também, por meio de analogias com o mundo da ciência 

nos próximos capítulos. 

                                                 
2 Ver, por exemplo, MAGEE, Bryan. As Idéias de Karl Popper. Cultrix, 1973. 
 
 

 116



 117

 Hoje, o papel da empresa não é mais o de prover garantia e segurança pela 

vida toda. Esse vínculo, até emocional, vem sendo abandonado . Sinal dos tempos. É 

uma forma de complexidade que chega às relações sociais na era do indivíduo. 

 

• 
 

Os próximos capítulos vão preparar o "desenho" que, espero, vai se tornando 

progressivamente mais nítido, até o final. 

 Sim, é possível construirmos a empresa quântica - a empresa que vai emergir 

em resposta ao desafio da complexidade no mundo empresarial. Empresas quânticas 

darão resultados baseados em outra forma de ver o mundo, também como ocorreu, 

analogicamente, no mundo da ciência. 

 Creio que essa proliferação de modismos e soluções salvadoras, hoje, só toca 

de leve o problema maior do mundo empresarial, que é lidar com a complexidade do 

mundo no final do século XX, segundo o mesmo modelo mental (mesma linguagem) 

que dirigia a lógica das organizações na década de 1920, há 60 anos.  

 Comparo os modismos de hoje com doenças oportunistas. Perdemos nossos 

anticorpos contra a perplexidade, estamos expostos à incerteza, ao paradoxo. Estamos 

com medo e, portanto, somos presas fáceis de soluções salvadoras e efêmeras.  

 Nossa maneira de administrar ainda é baseada em uma lógica falida. Nossas 

empresas ainda são dirigidas segundo pressupostos da idade da máquina, da Era 

Industrial. Nossos modelos de empresa não reconhecem a complexidade. Ainda 

esperamos soluções salvadoras de especialistas em marketing, finanças e recursos 

humanos para resolver nossos problemas de marketing, finanças e recursos humanos.  

 Dividimos tudo em "compartimentos". Não conseguiremos. Os problemas hoje 

são interligados. Não há mais possibilidades de soluções isoladas, só de soluções 

sistêmicas, integradas. Como poderemos chegar a isso? 

Um pouquinho de história da física já nos permite ter uma idéia de que talvez 

seja possível propormos um novo modelo para a empresa. Tem havido muita 

especulação em torno desse tema. Porém, o executivo é pago para executar, não para 

especular e, portanto, se a especulação é válida em outros campos, em business é 

preciso sair da contemplação, do deslumbramento e da curiosidade e partir para a 

agenda, o programa e o plano de ação. Até o final deste livro saberemos mais 

concretamente como. 

 



 
 

O triunfo espetacular da empresa newtoniana: 
 a crise estava à espreita 

 

 

 

Como é se sentir sem saber o caminho de casa? 

Como é se sentir sem ter uma casa? 

 

     BOB DYLAN em Like a Rolling Stone1 

 

 

 

Por menos que Einstein quisesse, por volta de 1930 a visão quântica fora adotada. 

Não se sabia ainda o que viria daí em termos de aplicação prática (logo ficaria claro), 

mas havia uma linguagem nova na física. Estranha, nebulosa, cheia de imprecisões e 

paradoxos. Totalmente diferente da física newtoniana.  

 Havia claramente uma mudança ocorrendo também no mundo dos negócios. A 

GM, por exemplo, mais notável, estabelecera um novo padrão de sucesso. Estava 

desbancando a Ford. 

 Imagine que um executivo de empresa dessa época se sentisse motivado, por 

qualquer razão, a achar que poderia haver alguma relação entre a mudança de 

linguagem em ciência e a mudança de linguagem no mundo dos negócios. 

 Esse executivo era meio excêntrico, chegado a especulações não-

convencionais. Achava que poderia haver uma ligação entre nosso entendimento do 
                                                 
1 How does it  feel 
(To be)  
With no  direction home 
How does it  feel 
(To be) 
..,without a home? 
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mundo físico e nosso pensamento sobre o mundo das relações sociais, das percepções 

humanas. O mundo do marketing.  

 Afinal, pensava ele, a GM estava demonstrando que era possível vender 

carros, superando a Ford, com base em um entendimento novo da dinâmica social. 

Algo totalmente impensável 15 anos antes.  

 Ele argumentava que era bem possível que os executivos de empresa 
pudessem lucrar com insights da ciência, e, portanto, queria ouvir um físico entendido 

em FQ (física quântica) para checar se essa nova visão da realidade não poderia, de 

alguma forma, inspirar a atuação de sua empresa no mercado. 

 A muito custo - e com evidente má vontade – conseguiu a autorização de seus 

colegas para consultar um físico famoso na época. Homem de grande saber, o 

cientista gostava de exercícios de futurologia, escrevia uma coluna em jornais e, ao 

contrário de seus colegas cientistas, tinha certo convívio social, interessando-se 

também por temas estritamente não-científicos. 

 Apesar disso, não foi fácil fazer nosso físico quântico - que vamos chamar de 

professor Futurist - entender o que um executivo de empresa poderia estar querendo 

com ele.  

 O que uma empresa tem a ver com a visão quântica da realidade? "Esse 

executivo é louco", pensou o físico quântico maluco. Mas enfim, cientistas são 

vaidosos. Gostam que as pessoas os considerem  importantes.  

 O professor fez a cara mais inteligente possível. Projetar o futuro com base em 

uma analogia entre o mundo da FQ e o mundo das empresas? Ele gostava de 

especular sobre o futuro, mas isso parecia um pouco demais. 

 Recebeu explicações sobre o funcionamento de uma empresa em geral. 

Marketing. Estratégia. Custos. Competição empresarial. Esse negócio de ter um 

produto e motivar as pessoas lá fora a comprar. Bem, vá lá. 

 

 

O professor Futurist especula sobre a empresa quântica 

 

Começou raciocinando assim: se pudéssemos considerar uma empresa como um 

sistema quântico, eu diria o seguinte: 

 1- Pelo que estou entendendo, a essência da atividade de uma empresa 

qualquer é o marketing - fazer com que as pessoas comprem o que tenho para vender. 

 Quando uma empresa lança um produto no mercado, ela está, de fato, fazendo 

um experimento. O trabalho de pré-lançamento, pesquisas etc. indica que por uma 

série de razões as pessoas vão comprar. A GM, por exemplo, agora está fazendo 

pesquisas que, segundo eles, ajudam seus homens de marketing a descobrir o que as 
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pessoas querem em termos de carros. Ao lançá-los, é que se vai testar se a teoria 

estava certa, ou não. 

 Mas, não sei... Pode parecer estranho, mas eu diria que a intenção da GM - se 

de fato a analogia quântica é possível – altera, de alguma forma, o que as pessoas lá 

fora querem, ou pensam que querem, em termos de carros. Não há um mercado 

esperando passivamente que alguém descubra a verdade a seu respeito. 

 Não. A empresa é que cria a realidade por meio do diálogo com esse 

mercado. Pelo menos em parte. A empresa deve se ver, portanto, como parte de uma 

relação, e não como uma entidade isolada. 

 Como em qualquer sistema quântico, as relações são fundamentais no mundo 

da empresa. A existência da empresa depende das relações.  

 As coisas têm uma totalidade. Estão, de alguma forma, ligadas. Não devem ser 

vistas como fragmentadas ou separadas. Nós, físicos, aprendemos recentemente que a 

natureza profunda da realidade das coisas tem essa característica. Não há uma 

realidade "lá fora". Somos parte da paisagem que pretendemos descrever. De certa 

forma (a partir de certo nível), nós criamos a realidade. 

 2- Portanto, a verdade objetiva no mundo da empresa será o resultado da 

forma de nos relacionarmos com o mercado dessa empresa. Incluindo nossa forma de 

falar com ele por meio da propaganda, do marketing. E nossa forma de dialogar com 

o mercado influenciará decisivamente na aceitação - ou não - de nosso produto por 

ele. Potencialmente, há infinitas possibilidades para se articular essa comunicação. 

Dependendo de nossa forma de montarmos o diálogo com o mercado - equivalente a 

nossa forma de montarmos um experimento em FQ -, ele responderá dessa ou daquela 

forma.  

 3- É claro que essas infinitas possibilidades são, na prática, limitadas por 

alguns condicionantes. Lembra do gato de Schroedinger? Sua "função de onda" é 

sempre a de um gato (se é que posso falar assim). Pode estar vivo ou morto, mas é um 

gato, não uma cadeira, uma batata...  

 Da mesma forma, a empresa tem que ter algo que as pessoas queiram comprar, 

ou melhor, algo que potencialmente desejem ou valorizem, mas repito: não existe um 

mercado lá fora esperando para ser decifrado, entendido... Há um mar de 

possibilidades em qualquer mercado, e o talento do homem de negócios, de modo 

análogo ao do físico, é fazer emergir a realidade "correta" - aquela que o marqueteiro 

quer. 

 A linguagem será fundamental para isso. A maneira de falar terá importância 

central. Eu posso até prever que aparecerão especialistas na arte de falar com o 

mercado, pois, dependendo do talento para provocar esse diálogo, as empresas 
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venderão mais ou menos. Veja só o que diz Bertand Russell em um livro recente (de 

1931):2 

 Há, em questões sociais, muito de ciência experimental genuína. Nesses 

campos talvez o mais importante conjunto de experimentos seja o que devemos aos 

publicitários. Porém, esse material, apesar de seu valor, não tem sido utilizado pelos 

psicólogos experimentais porque pertence a um setor muito distante das 

universidades; os psicólogos se sentiriam diminuídos se entrassem em contato com 

algo tão vulgar. Mas qualquer pessoa que deseje estudar a psicologia da persuasão 

não pode fazer nada melhor que consultar as grandes agências de propaganda. 

Nenhum teste de persuasão é tão rigoroso quanto o do dinheiro. Quando alguém está 

disposto a sustentar uma opinião gastando dinheiro para isso, temos que concordar 

que se trata de uma opinião genuína. É esse o teste aplicado a todo momento pelos 

publicitários. 

 

 4- É, portanto, a empresa que cria a realidade no mercado "lá fora". Mas, 

repare, a empresa em si não poderá então ser vista como algo separado - ela é parte da 

realidade que se manifesta lá fora. Assim, essa empresa terá que se organizar 

internamente de forma a levar isso em conta. Não sei o que isso significa 

concretamente, mas certamente a forma da organização - hierarquia, relações de 

poder, estrutura da cadeia de comando, processos internos - terá algo a ver com isso. 

 A empresa é uma entidade relacional - ela tem que ser organizada de modo a 

valorizar ao máximo a participação/interação/comunicação de todos os envolvidos no 

processo.  

 Não vejo com bons olhos empregados isolados, prestando atenção só a suas 

tarefas, sem entender e sem participar do todo, como estou observando acontecer nas 

empresas hoje. A realidade da FQ é essencialmente participativa, portanto, tudo que 

puder reforçar a idéia de participação - em todos os níveis – é bom para a empresa. 

Por outro lado, tudo que implicar fragmentação, isolamento, alienação (como dizem 

os marxistas), será ruim.  

 Se houver um princípio geral a ser seguido na busca de uma empresa 

quântica, eu diria que é o de maximizar a participação, a interação, a troca, o livre 

fluir de sinais e mensagens de todas as formas  possíveis.  

 Portanto, a empresa quântica não gosta de rigidez, pois rigidez não estimula o 

fluir, não estimula uma entidade como uma  função de onda, seja isso o que for no 

mundo de uma empresa. O relacionamento, a participação e a comunicação são a 

base da empresa quântica.  

                                                 
2 RUSSEL, Bertrand. The Scientific Outlook. Londres: George Allen & Unwin, 1931. 
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 5- Mas se flexibilidade e fluidez são necessárias, também é necessário certo 

pragmatismo. Isso tudo é bonito, mas a empresa (quântica ou não) deve gerar 

resultado para ter o direito de existir. É como no mundo dos físicos: se dá resultado, é 

válido. Se o experimento confirma a teoria, eu a estou legitimando, do contrário, não. 

 Há um paradoxo aqui, eu sei, mas a empresa quântica terá que saber conviver 

com o paradoxo; FQ é paradoxo puro. Acabam as noções de isso ou aquilo e aparece 

a noção de isso e aquilo. Partícula e onda. Gato vivo e morto ao mesmo tempo. 

 Mas, não esqueça, a empresa quântica estará para sempre atada à lógica 

fundamental do mundo empresarial. Flexibilidade sim, mas, cuidado, o aparente 

descompromisso da empresa quântica é só aparente. 

 Os líderes dessas empresas terão de ser mestres na arte do solto-frouxo. Na 

arte de administrar a ambigüidade e o paradoxo. Busca constante da legitimação da 

empresa por meio do resultado, da performance, do lucro... e, ao mesmo tempo, o 

experimentalismo, a aceitação da multiplicidade, do impreciso, da incerteza e do erro. 

 Resultados em meio à incerteza. É claro que é paradoxal, mas é para isso que 

um executivo é pago. É como em física: vivemos constantemente em suspense sobre a 

legitimidade do que estamos propondo como ciência. Não é fácil. Há milhões de 

tentativas feitas por gente muito boa, que nunca chegam a ficar conhecidas porque 

não passam no teste. Não dão resultado no teste do mercado da ciência. 

 Nós, cientistas, acabamos por assimilar essa nova atitude mental, e, se os  

homens de empresa quiserem de fato construir empresas quânticas, terão de aprender 

isso também.  

 Não me pergunte como será; não tenho a menor idéia. Em meu mundo - 

ciência - só agora está emergindo claramente um consenso entre nós sobre a validade 

da FQ. Não temos mais dúvidas, mas isso demorou, e gente muito boa - como meu 

colega Einstein, por exemplo - ainda não se convenceu.  

 Bem, eu e grande parte de meus colegas estamos convencidos de que muita 

coisa útil poderá vir por aí como resultado desse insight quântico; não sei o que será, 

mas virá... 

Espero que no mundo dos negócios seja possível usar insights quânticos 

também. Eu suspeito que a visão quântica é tão potente, tão revolucionária que, 

ousaria dizer, vai acabar penetrando em muitos campos do conhecimento e do 

interesse humanos, que normalmente não pensaríamos ter algo a ver com física de 

qualquer tipo. O mundo das empresas pode ser um desses campos, o da psicologia e o 

da consciência humana podem ser outros, talvez... 

 Veremos... 
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Note, leitor, que tudo isso é pura especulação (não acho tão delirante assim, mas que é 

especulativo, é). No mundo acadêmico, muita gente torce o nariz, de saída, para qualquer 

tentativa de se deslocar a FQ para fora de seu domínio original - o mundo do infinitamente 

pequeno -, em que ele é comprovadamente um sucesso. Mas hoje a cosmologia - o estudo 

do infinitamente grande - já incorpora idéias como a de uma "função de onda do universo". O 

universo seria também um objeto quântico?  

Outra noção intrigante é decorrente do fato de que nós, humanos, somos o que nosso 

cérebro processa. Os órgãos dos sentidos, todos, têm a ver com processos que lá no fundo 

têm origem em fótons ou agregados de átomos (moléculas) e, portanto, são quânticos 

mesmo. 

Nosso sistema nervoso, porém, não evoluiu para dar conta dessas coisas, ele evoluiu para 

nos possibilitar sobreviver e gerar crias em um mundo de nossa escala; um mundo de 

objetos grandes, movendo-se devagar. Esse é nosso mundo natural. A física quântica, nesse 

sentido, é "antinatural" e é por isso que seus conceitos exigem uma linguagem tão 

"misteriosa" para ser expressos: a linguagem da matemática. 

 

 

Livrem-se desse cientista maluco! Demitam esse executivo 

irresponsável! É um prazer conhecê-lo, Mr. Frederick Taylor! 

  

Nosso executivo visionário foi demitido por estar "perdendo tempo com bobagens". 

Esse negócio de empresa quântica "é uma besteira delirante". Tentar descobrir 

similaridades entre o mundo da ciência e o da empresa era um exercício que não 

podia ser levado a sério.  

 É claro que os dois mundos são diferentes. Coisas à parte; atividades que nada 

têm a ver uma com a outra. A lógica do mundo empresarial é claramente outra. 

    

• 
 

Estamos na década de 1930. O que predomina no mundo da empresa é a lógica de 

Taylor. Frederick Winslow Taylor foi quem fez com as idéias no mundo da empresa o 

que Isaac Newton fizera com as idéias no mundo científico. Uma revolução. 

 É costume apresentá-lo como o formulador e o apóstolo de uma visão arcaica, 

ultrapassada. Não é justo. Criticar Taylor pelo que ele propôs em 1911 seria o mesmo 

que criticarmos Gutemberg por não ter inventado a imprensa com as tecnologias do 

século XX, ou querermos que Graham Bell tivesse proposto, de saída, a telefonia 

digital.  
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 Adiante veremos que um dos traços mais fundamentais da idéia evolucionária, 

tanto no domínio da cultura como no da biologia, é que ela ocorre por incrementos 

sobre o que já existe, nunca por revoluções ou grandes rupturas. Se nós, homens de 

empresa, continuamos hoje impregnados da visão taylorista - como de fato estamos - 

é porque nós, não ele, estamos errados e fora de época. Taylor estava perfeitamente 

dentro de seu tempo. 

 Na verdade, boa parte da perplexidade que toma conta do mundo empresarial 

hoje vem de nossa recusa em abandonarmos o paradigma taylorista. Em nossos 

corações e mentes - e falo como executivo - a visão de Taylor está profundamente 

impregnada. 

 Exatamente como a visão de Newton se tornou o modelo mental para o 

cientista - a ponto de fazer com que Einstein lutasse até morrer para não ter de 

abandoná-lo -, todos os nossos padrões no mundo da empresa continuam a obedecer à 

lógica taylorista. Isso inclui propostas pretensamente modernas, como a chamada 

reengenharia de processos, que tenta avançar, justiça seja feita, mas acaba falhando, 

presa na armadilha taylorista.  

 Na época de Taylor, no mesmo momento histórico em que Einstein começava 

suas especulações, em que a Coca-Cola e a Ford davam seus primeiros passos e o 

insight quântico era rascunhado, o mundo produzia coisas. 

 Sim, no início do século XX o mundo do trabalho era um mundo de produção 

e movimentação de coisas. Isso é uma diferença essencial entre o que ocorria há 70, 

80 anos e o que ocorre hoje no mundo das empresas, no qual só serviço conta. Da 

coisa para o símbolo. Do hard para o soft. Voltaremos a isso. 

 Observando o mundo do trabalho, Taylor notou uma série de absurdos e 

apresentou propostas para resolvê-los. A primeira coisa que observou foi que o 

processo do trabalho não era organizado. Não havia metodologia. Não havia qualquer 

pensamento por trás da produção. Os gerentes das fábricas - coisas se produzem em 

fábricas, naturalmente (estamos na era industrial) - cobravam resultados dos 

trabalhadores em termos de quantidades produzidas, mas não organizavam o trabalho 

de modo que a meta de produção fosse atingida.  

 Eles se concentravam só no output do trabalho, não no processo de sua 

realização. Só no "o quê", não no "como". 

 Isso causava enormes desperdícios de esforço humano. E a razão era, na visão 

de Taylor, a falta do que ele chamou de scientific management - gerência científica. 

Ao falar em gerência científica, Taylor pensava no tipo de ciência que em 1911 era 

sinônimo de poder e prestígio - a ciência newtoniana. Mal sabia ele que, naquele 

exato momento, ela começava a ser questionada e que logo a FQ entraria em cena. 

 Taylor refletia sobre o mundo dos mecanismos de relógio, sobre causas e 

efeitos. Pensava em como a força certa no lugar certo produziria o efeito X ou Y. 
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 As leis de Newton, mais alguns desenvolvimentos posteriores que tratavam do 

calor gerado no contexto da operação das máquinas, já tinham possibilitado grandes 

progressos no estudo de como as máquinas deviam ser projetadas para operar com a 

máxima eficiência. Essa era a motivação de Taylor. Usar princípios semelhantes, ou 

análogos, para tornar o processo de produção mais eficiente. Mais otimizado. Assim 

como Newton tinha suas leis, Taylor também iria lançar seus princípios do scientific 

management. 

 

 

Em busca das leis do scientific management 

 

Ao focalizar apenas o resultado do trabalho - quantas peças eram produzidas, por 

exemplo -, os gerentes da época, na verdade, estavam promovendo o desperdício. O 

sistema comum era o de estabelecer cotas de produção para cada trabalhador e deixar 

que cada equipe se "virasse" como bem entendia para cumpri-las. Eles é que decidiam 

como trabalhar.  

 Como um gerente da época poderia influenciar na produtividade de sua 

equipe? Era comum os gerentes tentarem aumentar a produtividade elevando as cotas 

de produção das equipes, mas isso fazia com que os trabalhadores limitassem 

intencionalmente sua produção para que o gerente não tivesse como exigir aumento 

das cotas .  

 Era um círculo vicioso de mediocridades. Taylor propôs uma ciência para 

substituir o julgamento do trabalhador. O gerente - agindo cientificamente - iria 

prescrever a maneira pela qual o trabalho deveria ser executado. A ele caberia 

planejar cada etapa do trabalho, analisando minuciosamente o processo e, em seguida, 

criando procedimentos-padrão para os trabalhadores seguirem. Cada tarefa seria 

tratada assim. Na melhor tradição newtoniana, Taylor escreveu3: 

  

 ...A melhor gerência é uma ciência verdadeira e se apóia em leis, regras e 

princípios que são sua fundação... No passado, o homem estava em primeiro lugar; 

no futuro, é o sistema que terá de estar. 

 

O gerente teria de se ver como o cientista que, entendendo as leis fundamentais do 

sistema, diz ao trabalhador o que e como fazer.  

 O trabalhador era totalmente passivo nisso tudo. Por mais bem adestrado que 

fosse na realização de tarefas específicas, ele era sempre, segundo Taylor, incapaz de 

                                                 
3TAYLOR, Frederick W. The Principles of Scientific Management. Nova York, Harper, 1911. 
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entender os porquês profundos do que realizava. Era o gerente que teria de fazer isso 

para ele. A metodologia científica era o que motivava a visão taylorista. 

 Mesmo nas chamadas questões comportamentais, Taylor achava que havia leis 

a serem descobertas que levariam o gerente a operar as necessárias transformações na 

"atitude mental" do trabalhador, entendendo "cientificamente" suas motivações. 

 

 ...Leis desse tipo, que se aplicam à vasta maioria dos homens, 

inquestionavelmente existem, e se definidas claramente são de grande valor como 

guia para o tratamento a ser dispensado a eles. 

 

A visão de Taylor era puramente mecanicista. Os sistemas de trabalho eram como 

mecanismos que, para ser controlados precisam ter suas leis descobertas e entendidas. 

Fazer isso era a missão do gerente.  

 E mais ainda: além de entender e ser capaz de estabelecer normas para o 

trabalho, o gerente teria também de garantir que todos iriam operar segundo as 

normas e os procedimentos que ele estabelecia. O gerente é que controla as coisas. 

Seu papel era esse também. 

Era fora de questão deixar qualquer aspecto a critério dos trabalhadores. O 

gerente teria de "forçar" e garantir a adoção dos padrões. Planejamento do trabalho 

era uma coisa, execução, outra. 

 Processos reduzidos a seus componentes fundamentais. O procedimento 

"científico" era dissecar as coisas, isolá-las e estudá-las uma a uma, como peças 

separadas, depois, juntar tudo no grande mecanismo final. Trabalhadores como peças 

quase descartáveis no processo. O trabalho sendo visto como uma coisa, de certa 

forma, pouco digna, pois não se esperava que os trabalhadores pensassem, nem era 

desejável que o fizessem. Pensar era para o gerente científico. 

 

 

Não sejamos injustos... 

Taylor foi um dos pensadores mais importantes do século 

 

É fácil ridicularizar hoje a visão de Taylor, mas a influência prática que ele teve na 

vida do século XX foi  enorme.  

 Peter Drucker coloca-o ao lado de Freud e Darwin em importância, como 

influências para o mundo moderno. Não quero entrar em uma discussão histórica 

sobre a importância dele, mas é inegável que sua iniciativa de aplicar conhecimento 

ao trabalho foi um enorme salto para a frente. Até então, trabalho era considerado 

coisa para cidadãos de segunda classe, não para intelectuais e pensadores. A única 
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forma de o trabalhador produzir mais era esforçando-se mais ou trabalhando mais 

horas. Era assim que se viam as coisas no século XIX.   

 Taylor iniciou a revolução da produtividade. Como nota Peter Drucker4, 

elevando o trabalho à condição de algo digno de ser estudado "cientificamente", ele 

percebeu que, no fundo, isso iria beneficiar o próprio trabalhador. O treinamento 

levou progressivamente a aumentos cada vez maiores e mais explosivos de 

produtividade. Segundo Drucker, essa foi uma das principais causas da derrota do 

marxismo - que ficou sem discurso - 80 anos após o aparecimento do livro de Taylor, 

The principles of scientific management, de 1911.  

 Taylor foi o primeiro a considerar o trabalho algo digno de ser estudado e 

sistematizado. Provocou uma revolução. O conhecimento foi utilizado para produzir 

coisas úteis.  

 

 

Em setembro de 1977, a revista Exame me convidou para fazer a resenha de um livro 

recém-lançado sobre a vida e as idéias de Frederick Taylor5.(Taylor Superstar ,Exame, 

24/9/1997). 

O artigo provocou alguns comentários decepcionados de gente que tinha lido meu Em busca 

da empresa quântica. Achavam que eu estava dando um passo atrás. O que antes eu 

“apontava para o futuro, agora voltava ao passado”. Engano. O futuro só pode ser construído 

a partir do passado, nunca o negando ou tentando "apagá-lo". Tem que ser passo a passo, 

sem saltos.  

Eu, se fosse convidado para dar palpites sobre o currículo de qualquer curso de 

administração, sugeriria pelo menos um semestre de estudo intensivo das idéias e 

implicações do taylorismo. Pau a pau com internet, globalização, sociedade da informação 

etc. Esse paradoxo é fascinante, e o que pretendi com o artigo foi chamar a atenção para 

ele. 

É um enorme engano pensar que paradigmas se implantam porque alguém quer. 

Paradigmas novos vão se estabelecendo passo a passo. Agora, a antiga União Soviética 

tenta implantar o capitalismo. Não está dando certo. Capitalismo não se implanta, se instaura 

progressivamente. Nada de sofisticado e novo pode ser implantado. 

 

É como Umberto Eco disse: "A criatividade tem que ser anárquica, capitalista, darwiniana…" 

O mundo da empresa (e a vida em geral) é cada vez mais paradoxal, mais ambíguo. Só vai 

sobreviver quem entender que teremos de nos apoiar, ao mesmo tempo, em duas realidades 

que nossas cabeças se acostumaram a considerar opostas e antagônicas.  

                                                 
4DRUCKER, Peter. The Post Capitalist Society. Harper-Collins, 1993. 
5KANIGEL, Robert. The One Best Way: Frederick  Winslow Taylor and the Enigma of 
Efficiency. Viking Press, 1997. 
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Não dá para saltar para dentro do futuro, apesar de ele já estar aí. Todas as revoluções vão 

fracassar. O passado morreu, mas não podemos enterrá-lo, ainda precisamos dele. É chato 

ter de manter o cadáver na sala de estar, mas não há como apressar o velório. 

Já li em uma dúzia de livros que a antiga União Soviética faliu porque sua ênfase era no 

hard, no produto, na “coisa”, na produção planejada centralmente, e, como estamos na era 

do soft, da informação, da comunicação, do símbolo, o império soviético acabou 

desmoronando. Tudo em sua estrutura era montado em cima de uma idéia de progresso e 

desenvolvimento econômico simplesmente incompatível com o mundo de hoje. Quando a 

dinâmica da globalização começou a se impor, esfarelou-se o muro que protegia a falsa 

segurança que uma idéia do passado parecia dar. 

Faz sentido, acho até brilhante, mas há algo perigoso aqui. Como é que as pessoas (e 

empresas) reagem a isso? Concretamente, o que fazem é procurar apressar o futuro: 

consultam especialistas, pedem planos de informatização, programam atividades de 

treinamento, compram computadores para os filhos, conectam-se à internet… essas coisas. 

Afinal, temos de construir um novo paradigma baseado na informação, não é? Quem não o 

fizer, ficará para trás. É só implantar as medidas certas, certo? Não. Errado. Qualquer novo 

quadro mental que defina referências diferentes para se enxergar a realidade só pode se 

instaurar passo a passo. Vai aparecendo, vai ficando claro, aos poucos. Não há nada que 

você possa fazer para apressar a entrada em cena de um “novo paradigma”, mas com isso 

não estou dizendo que você deva ficar parado ou aferrado ao passado. 

 

 

A herança de Taylor 

 

No início da década de 1930, a lógica de Taylor é que dominava o mundo da 

produção de coisas. O mundo dos negócios.  

 Nosso físico metido a consultor foi demitido por que suas especulações não 

eram realmente necessárias.  

 A General Motors, usando métodos tayloristas, já havia definido o que é ser 

uma empresa bem-sucedida. Seu triunfo era inquestionável. A GM usava o melhor do 

taylorismo internamente por meio de métodos originais de administração, e, ao 

mesmo tempo, tinha a sensibilidade para, como vimos, reconhecer a complexidade 

social da época, oferecendo produtos para cada tipo de segmento de renda e de 

"cabeça". Inovação e marketing. Sucesso total. A mais bem-sucedida empresa de 

todos os tempos. 

 Surgiu na GM o protótipo do gerente de hoje. O que está sempre no controle. 

O que faz acontecer. Aparece uma metodologia para a vida - na empresa e fora dela. 
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O trabalho fica definido dentro de um contexto existencial preciso. Havia uma 

agenda, um programa. Havia a “coisa certa” a fazer. Poderíamos nos adestrar para 

sermos especialistas em resolver problemas. O mercado estava lá fora mesmo, era só 

descobrirmos o que as pessoas querem e oferecer a elas. 

 As GMs e IBMs da vida apareciam como verdadeiras máquinas de fazer 

marketing (em momentos diferentes: a GM bem antes). Era ótimo trabalhar para 

empresas assim. 

 A empresa newtoniana se consolidou triunfante. Poder centralizado; 

hierarquias rígidas; departamentos trabalhando sem maiores preocupações com o 

fluxo de informações entre eles. Cada um fazendo "seu serviço". 

 Não precisava ser diferente. O pragmatismo natural do mundo dos negócios 

justificava essa dinâmica porque seu critério de sucesso era simples: produzir coisas e 

vendê-las com lucro. Enquanto estivesse assim estava bom, e esteve assim durante 

décadas e décadas após Taylor. 

 

 

A empresa Newtoniana - a máquina de produzir resultados 

 

Predizer e controlar. Essa tem sido a essência da alma do manager que Taylor nos 

deixou. Deu certo. Era o equivalente, no mundo empresarial, da "visão máquina" que 

herdamos de Newton e que se impregnava nas tentativas de se lidar com a realidade 

em todos os campos da atividade humana. Na ciência e fora dela. 

 Até hoje, vivemos e trabalhamos em empresas inspiradas por essa visão. É só 

o que conhecemos. No mundo dos negócios, a visão mecanicista levanta clara e 

intencionalmente uma divisão - um muro - entre a empresa e o mercado "lá fora".  

Depois do sucesso inicial da GM em vender carros "ao descobrir" realidades (antes 

não consideradas) sobre o comportamento do consumidor, ficou claro que era 

necessário estruturar departamentos de pesquisa para sistematizar a "descoberta" de 

informações de marketing. O auge disso ocorreu após a Segunda Guerra Mundial, 

com a concepção de marketing como algo feito de dentro da empresa e tendo como 

alvo um mercado passivo "lá fora".  

 Nosso físico quântico - o professor Futurist -, que dera palpites sobre a 

possibilidade de certa empresa quântica vir eventualmente a existir, errara. Não havia 

sentido falar de empresas quânticas para lidar com mercados newtonianos.  

 A escala dos problemas era simples. Complexidade nenhuma. A certeza de 

que havia certezas a serem "descobertas" e aprendidas norteava tudo. Havia, sim, a 

“coisa certa a fazer”. 

 Boa parte de nossa crise atual decorre, como veremos, da falência desse 

modelo nos dias de hoje, mas há 60 anos a máquina newtoniana fazia misérias. A 
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"visão  máquina" enfatiza o absoluto, o imutável, o certo. Não sabemos lidar com 

ambigüidade e paradoxo. Temos que ter um centro absoluto de onde vêm as ordens e 

o poder.  

 Cada um tem um papel: rigidez e burocracia são o corolário natural disso. A 

visão máquina enfatiza a hierarquia no sentido de que há graus de importância 

estruturados em ordem ascendente de autoridade: quem está acima é superior. Quem 

está acima controla. 

 A noção de controle é essencial para entendermos a personalidade da empresa 

newtoniana. Controle implica poder. O manager científico de Taylor era uma versão 

mais intelectualizada do cowboy de saloon dos filmes de faroeste. A visão 

mecanicista enfatiza o poder masculino e o estereótipo do machão.  

 A lógica da obtenção de resultados estimulava um tipo de atitude gerencial em 

que as relações de poder, o autoritarismo e o chefe "sabe-tudo" eram o prato do dia. O 

natural era assim. Dava certo. 

 A visão máquina sempre estimulou a fragmentação e o isolamento. Cada parte 

da máquina cuidava de sua coisa, de sua função. Isso é tudo que é necessário para que 

a máquina funcione bem. O mecanismo de relógio funciona assim. O mercado de 

massa e as estruturas de produção correspondentes levam a isso de forma muito 

natural.  

 Não há lugar para gratificação emocional no trabalho, de acordo com a visão 

máquina. Ou melhor, isso só era levado em conta na medida em que o trabalho - ou o 

emprego - oferecia ao trabalhador (do sexo masculino mesmo, mulher não trabalhava) 

a segurança de um bom emprego. Isso dava a ele, em grande medida, a capacidade de 

ser o que se chamava de um bom pai de família. Gratificação emocional era coisa para 

fora da empresa. O trabalhador tinha que ser fragmentado para ser bom trabalhador. 

 O mecanicismo não considera nada que não seja a adequação do indivíduo à 

tarefa que ele tem de executar, seu adestramento (desculpe, seu treinamento) para 

executar uma função específica. Nada de levar em conta outras dimensões do ser 

humano. Trabalhador no trabalho, chefe de família em casa. 

 A visão de Taylor não tomou em consideração a inteligência e a capacidade 

inventiva de quem trabalha. Pelo contrário, ela excluía esses elementos 

explicitamente. A ausência deles era a condição para que as coisas funcionassem. O 

manager é que detinha o monopólio da inteligência. 

 A cultura do expert surge também daí. A valorização de especialistas em 

tarefas isoladas. Os detentores de "saberes" para coisas específicas. Tudo isso e muito 

mais.  

 Dito dessa forma, parece pejorativo, mas não haveria razão alguma para que 

os critérios fossem outros. O próprio trabalhador melhorou muitíssimo seu nível de 

vida, graças ao aumento da produtividade gerado pela visão taylorista. O progresso 
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foi enorme. A alienação dos trabalhadores, que Marx proclamara que iria se tornar 

crescente, na verdade diminuiu. Ao produzir mais e de uma maneira mais inteligente, 

o trabalhador foi progressivamente usufruindo o resultado que gerava. Mais bem 

treinado, mais bem preparado, não simplesmente um movimentador de cargas e 

apertador de parafusos.  Taylor é criticado injustamente.  

 

 

Terminei meu artigo Taylor superstar, publicado na Exame de 24/9/1997, assim: 

“Taylor montou seu sistema através do aprendizado na prática. Foi trabalhar como operário 

para aprender e entender. Elaborou seu sistema por décadas antes de publicá-lo. Ficou 

nacionalmente famoso em 1910, quando um grupo poderosos de estradas de ferro solicitou 

licença ao governo federal americano para aumentar os preços das passagens, mas  teve o 

pedido negado. A resposta que ouviram foi: “Vocês podem economizar mais do que vão  

ganhar  com o aumento solicitado, se  usarem os métodos de um gênio da Philadelphia, 

chamado Frederick Taylor.” 

O New York Times abriu manchete em 10 de novembro de 1910: 

“Estradas de ferro podem economizar $ 1,000,0000 por dia. Scientific management  faz isso. 

Aumento de preços  é  desnecessário.”  

A América entrava em euforia com a descoberta da eficiência. De repente, Taylor e seus 

métodos estavam em toda parte, mas apesar dos resultados, a polêmica andava sempre 

junto. O taylorismo sempre foi associado a algo desumano, que não levava em conta as  

necessidades  individuais  do  trabalhador, vendo-o  apenas  como  peça  de um  sistema  

em  que  ele  não podia  interferir. Empresários o adotavam, mas intelectuais e  ideólogos à 

direita  e à esquerda o repudiavam por razões diferentes, identificando demônios opostos na 

mesma  visão. Nem no movimento sindical Taylor encontrou apoio.  

Seja como for, o fato  permanece: o taylorismo  é uma idéia central de nossa época, um dos 

pilares do poderio norte-americano no século XX. O pragmatismo das relações econômicas  

legitimou-o na prática e deixou as discussões mais intelectualizadas em segundo plano. A 

produtividade aumentou, a qualidade de vida do trabalhador médio - que  passou  realmente  

a  participar  do  resultado do que produzia - hoje  não tem comparação com os padrões que 

vigoravam no início do século. 

A “alienação” do trabalhador diminuiu, contradizendo o dictum marxista, que acabou caindo 

no vazio. Peter Drucker atribui tudo isso explicitamente à  influência de Frederick Taylor, 

quem considera o mais importante e mais injustiçado intelectual americano do século XX. 

O taylorismo sempre teve um componente paradoxal. Ninguém proporia hoje a aplicação 

literal de seus princípios como solução para os impasses do mundo complexo e plural do fim 

do século XX. Todos sabemos que temos de superá-lo, só não sabemos o que colocar em 

seu lugar. 
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Por que nosso físico metido a consultor de empresas não foi levado a 

sério? 

 

Portanto, para o nível das demandas do mundo a partir, mais ou menos, da década de 

1930 até muito após a Segunda Guerra Mundial (cerca de 50 anos), a lógica de 

Taylor-Newton predominou no mundo das empresas. 

 A física já havia, há muito, superado o quadro newtoniano do mundo; a FQ, 

com  todas as suas esquisitices, era parte do dia-a-dia dos físicos desde a década de 

1930, mas os executivos de empresa, exatamente nessa época, adotavam, 

deslumbrados, um quadro mental análogo ao que os físicos  já consideravam 

ultrapassado para retratar a realidade (no nível que os estava interessando, é verdade). 

 Os managers queriam ser científicos, mas não sabiam que “científico” para os 

cientistas, agora, tinha outro significado. 

 Não é de admirar que nosso físico metido em assuntos de negócios não tivesse 

sido levado a sério. Havia certa lógica no que ele propunha: já que se quer usar o 

mundo da ciência como modelo ou como fonte de inspiração para o mundo das 

empresas, então que se use o modelo atualizado do quadro mental que os físicos têm 

do mundo. Esse quadro - sabia-se já em sua época - é quântico, não newtoniano.  

 Essa forma de pensar não foi aceita pelos homens de empresa porque não 

podia ter sido mesmo. Bolas, eles estavam obtendo resultados fantásticos com a 

"pintura" de Taylor (-Newton) do mundo empresarial. Não estavam interessados em 

delírios de cientistas malucos. O professor Futurist percebeu bem a situação.  

 Ao ser respeitosamente informado de que seus serviços de consultoria não 

eram mais necessários, disse:  

 

 Realmente não há porque manter esse papo sobre idéias quânticas no mundo 

dos negócios hoje. Minhas especulações são sobre um futuro que não sei quando 

chegará, mas que, com certeza, será daqui a muito tempo. 

 Nós, cientistas, formulamos a FQ porque não conseguíamos resolver os 

impasses que apareceram quando entramos no mundo do infinitamente pequeno. 

Quando mudamos de escala percebemos que o quadro newtoniano, com suas forças 

mecânicas causando e explicando tudo, não era mais válido.  

 Tivemos de abandonar muita coisa a que o sucesso nos havia acostumado. 

Por exemplo, tivemos de admitir que não há relações de causa e efeito no mundo 

quântico.  Não há identidades definidas para aquelas “partículas” que 

estudamos ali; elas não têm existências independentes  de nosso ato de observar. 
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 Nós não mudamos porque quisemos. Mudamos porque a complexidade da 

paisagem que estávamos observando nos obrigou. No mundo dos negócios não há 

nada disso; pelo menos por enquanto não há. Agora é que se está entrando na fase, 

digamos, newtoniana no mundo das empresas. Não há sentido em se fazer uma 

transição forçada para uma suposta fase quântica. Há ainda grandes conquistas e 

grandes resultados a serem obtidos com a visão newtoniano-taylorista da empresa. 

 Talvez o futuro traga, em algum momento, um nível de complexidade no  

ambiente empresarial em que seja necessário mudar realmente de quadro mental, e 

aí, pode ser que uma analogia quântica seja adequada. Isso é o máximo que posso 

dizer hoje. Por enquanto, volto tranqüilamente para meu laboratório e minhas 

equações: um físico nada tem a oferecer ao mundo dos negócios. 

 

 

O marketing newtoniano: o mercado está lá fora. Domine-o! 

 

E foi assim. A Segunda Guerra veio, passou e o pós-guerra assistiu não só à 

consolidação da "concepção taylorista" do trabalho e da empresa, como também ao 

triunfo absoluto da "máquina de fazer marketing".  

 Lembre-se de que marketing é a razão essencial da empresa. A outra função 

central é a inovação. Marketing é tudo o que tem a ver com fazer as pessoas 

comprarem o que você tem para vender hoje. Inovação é o que se faz para garantir 

que as pessoas vão continuar comprando de sua empresa amanhã. 

 É simples assim. Que me desculpem os contadores, controllers, financeiros, 

auditores e administrativos em geral, mas o resto é custo. 

       

• 
 

O fim da Segunda Guerra trouxe consigo um período de prosperidade sem 

precedentes. O mundo capitalista, nos 30 anos que se seguiram, viveu uma fase 

extraordinária de criação de riquezas que, associada ao enorme avanço tecnológico e 

ao maior aumento demográfico de que se tem notícia, criou condições para que 

aparecesse no mundo dos negócios uma atividade razoavelmente estruturada que se 

chamou marketing.  

 No cenário que vigorava, marketing era uma espécie de "feitiçaria" destinada a 

convencer àquela multidão lá fora a comprar coisas produzidas em massa. 

Padronizadamente. Todo o esforço de marketing era para isso: manipular corações e 

mentes para convencer pessoas a comprar o que se tinha para vender.  
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 Grandes reputações de genialidade se firmaram em propaganda, a atividade 

preferida para esse fim. Como as pessoas queriam comprar coisas (qualquer coisa!), o 

marketing de massa floresceu. A televisão, como mídia nova, ajudou muito aos 

grandes anunciantes a atingirem, com suas mensagens "criativas", aquela multidão de 

novos compradores, que a cada ano se apresentava doida para consumir. Bastava uma 

mensagem criativa. Um pequeno esforço de "posicionamento estratégico do produto".  

 A dinâmica das coisas levava ao sucesso. Marketing era essencialmente uma 

questão dos chamados 4Ps: Preço, Produto, Promoção e Canal de venda (a forma 

“fazer o produto chegar ao comprador”, do inglês placement).  

 Com tanta gente para comprar, a briga era travada na TV e nos meios de 

comunicação. Ganhava quem fosse mais "criativo" na  propaganda. A grande ênfase 

era no “P” de Promoção (propaganda mesmo), tanto que marketing passou a ser 

sinônimo de propaganda. 

 Nesse quadro, desejos e necessidades do consumidor eram secundários. "Para 

que pensar nisso?", refletia o fabricante. "Todo mundo quer comprar o que eu tenho."  

 Marketing era simplesmente "tenha o produto certo" (lembra de Henry Ford?). 

Nem a questão da qualidade era um tema ainda. "Para que pensar nisso?" - 

perguntava-se o consumidor. "Eu quero uma geladeira. Qualquer geladeira." 

 Estamos no limiar da década de 1970: pequenos avanços. Mas o mais que se 

consegue é uma atenção um pouco maior a "desejos e necessidades" das pessoas. 

Uma coisa quase acadêmica. Nada essencialmente diferente do que a GM tinha feito 

50 anos atrás. Tudo ainda muito vago e distante.  

 As empresas estavam interessadas mesmo era em seus desejos e necessidades. 

Seu poder manipulador era tal que não havia necessidade de ser diferente. Todo 

mundo estava feliz assim. 

 

 

Sinais de mudança... there is coming a shitstorm 

 

Mas havia sinais de que algo pudesse estar começando a mudar. Ninguém pode dizer 

que previu o que viria, mas algumas mudanças iriam começar a somar seus efeitos em 

um mesmo momento dentro da década de 1970.  A tecnologia digital, a competição 

com os japoneses e as transformações profundas nos perfis demográficos e de estilos 

de vida das pessoas. 

 Não tenho competência para analisar isso em profundidade, mas a 

complexidade começava, de mansinho, a se infiltrar no mundo das relações sociais e, 

portanto, no mundo das empresas. Nada seria mais como antes.  

 Será que nosso professor Futurist da década de 1930, afinal, estava certo ao 

prever o eventual aparecimento de uma empresa quântica no futuro? Será que a crise 
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que começava a se desenhar no mundo da empresa teria força suficiente para provocar 

uma revolução correspondente à ocorrida no mundo da ciência, no início do século 

XX? 

 Ainda é cedo para responder. Por enquanto, só podemos especular. Falar de 

mudanças que ainda estamos experimentando, sem o benefício do distanciamento. É 

essa mudança que está no centro de nossa crise. 

     

• 
 

Estilos de vida? Quando eu era adolescente, tínhamos a opção de fazer "clássico" ou 

"científico" após o ginásio. Medicina ou Engenharia eram as opções naturais de quem 

escolhia científico; Direito ou Jornalismo para quem era inclinado às ciências 

humanas. Isso ou aquilo. 

 Meninas geralmente faziam escola normal. Esperavam marido enquanto se 

formavam professoras... Não se supunha (nem se esperava) que trabalhassem. 

Divórcios eram raros. Sexo era ou a repressão total ou a hipocrisia de sempre. Os 

papéis sociais eram definidos.  

 Era um mundo simples. As opções estavam preestabelecidas: a família era 

papai, mamãe e as crianças. Papai trabalhava (em um emprego para a vida toda, de 

preferência), mamãe esperava papai, cuidava das crianças, arrumava a casa e 

cozinhava. 

 Nada do experimentalismo de hoje. Nada da liberação sexual, hoje, já 

devidamente banalizada pela TV. Nada da multiplicidade de opções que se tem hoje 

em tudo. Só os espíritos muito contestadores escolhiam carreiras como Cinema ou 

Artes no meu tempo. Era raríssimo.  

 Hoje... Como notou John Naisbitt, estamos na era do indivíduo. O indivíduo - 

e não mais a família - é o elemento básico de construção da sociedade. E o indivíduo é 

plural. É múltiplo.  

 Família? Que família? Grande parte das mulheres trabalha fora. Boa parte 

delas cuida sozinha dos filhos. Boa parte das pessoas mora sozinha. Grande parte dos 

casais se separa. Qual o padrão social hoje? Não há padrão. Há muitos padrões. Nada 

mais chama atenção como algo fora da regra. Vale tudo.  

 Qual o padrão de comportamento típico para um velho aposentado? É ficar 

sentado na praça o dia inteiro? Sim. Conheço alguns assim, mas também conheço 

aposentados que compram carros esporte, viajam pelo mundo, voltam a estudar, 

freqüentam boates e usam roupas modernas, vestem-se como jovens e procuram 

outros tipos de gratificação... Não aceitam serem vistos como velhos; recusam-se a se 

encaixar no estereótipo “velho”. 
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 Há tantos padrões quanto há indivíduos. Sexo? Relações afetivas? O vale-tudo 

continua. Ligações de todos os tipos (incluindo as homo, claro) não chocam mais 

ninguém. Meu mundo era mais simples, mais previsível... 

 Na TV, passava um seriado chamado Papai Sabe Tudo, o supra-sumo da 

ingenuidade e babaquice dos americanos. Eu gostava... 

 Bons tempos... 

 É possível fazer marketing nesse ambiente de hoje? Se o indivíduo substituiu a 

multidão, isso significa que tenho de me comunicar com o indivíduo, não com a 

massa anônima e sem rosto. Nossas práticas de “marketing newtoniano” devem estar 

ficando crescentemente obsoletas, certo? Batata! 

 E como. 

 Marketing lida com percepções humanas, comportamentos sociais. Se tudo 

isso hoje é tão diferente do que era há 30 anos, alguma coisa no marketing terá de ser 

diferente hoje do que era há 30 anos. O que será? 

 E se o marketing é a coisa básica da empresa, então as práticas de 

administração devem estar hoje de pernas para o ar. 

 Estão mesmo. O primeiro elemento da crise do executivo de empresa é esse: 

cada vez mais o mercado de massa está morrendo, por que há cada vez menos 

comportamentos-padrão. A complexidade começou a despontar no mundo 

empresarial por aí. Pelo coração das empresas. Pelo marketing. Perdemos o caminho 

de casa. 

 Bob Dylan perguntava numa canção da década 1960 ("Like a Rolling Stone"):   

 

 Como é se sentir  

 sem saber o caminho de casa? 

 Como é se sentir sem ter uma casa? 

 

Os artistas capturam antes o clima do que virá.  

 Outro poeta já havia dito:  

 ...There is coming a shitstorm  (Vem aí uma tempestade de merda.) 

 Os poetas estavam certos.  

  

 

Crises, crises e mais crises... Uma puxando a outra 

 

Fomos pegos de surpresa e perdemos o caminho de casa. As acachapantes derrotas 

que os produtos japoneses impuseram aos mercados ocidentais, a partir de meados da 

década de 1970, agravaram nossa crise, o que nos deixou mais deprimidos ainda. 
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Começou um ciclo de revisões das práticas gerenciais que não acabou até hoje. Parece 

que ainda estamos longe de um novo ciclo de certezas. 

 A crise da empresa é causa e conseqüência de muitas outras. O modelo 

taylorista foi contestado profundamente. Surgiram tentativas de imitação de práticas 

gerenciais japonesas. Fez-se algum progresso na tentativa de se recuperar a vantagem 

perdida pelos ocidentais. 

 Qualidade como arma competitiva virou o tema da moda. Afinal, a miserável 

qualidade dos produtos que fabricávamos era justificada pelo velho pragmatismo do 

mundo do business - as pessoas estão comprando. O consumidor não está exigindo 

nada diferente. 

 Bem, o consumidor não sabia que podia querer outras coisas. Até então 

"qualquer geladeira servia", lembra? Quando percebeu que podia, começou a optar. E 

não só por geladeiras, como também por automóveis, bugigangas eletrônicas e por 

tudo quanto pôde... 

 As empresas "newtonianas" começaram a balançar porque foram atacadas no 

centro de sua lógica: o resultado do trimestre. Deste trimestre. A reação dos acionistas 

hoje! 

 Bem ao estilo americano, começaram a aparecer enxurradas de seminários, 

livros, cursos etc. sobre Qualidade. Se o problema é esse, vamos resolvê-lo. Órgãos 

governamentais se meteram a estimular a retomada da competitividade do produto 

americano. 

 Afinal, aparecera outra lógica, com nuanças não-tayloristas que estava dando 

certo; e pior: que estava dando mais certo!   

 Os americanos sempre foram bons nesse negócio de diagnosticar um 

problema, traçar um plano, montar um programa e despejar toneladas de dólares nele 

para a obtenção de um resultado específico.  

 O famoso Projeto Manhattan, que levou à produção da primeira bomba 

atômica, na década de 1940, é um exemplo típico: era preciso ter a bomba antes de a 

Alemanha nazista tê-la. Ela foi obtida. Quando, no final dos anos 1950, os russos 

lançaram o primeiro satélite e fizeram o primeiro vôo orbital tripulado, os americanos, 

com o orgulho ferido, montaram um programa para colocar um americano na lua 

antes do final da década de 1960. Ele estava lá em 1969.  

 Competência e dinheiro resolvem muita coisa. Com o mesmo espírito, eles  

lançaram-se à tarefa de recuperar a competitividade perdida para os japoneses, mas, 

dessa vez, o sucesso foi parcial.  

 Curiosamente, o problema não foi resolvido apesar de enormes progressos 

terem sido alcançados com relação à questão específica da qualidade dos produtos. 
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 Havia mais alguma coisa que não se resolvia com a mentalidade 

"Newton/Taylor-diga-me-onde-está-o-problema-que-eu-resolvo-ou-chamo-o-

especialista-resolvedor-de-problemas-e-conserto-a-peça-que-está-defeituosa". 

 É curioso como não se nota isso. A maneira de abordar o problema não 

permite que ele seja resolvido. Esse problema específico da competição pela 

qualidade não foi resolvido. Não acalmou os executivos. Porque a “crise da 

qualidade”, na verdade, não se resolveria atacando só a qualidade. (Alguém aí sabe o 

que é qualidade?) 

 É claro que não estou me referindo a casos escabrosos de produtos que não 

funcionam - automóveis que não "pegam" ou torradeiras elétricas que explodem... 

Obviamente, estamos falando de coisas em outro nível. Aquelas primeiras estão no 

nível da “água e sabão.” 

 Desculpe, leitor, mas é questão de vergonha na cara. Se você não corta as 

unhas e não toma banho, não vai ser convidado para a festa. Isso não é questão de 

qualidade, é uma questão de falta de higiene.  

       

• 
 

A crise era de tudo: das relações com fornecedores aos relacionamentos internos na 

empresa; dos sistemas de produção e prestação de serviços; do entendimento do que 

as pessoas queriam realmente no mercado (o que diabo esse pessoal quer, afinal?); do 

treinamento e da motivação de pessoas dentro da empresa; da liderança; do 

significado do trabalho; da cooperação (qual a lógica de trabalhar e gerar riquezas 

[cooperar] em um empreendimento que não é meu e de cujos resultados não 

participo? Qual o sentido de trabalhar para enriquecer os outros? Que sentido haveria 

em se falar em qualidade em um contexto assim?) 

 Enfim... Há uma teia de coisas encadeadas relativas tanto ao metabolismo da 

empresa - seus processos internos - como à ecologia da empresa - sua interação com 

seu meio ambiente. 

 Isso é o que estamos vivendo em um nível. Noutro, a derrocada do modelo 

Newton-Taylor leva à crise de identidade do gerentão. O gerente sabe-tudo, aquele 

mesmo que sempre deteve o monopólio do saber, do controle e do poder. Controle no 

sentido de ter uma agenda e um programa para o sucesso em todos os níveis. No 

sentido de saber o que fazer e de fazer acontecer; mandar e ser obedecido. 

 Esse manager entrou em crise porque sua mulher o abandonou dizendo que 

ele não era tão bom assim. Entrou em crise porque sua posição dentro da empresa está 

sendo ameaçada... e por uma mulher! Está em crise porque todos os seus modelos - 
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modelos em cima dos quais ele construiu toda a sua vida: familiar, social, profissional 

- estão sendo contestados por todos os lados. Sua crise decorre da constatação de que 

ele não controla mais nada.  

 

E a saída, onde está? 

 

Quando um modelo mental ameaça ruir, começa a resistência. Resistência não é 

oposição. Resistência é uma atitude inconsciente de procurar a solução dentro do 

mesmo modelo mental que gerou o problema.  

Lidar com a complexidade criativamente sempre tem implicado a necessidade 

de saltar para fora do habitual. É a história que estamos contando neste livro. No 

mundo das empresas, esse salto ainda não foi dado. Continuamos procurando 

especialistas em qualidade total, em downsizing, terceirização... Voltamos nossos 

interesses para cursos sobre liderança, queremos aprender técnicas para nos tornarmos 

melhores líderes (o que, para mim, equivale a fazer um curso para aprender a ter 

tesão...)  Os consultores vivem dias de glória. Estão aí faturando alto em cima 

da insegurança geral. Já, já, vamos ter anúncios de seminários com temas como 

Esoterismo Empresarial, Auto-ajuda para Executivos Perplexos, Astrologia para o 

Gerente de Hoje. Por aí... 

 A última grande moda no mundo empresarial é a reengenharia.Faz sucesso, 

mas resolve? Gera resultados? Reengenharia é Taylor passado a limpo.  Uma solução 

newtoniana pode realmente ser apresentada como um grande breakthrough, como a 

reengenharia é apresentada? Duvido. 

 

Escrevi tanto o trecho acima como o que segue em 1995. Hoje, não se fala mais em 

reengenharia. Mantenho essas referências aqui não para confirmar que eu estava certo, mas 

porque elas ilustram bem o tipo de problema que temos de enfrentar. O fim da reengenharia 

como modismo era previsível, mas o lamentável é que as cabeças continuam as mesmas. 

Logo teremos outro breakthough que, naturalmente, também não vai dar em nada. 

Aguardem. 

O trecho a seguir é de minha matéria Em busca de otários, Exame, 21/10/1998: 

"Por uma estranha compulsão psicológica, achamos que tem de aparecer anualmente algo 

que nos traga uma revelação (no sentido bíblico); algo que mude nossas vidas. Seria 

engraçado se não fosse sério. Seria cômico se não fosse comigo.” 

Há também a necessidade legítima de aperfeiçoamento. 

Abra qualquer número da Economist - a mais sisuda (e, para mim, a melhor) das revistas 

internacionais de informação semanal. Estão sempre lá: anúncios que oferecem 

treinamentos para managers de todos os níveis, em todos os cantos do mundo. Da London 
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School of Economics até o think tank Instituto de Santa Fé, nos Estados Unidos,, um pólo de 

ciência avançada que agora oferece também um curso para managers num certo centro de 

“estratégias emergentes”. O curso é baseado na nova ciência da complexidade (veja meu 

artigo A ciência e os negócios, na Exame de 25/3/1998). 

A demanda por cursos de formação/aperfeiçoamento para gerentes é enorme; as ofertas são 

as mais variadas. A tendência é mundial e seria leviano colocar tudo no mesmo saco de 

mediocridades, mas já participei de alguns cursos pelo mundo afora e não posso deixar de 

compartilhar uma desconfiança com você. É o seguinte: Para mim, o que em larga medida 

movimenta a indústria de “educação” para managers é a necessidade de um tipo de terapia 

de grupo. 

Grande parte dos freqüentadores não está interessada no conteúdo desses cursos, só na 

mise-en-scène; só em participar de um ritual. Sentimo-nos bem por estar entre iguais; 

percebemos que nossas perplexidades, dúvidas, inseguranças, são também vividas por 

outros e isso nos conforta. Pergunte a um freqüentador típico o que mais gosta neles. A 

resposta nunca é: “novas informações relevantes”, nem mesmo “atualização de 

conhecimentos”, mas sempre algo como: “oportunidade para relacionamento”. Traduzindo: 

oportunidade para conviver com iguais.  

É terapêutico, entende? Não entende? Eu explico. 

 

A cabeça do manager: medo e ambição 

 

Administrador é como ator: há certas técnicas básicas a serem dominadas, mas elas não lhe 

garantem nad. Técnicas são fundamentalmente desimportantes no mundo das empresas. 

Dentro da cabeça do manager não existem saberes notáveis; a personalidade dele é 

moldada por um tipo de habilidade prática - uma sensibilidade intuitiva para integrar e criar 

significados -, somada a um casamento estranho entre medo e ambição. 

Administração atrai gente que quer desesperadamente estar à frente, mas que, como nunca 

tem segurança de que realmente está, vive com medo de ficar para trás. 

Qual o estereótipo do gerente? É o de alguém permanentemente sob o peso de enormes 

responsabilidades; alguém que tem de tomar decisões a toda hora e acertar na maioria das 

vezes, sob pena de ter que dizer adeus àquele bônus maravilhoso no fim do ano. No caso 

extremo, ele sabe que será confrontado com aquele papo: “Estamos reformulando as coisas 

por aqui, João; a diretoria resolveu disponibilizar seu cargo.”  

Sabe o que quer dizer isso? Claro que sabe: João está demitido. O jargão de nosso meio é 

hipócrita. A cabeça do manager é muito dominada por esses dois ingredientes: o medo de 

ficar de fora somado à ambição de alcançar mais. Daí a tensão. 

Talvez aí é que se origine a necessidade de procurar isso que chamo de terapia de grupo 

para executivos. Sempre me fascinou a sede com que compramos livros e não lemos, vamos 

a seminários e cochilamos, sublinhamos frases que soam bem, independentemente do que 
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possam ter de conteúdo… Somos os únicos profissionais do mundo que pagam para serem 

ridicularizados. Adoramos zombar de nós mesmos. Sentimos prazer em nos autoflagelar. 

Dilbert é um personagem sob medida para o mundo das empresas. 

 

 

Desculpe, Mr. Hammer, mas o senhor ainda está longe... 

 

Para ser justo, tenho que reconhecer que as idéias da reengenharia contêm muita 

coisa interessante e melhor do que o panorama habitual. A ênfase nos processos, e não 

em atividades fragmentadas; a necessidade do pensamento indutivo e criador, em 

contraposição à rigidez das normas burocráticas (ISO 9000? Que diabo é isso?); a 

capacitação do funcionário que realiza o trabalho, e não o reforço do papel do gerente 

sabe-tudo controlador etc. 

 Tudo isso é ótimo. O problema maior é que a reengenharia tende a ser 

apreendida como uma técnica de renovação empresarial. Um método a ser seguido, 

não um tipo de inteligência a ser incorporada à organização. 

 Nós adoramos técnicas. Adoramos perguntar a nossos consultores coisas como 

"o que fazer para..."; adoramos participar de seminários com títulos: “Como  fazer a  

reengenharia de sua empresa” etc. 

 Cabeças newtoniano-tayloristas não mudam ao serem apresentadas a uma 

“nova metodologia”. O que ocorre é que as cabeças receptoras da nova mensagem 

tendem a transformar seu conteúdo em algo como um neotaylorismo. Novas regras, 

nova metodologia, nova organização do trabalho, tudo isso se perde por falta do 

mindset  adequado. 

 A reengenharia diz: “Você tem que adquirir uma nova mentalidade. Tem que 

se tornar mais inteligente”. "Ótimo", respondo eu, emburrecido por anos e anos de 

administração taylorista, "qual é a técnica? O que eu devo fazer?" 

 Alguém acha, sinceramente, que pode haver mudança substancial assim? Já li 

textos de defensores da reengenharia como: "A reengenharia é ótima, o fato de ela 

não dar certo é culpa do fator humano."  

 Claro, respondo eu. O fator humano é tudo o que há. É por isso que empresas 

não dão certo (Ford, lembra?). É por isso que casamentos fracassam. É por isso que as 

coisas acabam dando errado.  

 Não é uma questão de ter a técnica certa. É uma questão existencial, amigos 

executivos. Esqueçam as técnicas. 

 Quem contrata uma consultoria para implantar a reengenharia quer um quick 

fix, uma solução rápida, que ela não dá. Ou então, o que é até mais freqüente, quer 

mesmo um pretexto, pretensamente sofisticado - respaldado em uma "metodologia 

séria" - para demitir gente (e demitir muito) sem culpa.  
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 A reengenharia diz à empresa que ela devia ser mais inteligente, diz que a 

solução de nossos problemas virá quando nos tornarmos mais inteligentes, mas diz 

um pouco mais.  

 Ao identificar barbaridades em que nossas empresas se atolam ao longo do 

tempo (e há barbaridades nos processos de trabalho de quase todas as empresas, após 

algum tempo), a reengenharia nos chama logo a atenção. Mas é o mesmo truque dos 

pregadores religiosos e dos manipuladores de todos os calibres: se a audiência é 

suficientemente grande, sempre haverá um alcoólatra querendo encontrar Jesus; uma 

mulher culpada por trair o marido; um mau caráter qualquer querendo "começar de 

novo" ou pelo menos querendo dar a impressão de que está querendo; enfim, qualquer 

grupamento suficientemente grande vai revelar o desfile de mazelas nada original, que 

é a marca registrada do ser humano.  

 Com empresas, idem.      

 

• 
 

Acho curioso que a reengenharia recomende ênfase no pensamento indutivo, em 

contraposição ao dedutivo. Isso é uma característica do processo de criação científica 

(lembra-se de Galileu, Newton etc., no Capítulo 1?). 

 Mas, escutem, de que adianta recomendar "seja mais inteligente!" a alguém 

que é evidentemente burro? Na prática, a burrice tende a transformar em burrice até a 

inteligência contida nas boas recomendações que recebe. É um círculo vicioso. 

 Não vejo nada de errado na reengenharia como ferramenta para a "higiene 

pessoal" das empresas, mas vejo tudo de errado com ela como metodologia de 

mudança radical.  

 Nossos gerentões a transformaram em um O&M pós-moderno. 

 É pena. 

 

 

Que saudade do velho Taylor... 

 

Se mindset newtoniano não vale mais, o que colocar em seu lugar? Tínhamos uma 

agenda e um programa de vida, de felicidade até. Hoje temos o quê? 

 Perplexidade não é programa. Executivo tem que executar, não há como fugir 

disso. Nós realmente precisamos de um salto. Será que as metáforas quânticas podem 

nos ajudar? Ciência tem algo a ver com business? Física pode inspirar a administração 

das empresas? Einstein tem alguma coisa a ver com a Coca-Cola? 
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• 
 

Em 1942, uma filósofa americana chamada Suzanne Langer mostrou que estava 

ocorrendo uma mudança no pensamento. Em vez de se preocupar com "coisas 

isoladas" como átomos, forças mecânicas, com "acontecimentos" como as fases da 

Lua ou as marés, ou mesmo com produtos como a Coca-Cola, a atenção se voltava 

agora para os símbolos. 

 Ou melhor, a sociedade tendia a buscar significados em representações 

simbólicas das coisas. Linguagens. 

 Um símbolo é algo que provoca uma resposta diferente dele próprio. O 

"homem de Malboro" é uma representação simbólica. Ninguém está interessado em 

cowboys ou cavalos. O que se quer é vender cigarros da marca Marlboro, por meio de 

uma simbologia associada a cowboys e cavalos. A campanha dos cigarros Marlboro é 

a campanha mais bem-sucedida da história da propaganda em todos os tempos. 

 Hoje, já nem existem mais cowboys (morreram todos de câncer causado por 

cigarro...), mas exatamente a mesma simbologia continua a ser usada do mesmo modo 

como décadas atrás. Marlboro é o cigarro mais vendido no mundo.  

 Que poder tem o símbolo!  

 

Em 1937, a Philip Morris lançou um cigarro para mulheres chamado Marlboro. A propaganda 

dizia coisas supostamente femininas: “Suave como o mês de maio”. Dezessete anos depois, 

a marca tinha menos de 0,1% do mercado. Isto é, não existia. Aí, em 1954, foi chamado um 

publicitário de Chicago, Leo Burnett, que fez uma cirurgia de mudança de sexo na marca. 

Marlboro passaria a ser um cigarro para homens. 

O primeiro anúncio mostrava um cowboy, apesar de pesquisas terem revelado que, na 

época, havia pouquíssimos cowboys nos Estados Unidos. A campanha funcionou. No 

primeiro ano, o novo Marlboro tinha 2% do mercado; 4% no segundo. De lá para cá, a 

participação do Marlboro só fez aumentar até 1976, quando se tornou a marca mais vendida 

nos Estados Unidos e no mundo.   

A maioria dos publicitários, deslumbrada com o sucesso eterno do Marlboro, passa a vida 

tentando replicá-lo sem saber direito em que ele se baseia. Ninguém sabe por que a mente 

humana se deixa invadir assim, por certas coisas que acabam se replicando, invadindo 

mentes e pulando de mente para mente como parasitas. 

 

Propaganda e marketing estão cheios de símbolos. Há quem acredite que eles são a 

essência do marketing. Mesmo em ciência exata foi ficando claro que o que nós 
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sabemos da realidade está refletido nos símbolos que usamos para descrevê-la e nas 

linguagens das quais esses símbolos são parte. Física quântica é o exemplo. 

 Há quem diga que a essência da realidade está na linguagem; eu não quero ser 

tão filosófico, mas é muito curioso notar como a linguagem - a representação 

simbólica - é essencial. A linguagem, o símbolo, não a coisa em si.  

 Grandes sucessos de marketing são essencialmente modos de falar de 

empresas e produtos. Empresas morrem quando perdem a capacidade de criar 

vocabulários que possibilitem a continuação do diálogo com o mercado. A derrocada 

de grandes produtos e empresas está sempre associada somente a dois fatores: falta 

de capacidade de inovar e falta de capacidade de dialogar com o mercado por meio 

de novos tipos de linguagem. (Ford Motor Company, década de 1920, lembra?) 

 Em 1949, um matemático, Claude Shannon, chamou a atenção para um 

processo maior, do qual as linguagens são parte: a comunicação. No mesmo período, 

outro matemático, Norbert Wiener, colocou a comunicação num contexto ainda maior 

- o da cibernética e do controle, que, por  sua  vez, demonstrou  ser  parte de outro 

todo, a  visão de sistemas. 

      

• 
 

Messes, caos, complexidade... 

Algo de novo bate à porta 

 

Um sistema é simplesmente um conjunto de dois ou mais elementos que estão inter-

relacionados. É um todo que pode ser dividido em partes que se inter-relacionam. 

 Para mim, ninguém resolve o problema da empresa de hoje sem passar por aí, 

de alguma forma. 

 Na empresa de hoje não há mais problema isolado.  
 Todo problema interage com outros, sendo efeito e causa ao mesmo tempo. 

Todo problema é, portanto, parte de um conjunto de problemas inter-relacionados. 

Um sistema de problemas interagindo em muitos níveis. É isso que identifica a 

complexidade no nível da empresa.  

 Russel Ackoff chama esse tipo de problema de mess. Este livro é uma 

proposta para entender e abordar messes. 

 Tanto no campo da ciência exata como no mundo da empresa, as coisas vão do 

simples para o complexo. Da "coisa" para o "símbolo", daí para a "linguagem"... em 

escalas cada vez mais complexas.  
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 De Galileu a Newton, a Einstein, a Heisenberg e Bohr. 

 Messes cada vez mais intrincadas. Essa é a dinâmica dos processos que 

evoluem por saberem se auto-renovar. 

 No mundo da empresa estamos, hoje, atolados em um mar de perplexidades, 

procurando uma saída. 

 A ciência - que também evolui e, portanto, vive a mesma dinâmica - já está em 

outro patamar de entendimento. 

 No restante deste livro colocaremos lado a lado a ciência de hoje e a empresa 

de hoje. A maneira pela qual a ciência trata a complexidade hoje pode nos ajudar em 

business. 

 A Teoria do Caos é sobre isso. A ciência da complexidade é sobre isso. A 

empresa virtual é sobre isso. Marketing e inovação - a razão de ser de qualquer 

empresa - são sobre isso. 

 Filósofos, matemáticos, biólogos... e um batalhão de físicos tentando entender 

a natureza da realidade, a partir de perspectivas diferentes. 

 Interessante... 

 A primeira grande invenção do marketing de massa, a Coca- Cola, é o 

exemplo típico de algo que começou como "coisa" e se consolidou como muito mais. 

Símbolo. Linguagem. Significado.  

 A Ford inventou a linguagem do carro como produto de massa para o homem 

comum e, depois, perdeu a liderança da indústria que criara para a GM, por não ser 

capaz de inventar novas linguagens. 

 Einstein que criara a superfamosa Teoria da Relatividade, inventando uma 

linguagem cheia de expressões que ninguém entende (curvatura do espaço-tempo?), 

não conseguiu aceitar a novíssima linguagem da física quântica, inventada por outros 

físicos com os quais discutiu por décadas, até morrer, em 1955, sem aceitar que 

perdera a discussão. 

  

 

O gerente fora do controle 

 

Na origem da angústia do gerente de hoje está a questão do controle. Digam-me, por 

favor, como sair dessa? O que fazer para isso, o que fazer para aquilo... O pilar que foi 

mais chacoalhado pelo aumento da complexidade no mundo do management foi o do 

controle.  

 Nenhum machão aceita estar fora do controle. A noção de management foi 

criada com base em controle. Que paradoxo é esse de querer ter gerente sem controle? 

Que gerente é esse que não pode controlar? Taylor nos ensinou que gerenciar é 

controlar, então... 
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 Alvin Tofler matou a charada da confusão empresarial há muito tempo: nosso 

problema não é a mudança em si. Mudança sempre houve. O problema hoje é a 

rapidez com que a mudança ocorre. Ninguém consegue reagir mais a tempo.  

 Isso não é crime nem incompetência. É humano. Não faltou competência às 

empresas que têm sido apontadas como perdedoras. Na verdade, noto certo prazer nos 

que constatam o óbvio ao proclamar que "o problema da IBM foi a dificuldade em se 

adaptar às mudanças", ou que "a  GM não soube notar as novas tendências que 

estavam a caminho por causa de seu gigantismo e rigidez" etc. Isso é o mesmo que 

dizer que o doente morreu porque o coração parou. Constata mas não explica.  

 

 

O trecho abaixo é um comentário sobre isso que apareceu em um de meus artigos para a 

Exame (Por que coisas ruins acontecem com boas empresas? Exame, 5/11/1997): 

 

Uma salva de palmas para a IBM, por  favor 

 

Você se lembra do que aconteceu com a IBM alguns anos atrás? Nada teve tanta 

repercussão,  

tantos comentários, tantas análises.  

As causas das perdas da IBM e as “interpretações” que foram dadas para sua débâcle nem  

precisariam ser repetidas: o gigantismo da empresa impediu que ela fizesse a leitura correta  

das circunstâncias, percebendo que o mercado não queria mais os seus mainframes; a 

arrogância de líder - “inventora” do mercado de computadores - levou-a a fechar os olhos; a 

burocracia do processo interno de tomada de decisão paralisou a IBM etc. 

Bem, a empresa está de volta - lucrativa e inovadora – e, olhando retrospectivamente, o que 

vemos? Vemos que as tais “interpretações” que eram charmosas e “politicamente corretas” 

na época foram, na verdade, tolas, superficiais e incompetentes. Só um superdotado 

clarividente teria enxergado o que só iria ficar claro mais tarde, e esses caras (os 

clarividentes) - se é que  existem - são raríssimos. Não estão disponíveis no mercado e não 

podem ser usados como referência para nada. 

(Não sei quanto a você, mas eu detesto essa história de ficarem me lembrando, a toda hora, 

que eu não sou Henry Ford ou Bill Gates. Eu sei.) 

Mas o que foi que ficou claro mais tarde? 

Quem conta é Peter Drucker (87 anos), um observador do mundo empresarial, cuja argúcia 

só tem aumentado com  a idade. 

A IBM reagiu exatamente da maneira pela qual uma empresa inteligente teria de reagir. Fez 

“a coisa certa”, mas acabou... perdendo. 
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Na IBM, sempre se acreditara que o computador iria replicar o modelo de distribuição de 

eletricidade: uma central superpotente à qual se plugaria uma enorme quantidade de 

usuários. Tudo na empresa durante anos e anos teve esse quadro mental como 

pressuposto. A IBM - um dos maiores sucessos do mundo empresarial em todos os tempos - 

cresceu em torno dessa idéia.  

Mas, então, no momento em que o tal modelo parecia consolidado, aparecem dois jovens 

com o primeiro computador pessoal. Ora, qualquer um vagamente informado sobre 

computadores sabia que o PC  era  um absurdo. Não podia dar certo. Contrariava a lógica da 

computação. Não tinha memória, não tinha velocidade, teria que falhar. A Xerox já tinha 

chegado a essa conclusão poucos anos antes. Seus pesquisadores haviam construído o 

primeiro protótipo de PC mas a empresa resolveu não ir adiante com o experimento.  

Mas a  tal  monstruosidade - primeiro o Apple, depois o Macintosh - chegou ao mercado e as 

pessoas “não só adoraram como  compraram”. Drucker comenta: 

 “Ao longo da história, sempre que uma empresa de sucesso foi confrontada por surpresas 

desse tipo, a reação foi a recusa em aceitá-las”. Quando o CEO da Zeiss viu a nova Kodak 

Brownie, em 1888, ele falou: “É um modismo estúpido. Vai passar em três anos.” Naquela 

época, a empresa alemã era a líder mundial no mercado de fotografia, exatamente como a 

IBM seria no mercado de computadores, um século depois. 

Como foi que os concorrentes da IBM reagiram ao PC? Precisamente da mesma forma que 

a Zeiss. A lista é longa: Control Data, Univac, Burroughs e NCR, nos Estados Unidos; 

Siemens, Nixdorf, Machines Bull e ICL, na Europa; Hitachi e Fujitsu, no Japão.  

E a IBM? Bem, a Big Blue - senhora suprema dos mainframes, com faturamento maior que o 

de todas as suas concorrentes juntas, batendo recordes de lucro a cada ano - deveria ter 

reagido da mesma forma. Era o esperado. Era o lógico. 

Mas não. A IBM adaptou-se imediatamente à nova realidade. “Da noite para o dia ela deixou 

de lado suas políticas, suas práticas (que eram um sucesso, que vinham dando certo há 

anos) e uma cultura empresarial vitoriosa e criou não um, mas dois times de projeto, que 

competiram para criar um PC ainda mais simples. Poucos anos depois, a IBM tinha se 

tornado o maior  fabricante mundial de PCs e o padrão da indústria.”  

Drucker é enfático: “Não há precedente para uma coisa dessas em toda a história dos 

negócios.”  

Quem falou em burocracia, arrogância e rigidez? Mas, a despeito de sua incrível 

demonstração de flexibilidade, agilidade e humildade, pouco tempo depois a IBM estava 

afundando em ambos os negócios: no de PCs e no de mainframes. “De repente, ela não 

conseguia mais se mover, nem tomar decisões, nem mudar.”  

Foi então que apareceram os tais analistas e começaram com essa história de “burocracia  

arrogante”, ajudando a pavimentar o terreno para uma fieira de modismos, que se 

destinavam a  tornar as empresas mais flexíveis: “Vejam o que aconteceu com a IBM”, eles 

nos assustavam, “o gigante não conseguiu se mover, blá, blá, blá.” 
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Mas o que aconteceu de fato foi algo completamente diferente. Algo que mesmo os mais 

perspicazes - como Peter  Drucker - só  podem perceber depois que a poeira já baixou.  

Para a IBM, havia uma entidade chamada “computador” que existia desde a década de 

1950, mas o surgimento dos PCs invalidou essa idéia. O PC não era aquilo que a IBM se 

acostumara a chamar de computador. Uma torradeira elétrica é algo completamente 

diferente de uma central geradora de eletricidade, mas pelo menos torradeiras e centrais 

geradoras se complementam. 

Mainframes e PCs não são sequer complementares, são basicamente competidores. Aquilo 

que se define como informação para o PC é o oposto de “informação”  para o mainframe: 

para o mainframe, informação é memória. Para o desmemoriado PC, informação é software. 

A IBM tentou combinar os dois e o que aconteceu?  

Como PCs eram a parte do negócio que mais crescia, a empresa não podia subordiná-los à  

divisão de mainframes e, pela mesma razão, não podia também manter o foco do 

investimento no negócio de mainframes. Mas os mainframes eram ainda os grandes 

geradores de caixa e,  por  isso, a IBM não podia otimizar o segmento PCs de seu negócio. 

Percebeu o nó? Claro, perceber depois é fácil. Quero ver é perceber durante. 

Sinceramente, quem teria sido competente para decifrar esse enigma enquanto as coisas 

ainda estavam acontecendo? 

Predizer e controlar no meio de uma confusão dessas? Vocês estão brincando! 

  

Lembre-se da perplexidade de Heisenberg confessando sua dificuldade de lidar com 

as novas realidades que surgiam? 

 O padrão de coisas aqui é o mesmo. Heinseberg era um gênio e teve 

dificuldades. Einstein - que muitos consideram a mente mais poderosa que jamais 

existiu - não conseguiu. Por que executivos comuns têm que ser cobrados por não 

conseguirem desvendar os labirintos da complexidade atual? 

 Vou mais longe: a regra, o normal é não conseguir. O normal aqui é o fracasso 

mesmo. Desconfie de quem acerta demais. Eu desconfio de que Bill Gates e a 

Microsoft têm menos genialidade e mais sorte do que se pensa. Estatisticamente, são 

aberrações. Ninguém teria tido competência para vislumbrar claramente o potencial 

do software  como a Microsoft  fez, a não ser por acaso. Parabéns, Mr. Bill Gates, o 

senhor é um sortudo! Já que nós não somos Bill Gates, vamos esquecer a Microsoft e 

começar a pensar em como sair dessa. 

 Se a regra é não conseguir, como é que se faz? E nós que somos pagos para 

decidir, como vamos justificar nossos salários? Quem pode nos ajudar?  

 Ninguém pode nos ajudar. Não há solução formulada de fora da empresa que 

possa resolver os problemas da empresa. A solução tem de vir de dentro. Todo 

problema interage com outros, sendo efeito e causa ao mesmo tempo.  
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 Resultado: a maior parte das vezes não sabemos nem como começar a desatar 

o emaranhado em que estamos metidos. 

 Problemas de marketing estão ligados a recursos humanos, que estão ligados a 

finanças, produção, vendas, controle, RH, serviço ao cliente, qualidade, clima 

organizacional...  

 Se um problema é simples o suficiente para ser resolvido por meio de uma 

solução isolada, newtoniana, então, desculpe, mas o problema é de incompetência 

mesmo. Não tratamos desse tipo de problema aqui. Eles se resolvem com água e 

sabão. Não são desafiadores. São primários demais. 

 Esqueça o executivo salvador. Esqueça o especialista em marketing que vai 

resolver seu problema de marketing. Esqueça o especialista em RH para resolver seu 

problema de RH. Esqueça a visão por compartimentos, por organograma. Esqueça 

essa multidão de seminários, livros, cursos, reengenharia, qualidade total competição 

baseada em tempo, diferenciação de produto, empowerment, organizações horizontais, 

times multifuncionais... 

 Os problemas que realmente interessam são system problems6: problemas 

sistêmicos (na falta de melhor tradução). 

 Quando nós, executivos, abrimos o olho, a escala dos problemas com os quais 

temos de lidar havia mudado totalmente. A complexidade chegou, enfim, ao mundo 

empresarial.  

 Chegou a hora de criarmos empresas não-newtonianas. Repare como tudo é 

análogo ao que vimos ocorrendo no mundo da física, quando as certezas começaram a 

desmoronar. 

 

 

Outro trecho de Por que coisas ruins acontecem com boas empresas?, Exame, 5/11/1997: 

 

"Roberto Campos começa um artigo recente (O salto mortal da utopia, O Globo, 5/10/1997) 

identificando - com sua costumeira lucidez - a origem do senso de desconforto que todos 

estamos vivendo, marca registrada do estado de espírito do século XX  na virada do milênio. 

A  raiz de nossa perplexidade está ali. 

‘A década de 1980’ - diz ele - ‘marcou uma inflexão decisiva no rumo do mundo. Ocorreram 

fenômenos como a liberalização econômica internacional, o fim da Guerra Fria, do equilíbrio 

pelo terror atômico e a implosão dos regimes socialistas.’ 

                                                 
6ACKOFF, Russel L. Redesigning the Future - A Systems Approach to Societal Problems. 
John Wiley & Sons,1974. 
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Para os executivos, a perplexidade tem uma causa bem conhecida: o fim de certa 

estabilidade que garantiu nossa tranqüilidade no passado. 

Bons tempos aqueles. Era muito mais fácil diagnosticar os problemas da empresa. Como os 

mercados se moviam devagar, quase parando, as preocupações eram sempre voltadas para 

dentro. Iniciativas se resumiam a constatações do tipo: “temos que treinar melhor o pessoal; 

a percentagem de peças rejeitadas em nossa linha de produção está muito alta.” 

O pressuposto era o de que bastava mexer dentro da empresa. O mercado lá fora? Esse vai 

bem, obrigado, como sempre. O turning point que Roberto Campos identifica sacudiu tudo no 

mundo das relações econômicas e, portanto no mundo das empresas, e com isso dentro das 

cabeças das pessoas, e, assim, mais uma vez, no mundo das empresas, num ciclo que vai 

se reforçando e cujo efeito final é levar as coisas cada vez  mais  para  longe de nosso 

controle.  

Causas e efeitos que se entrelaçam e afetam tudo. 

Mais ainda: a tal virada teve seus efeitos amplificados pela chamada “explosão digital”, que 

está reconfigurando todo o mundo dos negócios com base em uma “coisa” que chamam, 

hummmm..., “informação”. Essa “coisa” escorregou para dentro do furacão em cujo epicentro 

está um bando de sujeitos assustadíssimos: nós, executivos de empresas. 

Falei em controle? É, isso mesmo. Controlar é uma das funções pelas quais os managers 

são  pagos. A outra é predizer. Não está dando para fazer direito nem uma coisa nem outra. 

Essa  profissão é dura, amigo leitor. 

Está cada vez mais difícil puxar o fio da meada da “coisa certa” a fazer.  

O que os anos 1980 marcaram foi o fim de uma época de estabilidade ingênua, diria eu. Um 

mundo em que as coisas eram nitidamente pretas ou brancas; em que era fácil identificar 

padrões e agir.  

O sonho acabou. O  mundo que evaporou na década de 1980 deixou em seu rastro um  

“vale-tudo” darwiniano no mercado, um monte de executivos inseguros nas empresas, e a  

proliferação de gurus e metodologias salvadoras (a maior parte de valor  duvidoso, para dizer 

o mínimo, mas,  enfim, temos de dar a impressão de  que estamos tentando algo).                

O pior, porém,  não é isso. Além de termos perdido nossas velhas referências - que sumiram 

de repente -, ainda  temos que  entender certas coisas que... bem... nenhum “normal” pode   

entender direito ainda.  

Esse negócio de “informação”, por exemplo, é interessante, mas que diabo é isso 

exatamente? 

 

• 
 

Como será a empresa da era da complexidade? Que tipo de respostas ela vai ter de 

saber articular em substituição à mentalidade newtoniano-taylorista? Que tipo de 
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linguagem vamos ter de aprender a falar em substituição ao dialeto mecanicista-

reducionista, que pretende entender o todo dissecando e analisando as partes? 

 A tese central deste livro é que a empresa de hoje só se resolve se aprender a 

funcionar como um sistema que embute dentro de sua estrutura sua própria mudança. 

 By design. Não porque algum superexecutivo esteja no controle. No momento 

em que aprendermos isso, aprenderemos a viver em equilíbrio permanente com a 

incerteza. Em equilíbrio precário, sempre à beira do precipício, como um surfista que 

se encontra eternamente no topo da onda sem cair, mas podendo cair a qualquer 

momento. Todos os sistemas que evoluem têm essa característica. Biologicamente a 

vida é assim. 

 Isso "dá resultado", como veremos. 

 Veremos também que o equilíbrio do surfista é o resultado final de sua forma 

de reagir à "informação" que recebe e processa instantaneamente, por reflexo, e o faz 

reagir por intuição. O resultado que emerge é sua "sobrevivência criativa". Seu 

equilíbrio à "beira do precipício". 

      

• 
 

Relações. Relacionamentos. Troca e processamento de informações em muitos níveis. 

Só isso. 

 Messes se resolvendo por meio da capacidade de seus elementos de interagir 

flexivelmente para chegar a um objetivo comum. 

 Marketing é só relacionamento, interação, comunicação e diálogo. Só. 

 O todo é maior que a soma das partes. Soluções locais apenas não resolvem. 

As interconexões entre as partes fazem emergir uma totalidade que é maior que a 

soma das partes isoladas.  

 Como chegar a isso? A resposta para mim, mais uma vez, está no mundo das 

ciências (ditas) exatas. Não porque elas são exatas, mas exatamente porque já viveram 

isso tudo antes e sabem que esse negócio de resposta exata é ilusão.  

 Elas aprenderam a gerar resultados sem serem exatas. Equilibrando-se, 

permanentemente, à beira do precipício.  

 



 
 

A nova ciência e a nova empresa: 
a física inspirando a empresa através de 

metáforas quânticas 
 

 

 

Seja o que for que chamemos de realidade, só é revelado a nós através de uma 

construção na qual participamos. 

 

ILYA PRIGOGINE, Prêmio Nobel 1977 

 

 

 

No início da década de 1980, Robert Waterman e Tom Peters publicaram In Search of 

Excellence1, um dos maiores sucessos da literatura empresarial de todos os tempos. 

Nesse livro, eles adotaram o enfoque (original na época) de tentar descobrir padrões 

entre as empresas de excelente desempenho, estudando detalhadamente seu 

comportamento ao longo dos anos e procurando traços comuns entre elas. 

 O padrão comum, que emergiu entre empresas excelentes de vários setores de 

atividades - de produtoras de alta tecnologia a parques de diversões -, tinha 

características interessantes. Por exemplo, essas empresas sabiam conviver com 

paradoxos como uma grande inclinação para o novo, para a experimentação, para a 

tentativa livre de novas idéias e, ao mesmo tempo, eram extremamente vinculadas a 

valores ligados à tradição e identidade da própria empresa. A valorização das pessoas 

(gente) na empresa, ia muito além da conotação burocrática que o termo 

"funcionários" implica; a ligação entre o humano e o profissional era articulada de 

                                                 
1PETERS, Thomas J. and Robert H. Waterman Jr. In Search of Excellence. Harper & Row, 
1982.  
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uma maneira que se revelava muito concreta na vida de todos ligados à empresa - 

funcionários eficientes. 

 Significados humanos. Lucro considerado como o subproduto de algo que se 

faz bem, não como um fim em si mesmo. 

 A consideração de temas não-tratados normalmente em livros de business me 

fascinou e influenciou minha decisão de experimentar uma carreira no mundo dos 

negócios, aos 36 anos, depois de uma vida profissional até então dedicada só à Física. 

 In search of excellence foi, que eu saiba, a primeira tentativa articulada de se 

lidar com a complexidade no mundo empresarial, sugerindo mudanças de linguagem e 

mentalidade até então inéditas. Os dois autores propunham um novo conjunto de 

ênfases para substituir a lógica racionalista do modelo americano típico de 

administrar. Uma das passagens de In search of excellence diz:  

 

 Achamos fascinante que o mundo da ciência esteja avançando em direções 

paradoxais, assombrosamente similares às que estamos observando e nas quais 

estamos formulando hipóteses para o mundo da administração. 

 

 E prossegue com uma série de comentários sobre o princípio da incerteza de 

Heisenberg, o modelo do átomo de Bohr e outras coisas. 

 A física já havia assimilado há décadas o mindset do paradoxo e da incerteza, 

quando se começou a perceber que essas referências mentais talvez fossem 

importantes também para o mundo das empresas. 

 Era a época em que a competência japonesa balançava a auto-estima dos 

homens de negócios ocidentais, com vitórias espetaculares dentro de nossa própria 

casa. Como os pioneiros em todos os campos, Peters e Watermann foram, em seguida, 

largamente imitados e repetidos, e idéias como "o cliente em primeiro lugar" 

acabaram se transformando no monte de bobagens vazias que nos atormenta até hoje. 

Dezenas de livros e artigos foram escritos sobre excelência empresarial. A avalanche 

da mudança fez com que, logo, várias das tais empresas excelentes (que haviam sido 

excelentes há décadas, lembre-se), de uma hora para outra, se vissem em dificuldades, 

deixando, portanto, de ser excelentes. 

 Os próprios critérios de excelência mudavam. Já fôramos avisados que a 

velocidade da mudança estava tornando impossível a manutenção de antigos 

esquemas de se fazerem as coisas. Talvez “aprender a desaprender” seja o imperativo 

essencial, e isso também tem a ver com a capacidade de evoluir, como, aliás, a própria 

história da física tem também nos ensinado.  

 A partir dessa época, começou a ficar claro que a busca da estabilidade, a 

tentativa de se chegar a uma paisagem que pudéssemos predizer e controlar, talvez 
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fosse ilusória. Hoje está absolutamente claro, não só que não podemos controlar as 

circunstâncias que nos afetam, como também que nunca mais teremos a volta dos 

bons tempos. O conjunto de habilidades de que precisamos hoje para dar certo no 

mundo real tem de ser de natureza totalmente nova. O passado não voltará.  

 

 

O professor Futurist, afinal, estava certo 

 

As noções que fundamentam a visão quântica poderão nos ajudar a obter insights 

sobre a crise que estamos enfrentando no mundo das empresas. 

 É bobagem continuarmos à procura de curandeiros e xamãs empresariais; 

melhor ouvir quem tem realmente algo a dizer. Regis McKenna, por exemplo. 

 Associado ao sucesso dos revolucionários computadores Apple dos primeiros 

tempos está o nome de Regis McKenna - o homem que criou uma nova concepção de 

marketing para a empresa. 

 McKenna articulou o que ele chama de "Relationship Marketing". Em um 

artigo na Harvard Business Review, em 19912, ele explicava o conceito com base (de 

novo) na complexidade do mundo de hoje, em contraposição à simplicidade da época 

em que as visões tradicionais do marketing apareceram.  

 No seu artigo, ele dizia: 

 

 Segundo a física quântica, as coisas são diferentes no nível micro. A luz é o 

exemplo clássico. Submetida a certos experimentos, ela se comporta como uma onda, 

movendo-se de forma semelhante às ondas do mar. Em outros testes, contudo, ela se 

comporta como partícula. Movendo-se como um feixe de bolinhas. Os cientistas se 

perguntam, então: a luz é onda ou partícula? Quando é uma e quando é outra? 

 ...A natureza dos consumidores é como a da luz. Como ela, ele (o consumidor) 

é mais que uma coisa ao mesmo tempo. Às vezes, comporta-se como parte de um 

grupo, encaixando-se em classificações psicográficas e sociais. Outras vezes, liberta-

se, se tornando um iconoclasta. [Consumidores] criam e rompem padrões. O 

mercado para idosos, por exemplo, está cheio de gente mais velha querendo parecer 

jovem. O mercado classe A está cheio de ricos que escondem o dinheiro que têm, 

optando por compras mais utilitárias. Os mercados estão sujeitos a leis semelhantes 

às da física quântica. 

 

                                                 
2 MCKENNA, Regis, Marketing is Everything, Harvard Business Review, jan/fev, 1991. 
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De novo, um businessman apóia-se em analogias com o mundo da física para 

propor formas novas de se entenderem mercados crescentemente complexos. 

Linguagens novas baseadas em metáforas quânticas. Deve haver algo de bom aí. 

 

 

É... realmente precisamos de empresas quânticas 

 

Se a física está revelando a primazia, não de coisas ou eventos, mas de interconexões 

e relationships entre coisas e eventos, nossas idéias sobre administração estão pouco 

a pouco mudando também. 

 Tudo em nossa maneira de ver a empresa está se reconfigurando. Relações vão 

passando a ser o centro de tudo. O modelo burocrático de organização, inspirado na 

visão mecanicista da realidade, está com os dias contados. 

 Margaret Wheatley escreveu em Leadership and the New Science3. 

 

 A impressão de que as coisas estão além de nosso controle é sintoma de nosso 

fracasso em entender uma realidade mais profunda da vida das organizações e da 

vida em geral. 

 Todos nós trabalhamos em organizações construídas a partir de uma 

perspectiva newtoniana da realidade.  

 Gerenciamos as coisas separando-as em partes, acreditamos que a influência 

ocorra como o resultado direto da força exercida por uma pessoa sobre outra, 

engajamo-nos em planejamentos complexos para um mundo que esperamos que 

continue a ser predizível. Procuramos continuamente métodos melhores para 

continuarmos a perceber o mundo objetivamente. Isso tudo vem da visão newtoniana 

das coisas. 

 …Essa é a base a partir da qual nossas pesquisas são realizadas em todas as 

áreas das ciências sociais. 

Intencionalmente ou não, trabalhamos com uma visão de mundo que vem das 

ciências naturais. Mas a ciência mudou.  

 Se vamos continuar a nos apoiar em ciência para criar e gerenciar 

organizações, para fazer pesquisa e formular hipóteses sobre desenho 

organizacional, planejamento, finanças, sobre a natureza human, e mudanças de 

processos... então, deveríamos pelo menos nos apoiar na ciência de hoje. Deveríamos 

parar de procurar modelos na ciência do século XVII e começar a explorar o que 

aprendemos com a ciência do século XX. 

                                                 
3WHEATLEY, Margaret. Leadership and the New Science. Berret-Koehler, 1992. 
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Na física quântica, interconexões invisíveis, entre outras coisas, que a princípio 

julgamos separadas, estão na base de tudo. Toda a realidade vem das relações. 

 

 

Já que todos os nossos modelos faliram... Já que Deus morreu... 

 

Seres humanos não se contentam com formulações, ainda que rigorosas, em um nível 

fora de sua realidade. Insistimos em tentar interpretar. Queremos saber como aquilo 

pode ter influência em nossas vidas. Einstein era humano. 

 A poderosa visão da FQ vem sendo usada com absoluto sucesso desde a 

década de 1920. Em todos os ramos da física. Nunca falhou nem foi superada.  

 É uma tentação… 

 Filósofos, sociólogos, psicólogos, biólogos, terapeutas, neurobiólogos, físicos, 

naturalmente, e gente de muitas outras áreas, têm tentado usar insights quânticos nos 

mais diferentes campos de atividade.  

 Já que as velhas autoridades do passado faliram diante da complexidade 

crescente, é compreensível que se procure apoio em uma visão que triunfou e 

continua triunfando, mesmo no meio da maior confusão intelectual, em um ambiente 

em que nenhuma outra idéia resiste muito.  

 Não há nada que se possa comparar à linguagem quântica em termos de 

"resultado" no mundo real. O sucesso da física no século XX, com suas aplicações 

práticas - que vão do reator nuclear ao microprocessador, do laser às tecnologias 

digitais - só ocorreu por causa da base de entendimento que temos hoje, graças ao 

trabalho dos físicos a partir da década de 1920. 

 Assim, é natural que quando a complexidade chega ao mundo dos negócios, 

procuremos também aqui apoio no quântico para tentar algo. 

 Não estou nem defendendo nem negando a priori a validade das propostas que 

têm aparecido. Certamente, quando um tema como esse chega a interessar ao público 

em geral, aparecem os espertalhões de sempre para faturar com o modismo. Faz parte. 

Muito do que tem aparecido com o nome "quântico" é, realmente, pura bobagem. 

 Feita a ressalva, voltemos às antigas especulações do professor Futurist para 

ver se, afinal, poderemos usá-las para obter algo útil hoje, já que em seu tempo as 

coisas eram simples demais no ambiente empresarial para que tivessem algum apelo.  

 Não é proibido tentar alargar ainda mais o domínio em que a inspiração do 

quântico pode ser aplicada. É isso que vamos fazer para o mundo dos negócios. Se a 

tentativa vai resultar em algo de útil, é outra coisa. 

 Minha mentalidade de executivo me obriga a procurar sempre o efeito da boa 

idéia "no mundo real", das coisas práticas que nos ocupam no dia-a-dia. 
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 O resultado é que me interessa. Se não for possível sair da especulação pura, 

da idéia apenas curiosa e interessante, não fico satisfeito. 

 Façamos um trato: se até o final deste livro eu não consegui sair do trivial 

especulativo, você o joga fora, ok? Nada de radicalismos: não jogue fora o livro, mas 

não precisa recomendá-lo aos amigos, tá bom? 

        

• 
 

A viagem que estamos iniciando agora tem perigos. É fácil tomar caminhos 

aparentemente interessantes mas que, na verdade, não nos levam a lugar nenhum, por 

serem somente isso: apenas interessantes. Just so stories. 

 Vamos começar como quem tateia, procurando às palpadelas. Um sinal aqui, 

uma indicação ali podem nos indicar que estamos no caminho, mas temos que ser 

críticos o suficiente para evitar as armadilhas que certamente surgirão na caminhada. 

Armadilhas que, geralmente, manifestam-se ou como meias verdades ou como, 

simplesmente, verdades vazias, sem conseqüências.  

 Enquanto caminhamos, faremos sempre a pergunta: isso tem influência no 

mundo real ou é apenas especulação interessante? Enquanto não estiver satisfeito e 

enquanto você tiver paciência, valerá sempre a pena procurar novas variantes para 

trazer o quântico ao mundo real.  

 Veremos aonde vamos chegar... 

 Sei que se diz que "a viagem é sua própria recompensa". Ok. Gosto disso, mas 

não resisto ao pensamento de que talvez não seja impossível achar um pote de ouro no 

final. 

 Meu lado cínico diria que aí então a recompensa terá sido muito maior. 

 

 

A nova ciência e a nova empresa –  

como seria mesmo uma empresa quântica? 

 

Você se lembra de que a essência da formulação quântica está contida em uma 

construção matemática - a função de onda. 

 

Entre parênteses e só como curiosidade: há outras maneiras de se formular a realidade 

quântica. A física permite uma tremenda liberdade de expressão. 

Na década de 1950, apareceu a formulação chamada de "Many Worlds" (Muitos Mundos), 

que é também altamente matemática como tudo o que tem tido consistência em física e é a 

preferida para se estudarem a evolução do universo, cosmologia, coisas assim. A 
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interpretação da formulação dos "Many Worlds" é ainda mais perturbadora que a da função 

de onda. Segundo ela, a realidade que nossa consciência experimenta é apenas uma de 

muitas realidades que coexistem. Cada possibilidade, para cada evento no qual nos 

engajamos, ocorre em um universo diferente. Se jogo uma moeda e vejo que apareceu cara, 

existirá outro universo em que terá aparecido coroa. Há infinitos universos paralelos 

formando ramificações. Em cada um, uma realidade se atualiza. Há coisas muito instigantes 

sobre essa visão, mas para o que nos interessa aqui, a versão função de onda - a mais 

"popular" e a primeira a "gerar resultados" - é mais que suficiente. 

 

O que é mesmo que a função de onda nos diz? Ela contém toda a informação sobre 

aquilo que representa. Contém a totalidade das possibilidades ou dos potenciais 

daquilo que estou considerando.  

 A função de onda representa um mar de infinitas possibilidades. Ela não nos 

diz o que a "coisa" é, mas tudo o que a coisa pode ser. Não diz nada sobre 

"atualidades", só sobre potencialidades.  

 Só quando observamos a coisa é que o mar de potencialidades, que a função 

de onda representa, se atualiza em uma realidade única. Partícula ou onda. Gato vivo 

ou morto. Dizemos, então, que a função de onda colapsou. Uma das muitas realidades 

que ela contém, emergiu. 

 Portanto, aqui está uma importante e perturbadora conseqüência da visão 

quântica da realidade: ela (realidade) é ambígua, não-definida, até o momento em 

que, ao interagir com ela, obrigo-a a tomar uma posição. Forço-a se definir. 

 Vale a pena insistir nisso, pois o essencial do fascínio e do mistério que a 

física quântica tem vem daí. 

 Você se lembra do experimento das duas fendas. O experimentador prepara 

uma aparelhagem no laboratório para estudar a natureza da luz; se ele usa um método 

para detectar partículas, detecta partículas, mas se usa uma aparelhagem para detectar 

ondas, é isso o que detecta. Aquilo que está sendo estudado - a luz ou os elétrons - 

"adivinha" a intenção do experimentador e responde de modo correspondente.  

 No momento em que é feita a observação, a função de onda colapsa para 

aquela forma que o experimentador se preparou para detectar.  

 Mas e antes da observação, a luz era um feixe de bolinhas (partículas) ou uma 

coisa de natureza ondulatória, como perturbações se propagando na superfície de uma 

piscina? Resposta: antes da observação a luz não era nada. Antes da observação ela 

era uma "potencialidade" para uma gama infinita de coisas. Era uma abstração 

matemática: uma função de onda. A essência da física quântica está aí.  

 No fundo, foi essa impossibilidade intrínseca de a gente não saber "o que 

diabo essa coisa é realmente" que confundiu Einstein. O desenvolvimento da física no 

século XX foi nos levando cada vez para mais longe das descrições intuitivas, como 
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as de Newton, e cada vez para mais perto de interpretações paradoxais. Paradoxo - 

nas palavras de Richard Feynman - é apenas uma discrepância entre o que é e aquilo 

que achávamos que devia ser. Os cientistas que aceitaram o paradoxo como ponto de 

partida conseguiram seguir em frente; os demais, como Einstein, acabaram sendo 

levados de roldão ao longo do tempo. A realidade quântica é assim. Ninguém sabe por 

que, mas é assim que funciona. 

  

 

Empresas não são laboratórios de pesquisa. 

O que a FQ tem para nos ensinar fora do mundo da física? 

 

Há muito tempo, David Bohm, um físico famoso, chamou a atenção para alguns 

paralelos entre a formulação quântica da realidade e certos aspectos da experiência 

humana.  

 Bohm estava particularmente interessado em nossos processos de pensamento 

e nossa consciência. Ele foi um físico de primeira, o único que sei ter incursionado 

por temas meio new age, continuando, ao mesmo tempo, a ser respeitado por seus 

colegas do meio acadêmico. Tem uma obra respeitável e reconhecida. Foi 

contemporâneo de Einstein, com quem conviveu em Princeton, e amigo de 

Krishnamurti, com quem compartilhava o interesse por nossos processos de 

pensamento. Uma figura interessante e única entre os físicos do século XX. Trabalhou 

no Brasil (na USP, assim como Feynman) e morreu há pouco tempo. É muito citado 

em contextos também fora da física. Coisa rara.  

 Peter Senge, em um de seus livros, fala muito dele4.  

 Bohm teve a coragem de ir fundo em uma tentativa de interpretação da física 

quântica, o que é sempre perigoso. Na maior parte das vezes, quem tenta acaba... 

"descendo pelo ralo abaixo, entrando por um buraco do qual ninguém escapa", 

segundo Feynmann. 

 Foi o primeiro a sugerir que a visão quântica poderia se estender a campos 

fora da física. Por que não?  

 Sua idéia básica era a de que, fora da nossa experiência sensorial imediata, há 

um domínio em que tudo está interconectado, não há fragmentação. A formulação 

quântica tivera sucesso ao construir uma forma de abordagem que nos permitia fazer 

emergir esse nível de realidade mais fundamental. O experimentador, a aparelhagem, 

aquilo que se quer medir, tudo isso faz parte de um todo integrado. Nas palavras dele: 

                                                 
4SENGE, Peter. The Fifth Discipline - The Art and Practice of the Learning Organization. 
Currency Doubleday, 1990. 

 159



"A noção de que todos esses fragmentos têm existência separada é evidentemente uma 

ilusão que só pode levar à confusão e ao conflito infindáveis." 

 Não entro no mérito das interpretações de Bohm. Para mim, o essencial aqui é 

notar que a visão quântica, superando a "visão coisa" herdada de Newton, abriu uma 

avenida totalmente nova para guiar o senso de curiosidade de quem procura entender 

as coisas.  

 Tornando a interpretação do mundo mais complexa, a visão quântica tornou-o 

muito mais fascinante. Dando certo no mundo real, motivou novas procuras, novas 

formulações em vários outros campos. Abriu possibilidades para perguntas e 

especulações em domínios nos quais jamais sonharíamos que viríamos a nos 

aventurar. 

 O quântico leva ao reconhecimento e à aceitação do múltiplo, do ambíguo, do 

incerto. Aceitação de que há infinitas potencialidades - a escolha de uma delas faz 

com que, automaticamente, as outras sumam. Escolher é eliminar, segundo a visão 

quântica.  

 A “visão coisa”, tanto no mundo da ciência como no da empresa, levara a uma 

crença na objetividade científica. Havia um "mundo lá fora", pronto pra ser 

desvendado etc. Já vimos isso. 

 Na visão que o quântico inspira, o foco tem de ser nas relações como base 

para todas as definições. Não há nada isolado. 

 Bohm verbalizou isso e estimulou o livre pensar sobre novas implicações do 

insight quântico nos mais variados campos. Sigamos seu conselho. 

 

 

Metáforas quânticas - a vida das empresas e a vida das pessoas 

 

Dahna Zohar escreveu em The Quantum Society: 

 

 Acredito que em nossa vida consciente sejamos parteiros da realidade. Somos 

a ponte entre o domínio das potencialidades e das atualidades. Através de nossa 

imaginação, entramos em contato com o mundo das potencialidades, e escolhendo 

um foco para nosso pensamento..., escolhemos uma das muitas possibilidades. A 

física disso pode ser a seguinte: o ato de focar, concentrar-se em alguma coisa, faz a 

função de onda do pensamento colapsar. Transmuta muitas possibilidades em uma 

só. 

 

Interessante... 

 Mas "função de onda do pensamento"? O que é isso? Não tem nada a ver com 

física quântica, é só uma alegoria. 
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 Existem muitas e intrigantes analogias entre noções quânticas e nosso 

processo de pensamento. Tanto Bohm como outro conceituado físico, Roger Penrose, 

do qual falaremos mais adiante, especularam se tantas analogias não poderiam 

implicar alguma conexão física entre o domínio quântico e a consciência humana.  

 Há realmente coisas que não são explicáveis pela linearidade mecanicista com 

que nosso processo de pensamento se acostumou; o funcionamento do cérebro, por 

exemplo. O cérebro não funciona de forma linear e seqüencial. Como é que os bilhões 

e bilhões de neurônios que se interconectam em nosso cérebro dão origem à 

consciência, à experiência do "eu"? Não existe explicação para isso em termos 

mecanicistas. Neurônios não são engrenagenzinhas que vão se encaixando e geram, 

no final, algo que é conseqüência de suas ações individuais superpostas. Não é assim.  

 Como é possível que nossa vida mental seja apenas a conseqüência de sinais 

fluindo entre neurônios? Como se integra tudo em um todo coerente? Quem unifica 

esse processo todo? Lembre-se de que não há neurônio-"chefe", não há “controlador 

de trânsito” para pôr ordem no tráfego de sinais. De onde surge o “eu”, a entidade 

que faz coisas com base nesse processamento? 

 Da “mecânica” do cérebro? Bem, mas então, essa mecânica terá de ser 

diferente... não pode ser uma réplica de um mecanismo de relógio simplesmente. Terá 

de ser mais complexa (quântica, talvez?). 

 Não temos maneira de falar ou de caracterizar o grau de interconexão que 

caracteriza o universo quântico. Não temos um espaço cheio de "coisas" isoladas. 

Temos um espaço "organicamente" constituído por conexões invisíveis e indivisíveis. 

O cérebro poderia ser, de alguma forma, o processador da informação gerada por essa 

rede, mas aonde essa especulação iria nos levar? 

 Lamento mas não posso ser mais concreto a respeito dessa tentativa de aplicar 

o quântico ao cérebro. Esse tema é objeto de debate e controvérsia na vanguarda da 

pesquisa científica hoje5. Por enquanto, isso está em aberto. 

 

 

Enquanto isso, no mundo das empresas... 

 

Outro físico famoso, John Archibald Wheeler, lançou a idéia de que o universo é o 

resultado do ato da observação. Só é possível falar da realidade que é observada. Se 

não há ninguém olhando, não é possível dizer que a coisa está lá. Você se lembra da 

experiência para detectar a natureza "real" da luz. Enquanto não observada, ela não é 

nada; ou se você quiser, é tudo. 

                                                 
5Ver, por exemplo, os comentários sobre as idéias de Roger Penrose em BROCKMAN, John. 
The Third Culture - Beyond the Scientific Revolution. Simon & Schuster,1995. 
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 O universo é participativo, dizia Wheeler. É como se, sem nossa participação, 

não tivesse sentido se falar em “realidade”. Nosso papel, como observadores 

conscientes, como atores engajados, é evocar uma atualidade que existe embaralhada 

com outras. É fazer emergir uma realidade. 

 Uma das dimensões da vida da empresa também é assim. O papel do 

marketing também é "evocar potências", se vocês me permitem falar dessa forma. Em 

muitas circunstâncias, é a forma de se comunicar - de experimentar/interagir - com o 

mercado que causa a resposta que ele, mercado, dá. É o que define se o "produto" é 

sucesso. 

 Repare como aqui também a "visão coisa" - tão enfatizada ao longo do tempo 

pela Coca-Cola (The Real Thing) - perde terreno. 

 Posicionamento de produto, por exemplo, é exatamente a atividade de 

descobrir que potencial evocar e como fazê-lo. Como ensinaram Al Ries e JackTrout6, 

é descobrir aquela maneira, única e mais efetiva, de penetrar na mente do cliente em 

potencial e ocupá-la.  

 Como se faz isso? Consulte uma agência de propaganda, leitor.  

 Esse é um clássico moderno da visão pré-quântica do marketing. 

 Até agora, isso tem sido feito quase que exclusivamente através da 

propaganda, a maneira que nos habituamos a usar para interagir com o mercado lá 

fora. Com poucas variantes, o que tem acontecido é a procura de formas criativas de 

se fazer o cliente participar, e a participação que se quer é sempre uma só: compre 

meu produto!  

 Isso tem mudado. A complexidade está levando à procura de formas mais 

sofisticadas de relacionamento. Estamos indo do monólogo ao diálogo, de forma cada 

vez mais evidente. O marketing está deixando de ser algo que se diz para se tornar 

crescentemente algo que se faz. Algo que se constrói. O cliente passa a ser parte do 

processo da empresa, não uma entidade lá fora a ser capturado por meio da 

“criatividade”. 

 Interessa pouco falar no que o produto "realmente é". Esqueça o que ele 

"realmente é". O que "realmente é" é aquilo que as pessoas dizem que realmente é. A 

realidade é o que as pessoas percebem como tal.  

 Desde a GM, na década de 1920, as grandes batalhas de marketing têm sido 

travadas usando-se slogans de posicionamento como armas. A interação com o 

mercado era um monólogo, mas era uma interação. Havia um "relacionamento". Um 

chamado à participação, ainda que rudimentar.  

                                                 
6Ver RIES, Al and Jack Trout. Positioning - MacGraw-Hill,1981.  
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 Repare como a Coca-Cola ("Beba Coca-Cola") fez isso, como a GM fez isso, 

como tantos fizeram isso durante tanto tempo. Repare como a Ford dos primeiros 

tempos não fez isso, ficando agarrada a uma visão de que tinha "a coisa certa". O 

melhor produto.  

 De certa forma, a criatividade sempre tem a ver com a capacidade de, partindo 

do múltiplo, fazer com que um de seus aspectos se atualize (bastante quântico, não 

acha?). 

 Hoje, a tendência é no sentido de se criarem relações tão fortes com clientes, 

fornecedores, funcionários e demais atores no processo da empresa que a velha 

"função marketing" vai morrer.  

 O marketing terá a ver com a personalidade da empresa como um todo, não 

mais com uma pessoa encarregada de uma função. O novo marketing diz que a 

empresa é um processo, não uma coisa. 

 

O cliente comprará (como sempre, aliás) dependendo da percepção de valor que terá, mas 

essa percepção não será mais construída por meio da propaganda. A escala das coisas 

mudou. 

 

Parece que o mundo não é uma "coisa". É mais como uma narrativa, um padrão 

dinâmico que se desdobra. Uma "tapeçaria complexa e sem fim, permanentemente 

mutante". Qual o talento que precisaremos ter para sermos capazes de estar em 

sintonia com a nova realidade que nos confronta?  

 Essa própria entidade econômica a que nos acostumamos a chamar de empresa 

certamente vai se transformar em algo muito diferente do que estamos acostumados.  

 

Vamos ter de saber articular processos, e não "coisas" ou eventos. Não atividades 

separadas. 

A realidade que vai emergir é a que seremos capazes de fazer brotar - ou melhor, deixar 

brotar, permitir que brote - da dinâmica da própria interação entre os agentes envolvidos. 

Não é um pouco como a coisa do cérebro, da consciência? A emergência de uma realidade 

que não estava lá - nossa consciência, nosso senso de self - surgindo da própria dinâmica 

das interações entre os neurônios? A empresa quântica (e, portanto, o marketing, lembre-se) 

é participativa.  

 

Participação aqui é algo muito mais visceral do que aquilo a que estamos 

acostumados. Não é algo que alguém nos concede como um favor ou uma 

condescendência. Refiro-me a  algo que construímos. É nossa função como líderes. O 
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"participativo" aqui é em um nível muito mais elaborado do que o do simples 

monólogo da propaganda. 

 É comum o uso de metáforas relacionadas ao jazz nesse contexto. O talento 

improvisador individual de cada músico, tocando sua música, de seu jeito, de uma 

maneira que ninguém pode direcionar, se integra em um todo unificado. Os músicos 

estão em uma sintonia absoluta. Alguma coisa os une organicamente. Quando 

funciona, a música, que é a expressão final desse trabalho de equipe, é muito mais que 

a soma da música que cada um produz individualmente. É uma experiência 

inesquecível e indescritível. 

 No esporte também. Relatos de atletas vivendo experiências culminantes, 

quase transcendentais, durante momentos de iluminação coletiva do time todo, não 

são raros.  De onde vem isso? O que é isso? Percebo nessas experiências 

memoráveis aspectos mágicos se atualizando. Dimensões de cuja existência nem 

suspeitávamos, se tornando reais. 

 

Líderes e managers segundo a nova lógica 

 

Nosso papel como líderes é desenhar o contexto em que essas coisas ocorrerão - 

estabelecer o ambiente para que isso ocorra. Convidar os músicos certos, determinar o 

tema musical, definir o andamento... E pouco mais. Que diferença para o gerentão 

taylorista! 

 Não se espera mais de nós a idéia genial ou a estratégia miraculosa. Se 

continuarmos aferrados às aberrações como “executivo genial”, é por nossa culpa 

exclusiva. Essa figura é incompatível com os tempos em que estamos vivendo; a 

"genialidade sabe tudo" foi derrotada. 

 As pessoas de que precisamos serão inteligentes, sensíveis, articuladas, 

saberão reconhecer que a natureza das coisas é o diverso, o múltiplo e o incerto. Ao 

mesmo tempo, terão que estar aptas a "produzir" nesse ambiente. O gerentão morreu. 

Não deixa saudades. 

 As escolas de negócios terão de ensinar outro tipo de coisa.  

      

• 
 

O pressuposto básico no mundo dos negócios tem sido o de responder às demandas do 

ambiente. Ir ao encontro dos desejos e das necessidades dos consumidores. Mas que 

desejos e necessidades? Os óbvios já foram atendidos e os não-óbvios têm que ser 
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criados, por meio do talento para fazer com que certa possibilidade (um produto, uma 

experiência) se torne real, se atualize. 

 É a criação da realidade por meio de nossa participação ativa. O ambiente 

permanece não criado até que nós interajamos com ele. Enquanto eu não me engajo 

com ele, não posso saber como ele é. Seja qual for a natureza da realidade objetiva, só 

conseguimos apreendê-la através de narrativas. Histórias que levem à ação. 

  

Essa é uma de minhas convicções básicas. Em um artigo para a Exame - Quero você, de 

21/4/1999, que repercutiu muito, parti de uma crítica da idéia oposta e procurei mostrar por 

que é errada. A seguir, um trecho: 

 

“Peter Drucker diz: ‘O marketing ensina que são necessários esforços organizados para 

levar uma compreensão do ambiente externo - da sociedade, da economia e do cliente - 

para o interior da organização…’” 

 

Tudo bem. Trata-se de uma definição acadêmica. Os cursos de marketing sempre começam 

com esse tipo de papo; ninguém discorda. O mais problemático (e até perigoso) vem a 

seguir:   

 

“No entanto, o marketing raramente desempenhou essa tarefa grandiosa. Em lugar disso, 

transformou-se em uma ferramenta de apoio às vendas. Ele não começa perguntando: 

‘Quem é o cliente?’, mas sim: ‘O que queremos vender?’. É direcionado a conseguir que as 

pessoas comprem as coisas que você quer produzir. Isso significa virar as coisas pelo 

avesso. Foi assim que a indústria americana perdeu o ramo dos aparelhos de fax. A 

pergunta deveria ser: ‘Como poderemos produzir as coisas que os consumidores querem 

comprar?’” 

 

Por que perigoso? É que da maneira como a coisa está colocada, dá a impressão de 

que ou o cliente sabe o que quer comprar ou que há algum meio de se descobrir isso a 

priori. Não sei se o leitor concorda, mas se é isso mesmo o que Drucker quer dizer, 

hummm… não sei, não.  

Não quero provocar polêmicas tolas, muito menos ser desrespeitoso, mas acho essa 

questão essencial para o entendimento do mundo das empresas. Será que se pode 

realmente implementar isso de "entender o que o cliente quer e agir de acordo"? O 

mestre me reprovaria, pois estou convicto de que isso não é possível. Inventar algo e 

dar um jeito de o cliente querer esse "algo" talvez seja a essência da coisa. Marketing 

se resume a esse "dar um jeito". Não há um único caso relevante de produto 

revolucionário (nem o aparelho de fax de que Drucker tanto gosta) que tenha sido 
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fruto de investigação distanciada (focus group, pesquisa de mercado…) para detectar 

desejos e necessidades. O cliente, em todos os casos que interessam, na prática 

não têm a menor idéia do que quer comprar. Se for perguntado, não sai da 

lengalenga habitual: "Quero o melhor produto do mundo pelo menor preço." 

Isto é: primeira classe a preço de classe econômica. Como você sabe, leitor, Papai 

Noel não existe em business.  

Se houvesse uma forma sistemática de se responder à pergunta: “Como produzir as 

coisas que os consumidores querem comprar?”, todas as empresas do mundo a 

estariam usando. Dizendo o que disse, Drucker não ajuda a mudar a situação que 

critica. Ele não gosta do marketing como “apoio a vendas”, mas como, concretamente, 

ir além disso?  

 

 

A forma de ver a natureza inspirada no insight quântico diz também que quanto mais 

determinado estiver o sistema em um aspecto, menos determinado ele estará no 

aspecto complementar. Fixar um aspecto significa que o outro terá de estar 

completamente livre.  Partícula e onda. Em diferentes contextos, as coisas podem 

oscilar entre atributos "partícula" e atributos "onda". A verdade da realidade quântica 

é ambígua. Ela nos obriga a "conviver com a possibilidade de outras possibilidades", 

mas toda essa incerteza pode ser altamente prática, geradora de resultados. Altamente 

criativa. A empresa também tem aspectos assim. Acompanhe.  

 

• 
 

Quanto mais observamos a vida (das empresas e das pessoas), mais percebemos como 

ela - nos dois contextos - está ainda distante de uma concepção como a que estamos 

sugerindo.  

 Somos instintivamente mecanicistas. Enfatizamos o ponto de vista certo. 

Único. Só uma maneira de olhar as coisas e interpretá-las. Enfatizamos a autoridade. 

Não sabemos conviver com a ambigüidade. A própria idéia de que é possível 

obter resultados fora do contexto do "ou isso ou aquilo" nos perturba e incomoda. Não 

a aceitamos naturalmente. 

 Uma afirmação ou é verdadeira ou é falsa. Um curso de ação, ou bom ou mau. 

Nada de nuança ou paradoxo. Multiplicidade e variedade não cabem nesse modelo. 

Interconexões não são nada demais no modelo máquina, mas são tudo no modelo 

quântico. O modelo máquina, “coisa”, leva ao confronto e ao conflito. À disputa, à 

luta pela supremacia da maneira "certa" de ver e fazer. 
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 O contexto quântico é o oposto de tudo isso. Ele é “fluido”. Nele não há lugar 

para fórmulas ou checklists. Nada de "faça isso, esse é o caminho". O engajamento 

participativo com as coisas, com as pessoas, com os eventos é que cria a realidade. O 

sucesso só pode emergir de um contexto que seja rico em relações. 

 Nós criamos a realidade. Nada existe sem nossa presença para fazer com que 

uma realidade se atualize. Nada se torna real sem nossa participação como atores. 

Engajamento sim, controle não.  

      

• 
 

Planejamento estratégico é um processo clássico nas empresas. É a definição dos 

caminhos que serão percorridos no futuro próximo. 

 A diretoria da empresa se reúne, analisa informações do meio ambiente 

empresarial, estuda a concorrência, o ambiente econômico etc., chama consultores, 

especialistas e… faz um plano...  Esse tal plano estratégico é comunicado aos demais 

funcionários. Eles então são informados sobre o que a empresa decidiu. Mesmo 

quando esse processo é cuidadoso e respeitoso com os funcionários, ele não funciona. 

Mesmo quando se tem o cuidado de ouvi-los, esse ouvir é geralmente uma 

formalidade burocrática, conseqüência da recomendação de algum consultor, que 

depois de ler um livro sobre o sucesso japonês recomendou: "A empresa precisa ouvir 

mais seus funcionários. Eles têm de participar mais." E aí nós "concedemos" mais 

participação aos funcionários como parte de uma nova metodologia de planejamento, 

"em que a participação de todos é importante". 

 Temos o poder de fazer essa concessão porque estamos no controle. Esse 

poder é ilusório. Há algo profundamente errado com esse tipo de lógica. Nada será 

efetivo enquanto não pararmos de viver segundo esse receituário mecanicista, que 

serviu na era da simplicidade mas que simplesmente não funciona na escala de 

complexidade em que vivemos hoje. Ele não deixa as coisas darem certo com 

abordagens lineares e simplistas. 

Não pode dar, porque violenta a dinâmica que atua no mundo diverso, plural, 

complexo, de hoje. 

 Alguém decidir e depois informar aos outros contraria a lógica da participação 

e do engajamento. Se a informação do meio ambiente é interpretada por um só 

observador, ou por um pequeno grupo deles, é como se a "função de onda" da 

empresa - seja isso o que for - colapsasse segundo as expectativas do grupo que 

chegou àquelas conclusões. A realidade que iria emergir seria a deles. Os demais não 

participaram do experimento. Um mar de potenciais desapareceu, nem foi 

considerado. 
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 Reparem que eu não estou dizendo que fazer o contrário é fácil, ou que todo 

mundo na empresa é igual, ou que o presidente é tão importante quanto o contínuo. 

Não só não estou dizendo isso, como não acredito nisso. Estou dizendo que sem 

participação não há senso de posse. Não há ownership. Só há alienação.  

 Os processos que a empresa tenta desencadear são processos "dos poderosos" 

- da diretoria -, com os quais os demais podem até concordar e se esforçar para 

implementar, mas não são deles e, portanto, não são ricos como poderiam ser. Falta-

lhes significado. Meaning. 

 

A realidade tem que ser criada coletivamente.  

É a isso que a lógica quântica nos leva, em oposição total à lógica "máquina". É impossível 

trabalhar e seguir um planejamento que outros fizeram. Não é errado, é absurdo.  

É totalmente sem sentido. 

 

Será preciso que aprendamos, de alguma forma, a desencadear processos que levem à 

criação coletiva da realidade dentro da empresa, senão não teremos uma empresa, 

teremos um brinquedo para o exercício do poder por parte de alguém ou de um grupo. 

 É a lógica do diálogo que tem de ser promovida, não por qualquer 

generosidade abstrata, mas por puro pragmatismo empresarial mesmo. Sem isso, não 

há resultado. Não no mundo da complexidade.  

  

• 
 

Isso que chamam "Learning Organization" é um organismo que aprende,construindo a 

realidade coletivamente. Esse é nosso papel como o do band leader da metáfora do 

jazz. 

 Insisto que você note a lógica disso. A mentalidade que ainda temos é a do 

"especialista que soluciona problemas". Estou dizendo que a mentalidade que temos 

de adquirir é a de promotores da realidade construída coletivamente, porque acredito 

que a lógica da empresa hoje é uma lógica que pode, de alguma forma, ser inspirada 

pelo quântico, no sentido de “não-linear”, ”não-mecanicista”, ”não-newtoniano”. 

 

Como construir essa realidade compartilhada? Através de processos que nos estimulem a 

lidar sistemicamente com a realidade. 
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Lidar com a realidade, de um ponto de vista que seja não o do solucionador de 

problemas, mas o do band leader, que cria o contexto para que as coisas funcionem 

através da expressão dos talentos individuais de cada um. 

 É impossível trabalhar segundo um planejamento do qual não participei. Não 

existe esse negócio de alguém planejar para alguém. 

  

 Seja o que for que chamemos de realidade, isso é revelado a nós apenas por 

meio de uma construção na qual nós participamos. 

 

Quem disse isso foi Ilya Prigogine, Prêmio Nobel de Química em 1977, de quem nós 

falaremos mais tarde de novo. 

 Margareth Wheatley completa: 

 

 O investimento emocional que se coloca no processo é chave para a 

ownwrship (posse) do processo. 

 ...não tem sentido chamar as pessoas à realidade, querer fazê-las aceitar a 

realidade que nós queremos. Para elas, na verdade, não há realidade se elas não 

participaram do processo de sua formulação. As pessoas só podem se tornar 

conscientes da realidade de um plano, através da participação nele. 

 

O mundo quântico é um mundo de processos, não de coisas. De relações criativas, 

não de estruturas rígidas. 

 

A nova lógica de que a empresa precisa reconhece e aplaude o fato de que nós somos seres 

relacionais, isto é, que só nos definimos perfeitamente em função de relações que nos 

transcendam e complementam, ao mesmo tempo em que reforcem nossa individualidade. A 

empresa quântica é flexibilidade à procura de significado, não força ou poder. 

 

É paradoxal, claro, mas o cerne da lógica quântica sempre soa paradoxal em todos os 

contextos. É algo fora do mundo com o qual nos acostumamos. 

 O princípio da incerteza de Heisenberg diz que quanto mais definido estiver 

um aspecto de uma coisa, mais indefinido estará seu aspecto complementar - aquela 

característica que completa a identidade daquilo que estamos estudando. 

  

Dahna Zohar comenta: 

 

Em nossas estruturas organizacionais, temos de escolher freqüentemente 

entre a eficiência de um sistema - geralmente associada à rigidez de sua estrutura - e 
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seu potencial para a criatividade, que geralmente é associado a estruturas mais 

soltas e à liberdade. Parece que há um princípio da incerteza operando aqui também. 

 

“Aspecto partícula” é o aspecto individual, a característica determinada. Podemos 

localizar partículas precisamente. No espaço e no tempo. Elas existem como entidades 

separadas, que se relacionam com outras entidades separadas. 

 O “aspecto onda” é o que tem como características o indeterminado e a 

potencialidade para evoluir em infinitas direções. É um conjunto de possibilidades e 

potenciais infinitos. Ondas não se deixam localizar. Não têm limites delineados. 

Ondas se superpõem e se combinam com outras. Nosso aspecto onda seria o que 

temos de criativo, o que tem o potencial para ainda poder vir a ser atualizado. 

 Relações pessoais são ricas em possibilidades de interpretação por meio de 

metáforas quânticas. 

      

• 
 

Veja a relação do educador com a criança ou do chefe com os subordinados. Trate um 

ou outro como irresponsável e eles se tornam irresponsáveis; rotule-os de 

incompetentes e você estará produzindo um perdedor.  

 É o efeito Pigmaleão, que tem esse nome inspirado na obra de Bernard Shaw, 

tão citado em contextos ligados à liderança e educação. 

 Não vou cometer o desatino de tentar interpretar My Fair Lady à luz da física - 

mas a correspondência com as noções que estamos vendo aqui é óbvia: rotular alguém 

é reduzir esse alguém a uma condição "partícula", é negar, desconhecer e fazer sumir 

todo o potencial de criatividade que essa pessoa tem. Sua “função de onda”, digamos, 

colapsa em uma condição medíocre, induzida pelo que seu chefe ou professor quis ver 

nele. 

 Somos potencialmente muitas coisas. As interações que temos com nossos 

educadores, ou com quem quer que tenha autoridade sobre nós, determina em larga 

medida que aspecto de nós poderá se atualizar. Determina o que poderemos vir a ser 

como pessoas. Diz, como na peça de Shaw, se seremos floristas ou ladies. 

 Relações não-autoritárias, em que estejamos mais propensos a buscar a 

harmonia, ouvir, dialogar, deixar fluir, sem interferências, sem rótulos, leva a uma 

possibilidade maior de manifestação de nossos aspectos mais criativos - nossos 

“aspectos onda”. Qualquer terapeuta confirmará o que digo.  

 

• 
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A física quântica sugere que o significado deve ser buscado na relação, não na coisa 

isolada. Significado só emerge da relação, porque a realidade, como diria Bohm, é um 

"todo relacional indivisível".   

 Na empresa, as melhores experiências que tenho vivido me remetem a 

momentos em que nosso "melhor" individual se integra em um “maior” coletivo que, 

de certa forma, nos completa e nos dá significado em uma dimensão superior. Os 

processos coletivos de discussão livre, sem barreiras, censuras ou críticas, sempre 

fazem emergir algo novo. 

 É, talvez, um balanço perfeito entre os aspectos partícula e onda, em que 

deixamos fluir livremente as idéias que possam ocorrer, mas também acabamos por 

focalizar algumas que surgem como caminhos melhores. 

 A expressão mais perfeita do individual e do coletivo. Ao mesmo tempo. Sem 

exclusão ou predominância de qualquer dos dois aspectos. O indivíduo na sessão de 

brainstorming contribui como indivíduo, mas para fazer isso, se inspira em uma 

energia intelectual que flui do grupo todo. 

 

Empresas são processos de comunicação 

Peter Senge, autor de The fifth discipline, insiste no mesmo ponto. Para ele, diálogo é a base 

para a construção da empresa vitoriosa na era do pensamento sistêmico. Nosso talento 

como managers deve ser um só: estabelecer o contexto no qual o diálogo vai florescer 

naturalmente.  

Diálogo, lembra Senge, significa “fluir de significado", e esse é, lembro eu, a base para a 

empresa quântica porque é o reconhecimento da verdade suprema da lógica da nova 

ciência: é da relação que surge o significado.  

Rigidez de estrutura, controle, hierarquia, coerção, força, enforcement... são seus inimigos 

mortais. A empresa terá de ser quântica, no sentido de ser o oposto disso.  

 

Senão ela não conseguirá competir. Não conseguirá mais acompanhar a dinâmica da 

evolução, a dinâmica da complexidade. Ela morre. Veremos isso com mais detalhes 

adiante.  

 Sim, é a competição darwiniana - aquela em que apenas os mais aptos 

sobrevivem - que está levando as empresas a terem de valorizar a nova lógica. É isso 

que todos terão de fazer em um futuro cada vez mais próximo.  

 Lentamente, as empresas vão percebendo que essa inteligência é o recurso 

essencial para a sobrevivência das organizações. Inteligência é a capacidade de 

interpretar os sinais do meio ambiente e agir em correspondência. E isso em 

todos os níveis da organização, não só para os "mais altos".  
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 Inteligência é a capacidade de agir diante da informação, sem esperar "ordens 

de cima". Não há "em cima" na empresa quântica. 

      

• 
 

A "Learning Organization" é a organização que embute em sua estrutura a mudança, a 

capacidade de mudar. Ela não é simplesmente a "organização que aprende", é a 

"organização que aprende desaprendendo".  Que sabe desaprender. Que está 

programada para desaprender. Que embutiu o aprendizado para a mudança, 

dinamicamente, dentro de sua própria estrutura.  

 No próximo capítulo, veremos que é ainda das ciências naturais que vem a 

inspiração possível para isso. Algo que podemos considerar uma extensão natural da 

nova lógica para os dias de hoje, causada por um conjunto muito particular de 

circunstâncias, que levaram ao surgimento do computador, ou melhor, da tecnologia 

digital. 

 Essa tecnologia – que provoca a produção e disseminação de informação em 

quantidade quase "desumana" - acelerara a taxa de mudança a um nível que não 

conseguimos mais acompanhar. É isso que está obrigando a empresa a mudar. 

Estamos sendo empurrados para a mudança. Muda a própria essência do significado 

da empresa e do trabalho, da competição, do marketing.  

 Muda em termos de significado profundo - muda existencialmente - tudo o 

que tem a ver com nossa forma de produzir.  

 Ir para o trabalho. Trabalhar. Em pouco tempo tudo isso mudará 

completamente de significado, graças à nova lógica que vai se instaurando. Olhar para 

esse processo e enxergá-lo sob outra perspectiva é nossa obrigação. A perspectiva 

que, com alguma "licença poética", estou chamando de quântica, nos situa na direção 

correta. 

      

• 
 

O conhecimento passa a ser a matéria-prima para tudo, inclusive para que se produza 

mais conhecimento. Não mais a fábrica, não mais o produzir e o movimentar coisas, 

mas o software, o serviço, a relação, a network. Meaning, inteligência, comunicação, 

significado. 

 A empresa virtual é a primeira expressão de uma realidade nova no mundo 

dos negócios, que leva em conta a nova lógica - a dos processos, não a das coisas.  
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 O virtual vai tomando conta de nosso cotidiano. Não preciso mais ir ao banco 

porque a tecnologia me permitiu descobrir que tudo o que quero de um banco eu 

posso conseguir por meio da movimentação de sinais eletrônicos, a partir do 

computador de minha casa ou de uma cabine na rua.   

 Ir trabalhar? Para que, se todos os processos de trabalho poderão ser 

desencadeados através das possibilidades de comunicação que a tecnologia põe a 

minha disposição, independentemente de onde eu esteja?  

 A nova lógica muda o trabalho, o trabalhar e o próprio produto do trabalho. A 

"coisa" passou a ser a informação pura, o software.  

 O produto final, mesmo que seja tangível como um automóvel ou um aparelho 

qualquer, será menos importante que o processo que usamos para produzi-lo e vendê-

lo.  A tecnologia coloca a minha disposição tudo o que preciso para produzir o 

produto certo (com qualidade excelente, é óbvio), para a pessoa certa, para achar essa 

pessoa certa, no momento certo e vender para ela. É um processo muito mais rico que 

os programas de qualidade total a que nos acostumamos.  

 O marketing está virando de pernas para o ar.  

 O cliente terá a sua disposição uma multiplicidade de ótimos produtos, e a 

tecnologia estará disponível para todos.  

 A competição será vencida não por quem tiver o "melhor produto". Todo 

mundo terá o melhor produto. Vencerá quem for escolhido pelo cliente (como sempre, 

aliás).  Mas o que vai determinar a escolha do cliente? Resposta: a percepção de valor 

que ele identificar no processo total de seu relacionamento com a empresa. 

 O marketing será o marketing do valor. Não mais o marketing do truque ou da 

"criatividade". Não mais algo que se diz para um mercado passivo, mas um 

relacionamento que se constrói. Um empreendimento participativo.   

  

• 
 

A nova lógica que vai tomando corpo aponta para um futuro aberto - open-ended - como 

noção central. Aponta para uma potencialidade infinita de desdobramentos e transfere para 

nós a responsabilidade de fazer com que nosso futuro se atualize; não mais a autoridade 

“externa” do professor ou do guru, mas você como ator principal no enredo de sua própria 

vida. 

 

Reconheço que tudo ainda está um pouco vago demais. Tenho o compromisso de 

trazer as coisas do mundo da ciência para a vida real, para o mundo que nos cobra 

resultados. Admito que se temos alguns bons insights e imagens bonitas, teremos 

ainda de articular propostas mais concretas.  

 173



 As metáforas quânticas são potentes, mas como poderemos avançar? Teremos 

de ser capazes de formular um pouco melhor isso tudo, senão ficaremos no óbvio de 

recomendar atitudes como "é preciso mudar a mentalidade e aprender a aceitar o 

paradoxo". Isso não me satisfaz. A complexidade com a qual nos confrontamos hoje 

exige que respondamos criativamente, mas de forma mais prática.  

 O reconhecimento que temos necessidade de uma nova lógica não é novo. 

Essa inflação enorme de coisas new age reflete precisamente isso, mas nada tem sido 

capaz de articular uma visão coerente e ampla o suficiente, que nos ajude no mundo 

real, como, aliás - temos de admitir - a visão mecanicista foi capaz de fazer de forma 

ultracompetente. Podemos não gostar, mas foi. 

 Ela, pelo menos, deu-nos uma agenda. Um programa de vida. Essa 

multiplicidade de propostas “alternativas” reflete apenas o fato de que o que aí está 

não funciona mais. 

 Também, nenhum desses modismos reflete o que a ciência do século XX tem 

realmente de radical: a visão quântica. 

 Essa profusão de "propostas alternativas" demonstra que queremos nos livrar 

da herança mecanicista, com sua valorização da burocracia, dos controles, do poder, 

da vida dividida em compartimentos… Isso tudo foi a forma mais evidente para se 

implementar a lógica da máquina: produzir mais, ganhar mais, enfim, satisfazer 

critérios antigos de se ser bem-sucedido... Isso tudo foi a valorização suprema de 

nossa dimensão "partícula", se você não se sente incomodado com a metáfora.  

 Mas não somos tão unidimensionais assim. Grande parte daquilo que eu sou 

não é considerado em minha "persona" profissional: meus medos, minhas 

idiossincrasias, meus sonhos... Um dos aspectos da crise, hoje, da empresa e das 

pessoas, vem daí. Não há canais para expressar coisas importantes para nós, como 

pessoas, em nossas vidas profissionais.  Podia ser aceitável antes, hoje não é 

mais. Pode ter trazido recompensa financeira, mas nos deixou emocionalmente 

devastados. 

 É preciso repetir: a máquina newtoniana pode ter rateado quando a 

complexidade aumentou, mas pelo menos nos deu um programa existencial, incluindo 

nossas empresas e nossas profissões.  

 O que essa "poesia quântica” toda nos dará? Será que é possível avançar sem 

violar a lógica do mundo dos negócios? Como introduzir o humano nessa lógica, 

superar o paradoxo? O que explica a colaboração? O que está por trás de nosso desejo 

de nos integrar a um todo maior que nossas individualidades e participar de times 

vencedores?  

 A metáfora quântica nos leva ao limiar das respostas a essas perguntas, mas 

não consegue ir além. Os físicos que desenvolveram a formulação quântica tinham um 
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instrumental matemático preciso para isso, uma linguagem extremamente potente para 

se expressar. 

 Não temos o equivalente a isso para outros mundos que não aqueles de que os 

físicos tratam, seja o do infinitamente pequeno, seja o da imensidão cósmica.  

 No mundo dos físicos, não há necessidade de metáforas porque a matemática 

fala e fala claro. É impressionante, mas os grandes teóricos do quantum só precisaram 

de papel e lápis. Estou exagerando por não considerar o engenho de algumas técnicas 

experimentais que alguns deles inventaram, mas a matemática é que fazia a diferença 

- a capacidade de tratar rigorosamente mundos hipotéticos.  

 Papel, lápis e a cabeça certa para lidar com as novas complexidades. Só isso 

não nos basta, porque o mundo dos negócios não se deixa "matematizar" assim, se me 

permitem o termo.  

 Como ficamos no mundo do business? Sem a linguagem adequada, como 

vamos ser capazes de chegar a resultados no mundo real? Será que estamos 

condenados à uma metáfora só? A resposta é não. 

  

 

 

 



 
 

As novas ciências do Caos e da Complexidade: 
novas "linguagens" nos permitem  

prosseguir nossa viagem 
 

 

 

A impressão de que as coisas estão fora do nosso controle é sintoma do nosso 

fracasso em entender uma realidade mais profunda da vida das organizações e da 

vida em geral. 

 

MARGARETH WHEATLEY em Leadership and the New Science 

 

 

 

A física quântica é uma linguagem; a física newtoniana e a de Einstein, idem. 

Linguagens que dão certo, no sentido de que seu uso nos permite prever e gerar coisas 

úteis.  

 Em ciência e em business o que tem sido sucesso ao longo do tempo tem a ver 

com linguagens, não com a "verdade das coisas" ou com o "código cósmico" que 

Einstein tanto buscou. 

 Mas física é ciência. Business, não é. O que se quer dizer com isso? A chave 

para definir o que é científico é aquele critério, proposto há muitos anos pelo filósofo 

alemão Karl Popper, que já vimos: uma teoria é científica se houver um critério 

irrefutável que possa demonstrar que ela é falsa (a teoria tem de ser, como se diz em 

inglês, falsifiable).  

 Isto é, se o desvio na órbita de Mercúrio (lembra do Capítulo 3?), ao ser 

medido, não fosse o que a teoria de Einstein previra, a teoria  dele não seria científica. 

Por isso, sua aluna ficou tão entusiasmada quando a notícia da confirmação chegou. 
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Critérios do que seja científico são claros. Se não acontecer, repetidamente, aquilo 

que a teoria prevê nessa ou naquela circunstância, ela não é ciência. 

 O sucesso da FQ se deve a sua adequação a esse critério. O sucesso de tudo o 

que é científico se deve a isso. A autoridade que o termo "científico" confere vem daí.  

 Teorias e teses em outros domínios (como a psicologia, por exemplo) não se 

prestam a isso. Em business, também não. 

 A linguagem do business não pode ter muitas pretensões. É muito papo. Muita 

exortação. Muita especulação. Muito blá, blá, blá... 

 As grandes conquistas dos físicos do quantum foram realizadas com papel, 

lápis e sua inspiração matemática “miraculosa” que possibilitou que fizessem o que 

fizeram. Quase tudo em física, até o final da década de 1950 mais ou menos, foi 

assim.  

 Mas então, por essa época, começou a ficar disponível nas universidades e 

centros de pesquisa mais avançados uma nova mídia que permitia que se saísse da 

ditadura do "papel e lápis". 

 Algo que introduzia possibilidades realmente novas, permitindo a expressão 

de coisas em ciência que até então não podiam ser expressas. Podiam, no máximo, ser 

formuladas, mas não resolvidas.  

 O computador. O computador permitia que se interrogasse a natureza de 

formas novas.  Introduzia, ao mesmo tempo, a capacidade de computar - resolver 

equações que até então eram impossíveis de se resolverem só com papel e lápis - e 

também permitia que se fizessem simulações, reproduzindo-se o comportamento de 

sistemas e processos inteiros. Isso abriu espaço para o surgimento de uma ciência 

nova, ou melhor, para uma maneira nova de se fazer ciência. 

 Uma nova mídia permitiu o surgimento de uma nova mensagem. 

 

 

Caos e complexidade -  

novas ciências nos conduzem para além da empresa quântica 

 

Você já deve ter ouvido falar da ciência do Caos. Um livro publicado em 19871 foi 

responsável pela tremenda popularidade dessa nova forma de abordagem para velhos 

problemas que os cientistas nunca haviam considerado dignos de muita atenção. 

 A verdade é que essa classe de problemas interessava mesmo era a 

engenheiros e a gente com um senso prático, que sempre procurou soluções mais 

rigorosas para problemas corriqueiros. Como a previsão do tempo, por exemplo. 

Meteorologia. 

                                                 
1GLEICK, James. Chaos - The Making of a New Science. Penguin Books, 1987. 
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 Os físicos não se interessavam por essas coisas. Existia formulação 

matemática, porém, não existia método de solução. Era possível escrever as equações, 

mas não era possível resolvê-las com "papel e lápis", que era só o que se sabia fazer.  

 Os físicos tendiam a considerar essas questões, como previsão do tempo, 

meras trivialidades, não-merecedoras de sua atenção. Cabia aos engenheiros procurar 

soluções aproximadas para esse e outros problemas. Físicos que se prezassem não se 

metiam com isso. 

 Cientistas "puros" sempre tenderam a considerar a natureza como sendo, no 

fundo, linear. Um vício impregnado na maneira dos cientistas verem o mundo e que 

persistiu mesmo depois da consolidação da visão quântica. Problemas não-lineares 

eram considerados excentricidades da natureza. Não havia porque se preocupar muito 

com eles. 

 O que é um problema não-linear nesse contexto que estamos considerando? 

Deixando de lado o rigor matemático da definição, é essencialmente um problema que 

não se consiga resolver dividindo-o em partes e juntando depois a contribuição de 

cada pedaço isolado para chegar à solução. Lembra-se de Taylor? Predizer e controlar 

dividindo o trabalho a ser feito em seus passos constituintes fundamentais, certo? Isso 

é gerência científica, para Taylor. Inspirada em Newton, claro. 

 Nossas cabeças são naturalmente assim A maneira "linear" de pensar também 

se apóia implicitamente na idéia de proporcionalidade entre causas e efeitos. Causas 

pequenas geram efeitos pequenos e vice-versa. 

 A FQ, repare, é nesse sentido essencialmente “não-linear”, por que diz que eu 

não posso considerar as coisas separadamente. O observador é parte do experimento 

etc... 

Mas... física quântica? Isso é coisa para cientista maluco.  

 O mundo real é um mundo de coisas separadas; de causas e efeitos mesmo. 

Antibióticos eliminam bactérias. Se eu tenho saldo em minha conta, o banco paga 

meus cheques, senão, não paga. E mais, no mundo real uma causa pequena sempre 

provoca realmente um efeito pequeno. Um cliente zangado com minha empresa pode 

ser atendido por um funcionário qualquer, mas um banqueiro zangado deve ser 

atendido pelo presidente da empresa - o "estrago" que o banqueiro pode fazer é 

proporcionalmente muito maior. Causas e efeitos, considerados proporcionalmente 

uns aos outros, são atributos do mundo com o qual estamos acostumados. 

 A física que Newton nos deixou tem como característica básica uma 

correspondência clara entre eles. Sempre se acreditou que - fora da escala quântica - 

mesmo os comportamentos dos sistemas mais complexos poderiam ser reduzidos a 

suas partes constituintes mais simples e analisados a partir das velhas leis de Newton. 

Não seria preciso considerar efeitos pequenos, porque eles naturalmente não vão 

afetar muito as coisas; o comportamento do sistema no futuro poderia ser previsto, 
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caso se conhecesse um conjunto de características desse sistema em um dado 

momento. A partir daí, era só aplicar as leis da física, que as coisas poderiam ser 

previstas com exatidão. 

 Prever o tempo amanhã é difícil porque há muitos itens envolvidos nessa 

previsão (muitas variáveis), e, como essas variáveis influenciam umas às outras, não 

dá para determinar cada efeito separadamente e juntar tudo em uma previsão final. 

Pressão, temperatura, padrões de formação de nuvens, velocidade de ventos... é 

complicado, mas não há nada de essencialmente misterioso com a meteorologia. 

Dispondo-se de uma maneira adequada para fazer os cálculos, tendo uma ferramenta 

como um computador, a gente poderia prever. Pelo menos sempre foi assim que se 

pensou. 

 Será mesmo? 

 

 

Início dos anos 60 - Massachussets Institute of Technology 

 

A coqueluche desencadeada pela Teoria do Caos começou com Edward Lorentz, um 

meteorologista que, no início da década de 1960, trabalhava no celebrado MIT.  

 Lorentz desenvolveu um programa de computador para simular sistemas 

meteorológicos (weather systems). Os computadores da época eram rudimentares, 

comparados com o que conhecemos hoje, mas foi possível a ele alimentar seu 

programa com diferentes valores para velocidade do vento e temperatura, para 

descobrir o que iria ocorrer em seguida para cada par desses valores. 

 Lorentz esperava, é claro, que pequenas variações nas condições iniciais de 

velocidade e temperatura levassem a variações correspondentemente pequenas na 

evolução do sistema. 

 Mas o que o computador revelou foi diferente. Mesmo minúsculas variações 

nas condições iniciais produziam alterações drásticas no resultado final. Era como se 

o bater das asas de uma borboleta em São Paulo acabasse desencadeando um furacão 

em Salvador. 

 A partir daí, esse efeito: causas minúsculas podendo ter efeitos enormes - 

ficou conhecido como "efeito borboleta", e cientistas de diversos outros campos 

começaram a investigar se havia "efeito borboleta" em outros domínios também. 

 Havia. 

 Um comentário isolado poderia se amplificar em uma onda de boatos e fazer a 

Bolsa de Valores despencar. Uma minúscula alteração na taxa de fertilidade de uma 

população poderia vir a dobrar a população existente. Uma pequeníssima acumulação 

de cargas elétricas poderia se amplificar até a formação de raios e trovões. Um 

infinitesimal distúrbio circulatório poderia levar a um ataque cardíaco. Mexa um 
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pouquinho em uma torneira que esteja pingando e o padrão, segundo o qual as gotas 

se formam, muda radicalmente. 

 Estava em toda parte. Ninguém esperava por isso. Esse quebra-cabeça 

original, descoberto por Lorentz, levou a uma onda de interesse nesse estudo.  

 A Teoria do Caos começou motivada pelo insight inicial de que, sim, 

pequeníssimas variações de alguma coisa hoje podem levar a efeitos radicais no 

futuro. Fomos apresentados a outro tipo de incerteza. A incerteza do caos. 

 Essa incerteza dizia que mesmo sistemas relativamente simples têm um 

comportamento não previsível. Havia alguma coisa inerente ao comportamento desse 

sistema, que estava associada ao que os cientistas chamam de randomness no 

resultado. Imprevisibilidade. Chance. 

 Por melhor que fosse o computador, não era problema da precisão do cálculo. 

Era uma incerteza inerente ao sistema.  

 Essa incerteza tem uma natureza diferente da incerteza quântica do princípio 

de Heisenberg (estamos fora da escala quântica, lembre-se). Talvez seja mais 

adequado dizer que aqui se trata mais de impossibilidade de previsão do que de 

incerteza. Um sistema caótico é determinístico, mas não é previsível. 

 Essa incapacidade de prever foi um choque para os cientistas.  Mesmo em 

nosso mundo macroscópico, no mundo da escala humana, certos sistemas físicos não 

se deixam prever, não é só no mundo quântico. Era mais um golpe na certeza e na 

estabilidade, revelado agora em outro domínio. 

 Mas o comportamento caótico tinha outras características interessantes. 

 

 

Atratores estranhos: esses físicos inventam cada nome... 

 

Não pense, porém, que os sistemas caóticos evoluem como bem entendem.  

 Se é impossível predizer que caminho eles vão tomar a partir de sua evolução,  

descobriu-se que certos caminhos ocorrerão com mais probabilidade que outros. Isto 

é, há certa ordem dentro da aparente desordem do comportamento dos sistemas 

caóticos.  

 Posso não dizer com certeza como será o tempo em um dia, mas tenho como 

fazer uma estimativa mais provável de como ele vai ser. Se não posso prever com 

precisão, tenho pelo menos um padrão que delimita o comportamento do tempo 

(weather) em sua evolução futura.  

 Os cientistas do caos interpretaram isso como uma estranha tendência que os 

sistemas caóticos têm para serem atraídos para certo padrão de comportamento. Lá 

por baixo, lá em sua intimidade, o caos não é tão caótico assim.  
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 A dinâmica que atua no íntimo desses sistemas, estranhamente, os atrai, puxa-

os para certos tipos mais prováveis de caminho. Para certas configurações finais mais 

prováveis. 

 Os físicos chamam essas configurações que atraem as coisas para elas de 

atratores. Os atratores esquisitos da Teoria do Caos se chamam "atratores estranhos". 

Conhecendo o atrator estranho de um determinado sistema, posso saber a 

probabilidade de ele vir a chegar a essa ou àquela situação. 

 Imagine o pêndulo oscilante de um relógio de cuco. Posso garantir que após 

algum tempo, o pêndulo estará parado na posição vertical. Esse estado é o ponto que 

caracteriza o atrator estranho do pêndulo, passado o tempo suficiente.  

 Por meio de computadores, é possível traçar os atratores estranhos de vários 

sistemas caóticos e ver, na tela do computador, os pontos de luz que representam a 

evolução do sistema ao longo do tempo. Cada ponto desse percurso é um momento na 

vida do sistema que estou estudando. 

 A figura final representa o retrato do caos e, ao contrário do que se poderia 

imaginar, é altamente ordenada. Simétrica ou quase. Bonita. Instigante. Há ordem 

dentro do caos.  

 O computador nos revelou um universo novo. 

 Que processo haveria por trás disso tudo?  

 A nova linguagem baseia-se em processos que o velho método de criação - 

papel e lápis - não conseguiria jamais tornar explícitos.  

 Imagine que eu tenha um conjunto de regras como: 

 1 - Comece com uma forma muito simples; 

 2 - Permita que ela possa se reproduzir livremente, em qualquer tamanho, 

desde que mantenha sua orientação no espaço e que a forma da "semente" original 

não seja alterada; 

 3- Toda figura nova que for gerada, segundo essas regras, deve ter origem na 

figura que já existir até o momento. 

  

 Esse conjunto de regras, quando alimentado no computador e repetido um 

número de vezes, gera a bela e complexa figura final mostrada na ilustração a seguir. 
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Há uma lógica diferente operando aqui: surgem coisas muito interessantes  quando 

realimento um resultado que foi gerado em uma fase de meu experimento no computador, 

para obter um novo resultado, mais preciso, mais complexo, mais rico em informação na 

etapa seguinte.  

Um resultado preliminar é usado para realimentar o próprio processo que gerou esse 

resultado e obter algo "melhor"... Repito isso inúmeras vezes e obtenho a cada etapa algo 

cada vez mais novo, original, complexo, interessante... Algo que emergiu ao longo do 

processo e foi se sofisticando à medida que evoluía. Algo que não estava lá no início. A 

única coisa que já estava lá no início era a semente básica. A forma inicial simples, com a 

qual começamos o processo e a partir da qual tudo evoluiu. 

 

Essa simples idéia está por trás de uma grande quantidade de coisas novas na ciência 

da segunda metade do século XX. Na física e fora dela. Há muitas pesquisas em 

curso, explorando as implicações disso em muitos níveis e em muitos campos do 

conhecimento. 

 Esse processo de crescer e tornar-se mais complexo referindo-se a si próprio - 

chamado de auto-referência - começou a ser encontrado em muitas estruturas. 
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Objetos tão diferentes como um pulmão humano, a estrutura do litoral de um país, a 

forma da folha de uma planta, montanhas, rochas, cristais, sistemas circulatórios... são 

obtidos replicando-se um padrão original, milhões e milhões de vezes em escalas 

geométricas diferentes, segundo regras simples. 

 Figuras desse tipo chamam-se fractais. Estruturas que evoluem dessa forma 

são estruturas fractais. Elas sempre evoluem acrescentando camadas novas de 

complexidade sobre uma estrutura anterior menos complexa. A isso se chama auto-

referência, lembre-se.  

 

 

Atratores estranhos, fractais e as organizações 

 

A ciência nos mostra, então, que podemos ter outro tipo de insight em nossa busca de 

linha mestra para nossa ação como executivos.  

 Se as metáforas quânticas nos sinalizaram que teríamos, de alguma forma, de 

aprender a conviver com a incerteza, a nova ciência do caos nos diz que o mundo não 

é simples nem mesmo na escala humana como pensáramos.  

 Para mim, ela sinaliza que os velhos vícios do raciocínio linear, seqüencial, 

que nos acompanham implacavelmente, terão de fato de ser abandonados. E a lógica 

que exige isso de nós não é mais nenhuma excentricidade de cientista maluco. Nosso 

mundo do dia-a-dia está de pernas para o ar. Causas mínimas que se amplificam em 

efeitos espetaculares. Efeito borboleta. Fractais. Não-linearidade.  

 

Se essas coisas valem no mundo natural, por que não no mundo da empresa? 

Se a natureza utiliza certas linhas mestras para orientar o aparecimento de sua diversidade 

criativa (que funciona!), por que os mesmos princípios não poderiam também estar em ação 

no mundo de organizações desenhadas pela intenção humana? 

 

Temos pulado de modismo em modismo, e o saldo único disso é o acúmulo de 

frustrações. 

 Será que essa auto-referência que aparece tão claramente como uma 

predileção da natureza não poderia estar nos sinalizando algo para a vida das 

empresas e nossos estilos de liderança? 
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Empresas que duram - coisas que crescem e evoluem 

 

Estamos em busca de um padrão de sucesso. Quais os princípios básicos que estão por 

trás daquilo que evolui, cresce e se perpetua? Esse é o ideal para nossas empresas. 

Contribuir para isso é a razão pela qual nós, executivos, somos pagos. 

 

 

A empresa tem que ser vista como um organismo atuando em um meio ambiente. Sua 

competência é definida por sua capacidade de "se sair bem", isto é, de ficar viva. Para isso, 

ela precisa ter uma forma, uma estrutura interna cuja única função é facilitar essa missão de 

continuar a existir. Ela tem de ter um "dentro". 

 

Qual a condição para que a empresa fique viva? Marketing e Inovação; não se 

esqueça do Capítulo 1. Competindo por recursos, sendo capaz de atrair esses recursos 

(colaboradores talentosos, clientes compradores de seus produtos), através da 

interpretação inteligente da informação que chega a ela, a empresa cresce e progride. 

Evolui.  

     

• 
 

Na era da burocracia, quando um comando central de maior autoridade era o 

responsável pelas decisões que mantinham a empresa no rumo, a prioridade era fazer 

a informação chegar a quem decidia.  

 Isso acabou ou está acabando muito rapidamente. A inteligência tem que ser 

distribuída, porque o grau de complexidade com que temos de lidar hoje é 

incompatível com estruturas burocráticas. É incompatível com uma inteligência 

central "lá em cima". É incompatível com gente que só recebe ordens e as executa 

sem pensar. A informação tem que fluir, e rápido, por questão de sobrevivência, e a 

interpretação inteligente dos sinais é o requisito essencial aqui. 

 Interpretação inteligente? Exato.  
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A estrutura interna de uma empresa tem como a única finalidade facilitar a captura da 

informação e sua interpretação rápida e inteligente, para que ela - empresa - esteja 

permanentemente viva. 

Interpretar inteligentemente é extrair informação dos sinais que chegam do meio ambiente, 

de modo a se manter - continuamente - a empresa no curso de evoluir e perpetuar-se.  

Os sistemas caóticos nos mostraram a importância de duas características que, de algum 

modo, sentimos que precisamos ter: parar de pensar por compartimentos (adotando uma 

visão sistêmica da realidade) e construir uma estrutura inicial que possa evoluir, digamos, 

"fractalmente", por auto-referência, levando a empresa ao longo do tempo a se desdobrar, 

evoluir, crescer e se perpetuar. 

 

O caos nos traz novos insights. Faz-nos avançar em nossa viagem do simples para o 

complexo. Mas falta a capacidade de aprender com a experiência. De embutir um 

senso de propósito na caminhada. Saber reagir aos estímulos que vêm de fora de 

maneira criativa, isto é, de maneira coerente com o propósito "evolutivo" da 

organização. Falta inteligência. 

 Como o surfista que reage a cada instante em busca da recompensa única que 

é não cair. Ter o aval para poder prosseguir na viagem. Inteligência de alguma 

maneira tem a ver com a capacidade de se ver dentro de um ambiente, estando em 

processo de troca com esse ambiente. A Teoria do Caos não nos dá inspiração para 

isso. 

 Vamos ter de procurar esse elemento que falta, a inteligência, em algum outro 

lugar. Mas não menosprezemos o que o caos nos ensina. Não é tudo, mas é muito. 

 

Veja a idéia das chamadas competências centrais (core competences)2 das empresas, por 

exemplo. Tem sido repetidamente mostrado que empresas muito bem-sucedidas ao longo do 

tempo sempre se mantêm fiéis a um conjunto de - poucas - coisas que elas fazem muito 

bem. Talentos que estavam lá desde o início, e em torno dos quais foram se agregando 

nuanças, diferenças de escala, especializações...  
 

 

                                                 
2 PRAHALAD, C. K. and Gary Hamel. The Core Competence of the Corporation. Harvard 
Business Review, maio-jun, 1990. 
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O paradoxo é que, ao mesmo tempo que mantém a estrutura da empresa coesa o suficiente 

para garantir sua solidez, o desdobrar-se em torno das competências centrais mantém a 

organização aberta para o novo. Atenta e receptiva à informação que vem de fora. Apta a 

mudar, desejando mudar, mas de uma forma que mantém a coerência com ela mesma.  

Coerência com sua “semente”. Mudando por auto-referência. 
 

Esse já é um nível de inteligência; a inteligência da estrutura que se perpetua em um 

nível , digamos, geométrico. Como uma figura fractal. Teremos de ir além, mas já é 

algo com que começar. 

       

• 
 

Outra noção que chegou ao mundo da ciência como um soco no estômago, trazida 

pela Teoria do Caos, foi o reconhecimento do que chamei não-linearidade.  

 A impossibilidade, a partir de certa escala, de separar as coisas para resolvê-

las isoladamente, e, depois, tornar a juntá-las para obter a solução completa. Idem 

para a proporcionalidade entre causa e efeito. 

 Causas mínimas se amplificando em efeitos catastróficos. 

 Muitas coisas no mundo real funcionam assim e sempre funcionaram. Não 

notáramos antes porque o mundo de que tratávamos operava em uma escala de 

complexidade que não incluía essa necessidade. Foi só a escala mudar que nos vimos 

confrontados com uma "nova" verdade: há muita não-linearidade no Universo. 

 No mundo da empresa isso implica necessidade urgentíssima de aprendermos 

a ver e operar por meio do todo. De percebermos os atratores estranhos que estão 

escondidos nas messes com as quais lidamos no dia-a-dia.  

 Ainda somos apegadíssimos à linearidade que herdamos de Taylor, que 

enfatizava a subdivisão do sistema em suas partes, mas estamos sendo forçados a 

abandoná-la em favor de uma visão mais integrada, em que a solução vem da 

dinâmica do sistema como um todo e emerge daí, não da soma dos efeitos isolados 

das partes. 

 A velha gerência científica de Taylor dá lugar a uma nova ciência da 

administração de empresas. Se Taylor havia se preocupado com a maneira ineficiente 

pela qual o trabalho era realizado e foi capaz de contribuir decisivamente para o 

aumento de produtividade essencialmente por meio da racionalização de suas etapas, 

hoje temos de nos preocupar com coisas em outros níveis. 
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 Temos problemas porque não sabemos lidar com a complexidade. E não 

sabemos porque nossas cabeças de managers ainda estão agarradas ao paradigma 

taylorista. 

 Os managers hoje estão em uma posição semelhante à dos cientistas antes da 

Teoria do Caos. Acham que podem entender as relações de causa e feito que operam 

no sistema empresarial que têm de gerenciar e ficam procurando a técnica certa 

através da última “proposta revolucionária” da moda. 

 Há futuro nessa atitude?  

 A verdade é que a maioria dos mercados em que nossas empresas atuam ainda 

permite lucro e crescimento sem muita preocupação com "inteligência".  

 

Ainda temos uma margem para sobreviver dentro do modelo newtoniano, que sabemos estar 

falido como proposta para o futuro, mas que ainda funciona no presente. Estou convencido, 

porém, que o maior erro que poderemos cometer será não buscar a saída agora. É não se 

preparar para o inevitável, porque o inevitável acontecerá "de repente". 

Seremos "atacados" por uma avalanche. Quando abrirmos os olhos, poderemos estar 

soterrados. O acúmulo de evidências na direção desse fato inevitável vai se fazendo aos 

poucos, mas sua manifestação será "de repente".  

Se não entendermos a dinâmica dos processos que estão em curso no coração das messes 

que são nossas empresas, não vamos saber gerenciar evolutivamente.  

      

• 
 

Não pode haver ninguém "no controle" no sentido taylorista a que nos acostumamos. 

E não pode porque sistemas complexos - como as empresas de hoje - só sobrevivem 

se forem adaptativos, isto é, se aprenderem a aprender. Aprenderem a mudar. O 

mundo natural nos ensina que sistemas assim são inteligentes, criativos. Seus 

componentes combinam uma alta dose de autonomia pessoal com a subordinação a 

um propósito maior que cada um deles individualmente.  

 Isso mesmo. Paradoxo de novo. Partícula e onda de novo. Isso e aquilo ao 

mesmo tempo. Todos os sistemas assim são out of control.  

 Nossa viagem nos traz agora para a necessidade de ver a empresa como um 

sistema vivo.  

 Adeus Taylor. Adeus máquina. 

 Há uma nova lógica operando em tudo, nas entranhas do final de século XX.  
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Note como evoluímos: 

 Da "coisa" newtoniana (força, objetos isolados, eventos.. .) para o símbolo.  

 Do símbolo (função de onda, abstrações...) para a linguagem.  

 Da linguagem (matemática, mundos hipotéticos, atratores estranhos,  fractais...) para a 

comunicação. 

 Da comunicação (experimentos práticos dando certo, o mundo natural respondendo à 

proposta de diálogo dos cientistas...) para o quê? 

 

Em business, a mesma coisa: 

 Da "coisa" (Coca-Cola/Modelo T) para o símbolo. 

 Do símbolo (General Motors: "um carro para cada bolso e cada finalidade") para a 

linguagem.  

 Da linguagem (“Pepsi: O sabor da nova geração”), para um primeiro nível de 

comunicação. 

 Desse nível de comunicação ("diálogo" rudimentar com o mercado - propaganda - 

resultado prático: GM bate a Ford. Pepsi bate a Coca) para o quê? 

 

Qual o resultado prático, na vida real, da ciência do caos? O que a nova "mídia", o 

computador, nos permitiu de diferente dos velhos "papel e lápis"? 

 Ainda é cedo para sermos conclusivos. A ciência ainda tem mais novidades. A 

teoria do caos foi o pontapé inicial. Logo em seguida veio algo novo. 

 

 

Coisas que aprendem desaprendendo. O manager e o surfista 

 

Por volta de meados da década de 1980 havia essa coisa do caos agitando os meios 

científicos. O computador estava permitindo que insights novos sobre velhas questões 

fossem obtidos, a partir de considerações novas. Considerações sistêmicas. Que 

consideravam o inter-relacionamento entre vários componentes interagindo. Era o 

inverso do que sempre se fizera. Agora, partia-se do global, do sistema todo, para 

chegar à resposta. Não mais das partes isoladas. Era uma grande mudança de 

perspectiva. 

 De curiosidade em curiosidade, cientistas mais ousados começavam a se 

reperguntar certas coisas, que na verdade sempre tinham sido objeto de curiosidade, 

mas que até então não podiam ser estudadas só com "lápis e papel", e, portanto, 

ficavam muito na pura especulação: 
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 O que levou civilizações antigas, que atingiram graus de sofisticação tão altos, a 

desaparecerem tão rapidamente que até hoje não se consegue explicar o que houve? 

 

 Como funciona o cérebro humano? O que é a mente humana? Como é que surge a 

consciência? A partir de uma rede de neurônios que interpreta sinais captados de fora? 

Só isso? Como pode tanta ordem surgir assim "do nada"? 

 

 Como um sistema econômico se organiza? Como pode haver comportamento ordenado 

a partir de decisões de compra e venda tomadas isoladamente, por indivíduos que só 

buscam seu próprio interesse? Como esses interesses acabam se acomodando? 

 

 Por que a União Soviética "sumiu do mapa" em apenas dois anos, depois de mais de 70 

anos tão ativa no panorama internacional? 

 

 Como é que se formou a primeira célula? Como será que uma "sopa" de aminoácidos 

acabou por se transformar no primeiro organismo vivo? Foi por acaso ou havia alguma 

força atuando de fora? Como é que as células depois se juntaram em tecidos vivos, em 

organismos completos? 

 

 Como se formou uma estrutura delicada e complexa como, digamos, a articulação de um 

joelho humano? Ou um olho? Será possível que a ordem tão precisa e sofisticada que 

encontramos em tanta coisa seja produto só de "acidentes" da evolução? Foram só 

mutações ao acaso? 

 

 Como se aprende uma coisa? O que nos mantém vivos? O que nos faz crescer e nos faz 

parar de crescer física e intelectualmente? Como uma criança aprende uma língua? 

Como uma bactéria se torna resistente a um determinado tipo de antibiótico? 

 

Como se aprende qualquer coisa, afinal de contas?  
Boas questões, não acha? 

      

• 
 

De onde vem a ordem no universo? O universo consegue formar estruturas em todas 

as escalas. Átomos, moléculas, substâncias, objetos, estrelas, galáxias... Afinal, tudo 

isso é estrutura altamente organizada. 
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 Como se consegue então vencer a tendência natural para a desordem? Por que 

e como, em certas circunstâncias, a desordem vence a ordem que tinha se instaurado 

com tanta minúcia, durante tanto tempo, e provoca o colapso "instantâneo" do 

sistema? 

 Será que os dinossauros sumiram da Terra por causa do impacto de asteróides 

mesmo ou alguma causa subjacente estava atuando? (Talvez estivesse em ação a 

mesma dinâmica que levou ao desaparecimento de civilizações inteiras no passado, 

quem sabe?) 

 E a colaboração? De onde surge esse efeito de entidades isoladas - e 

essencialmente egoístas - se disporem a colaborar para constituir organismos inteiros. 

Substâncias. Células. Comunidades. Cidades. Países. 

 Empresas também. 

 Existe colaboração em todos os níveis: da rocha mais fria ao organismo 

inteligente mais complexo. Todos só existem porque uma série de agentes isolados 

que os constituem (quarks que formam prótons, nêutrons, elétrons, que juntos formam 

átomos, átomos que colaboram para formar moléculas, células, cérebros, pessoas...) se 

dispõe a colaborar para constituí-los. 

 Qual lógica da colaboração, afinal? 

 

 

É possível criarmos novos paradigmas? 

 

A necessidade de repensar as coisas é o resultado da curiosidade, inquietação ou 

insatisfação com o que está aí. 

 A busca de uma nova lógica por parte de pessoas inquietas, muitas vezes leva 

a propostas, digamos, equivocadas. 

 Nos últimos anos, há uma enxurrada de modismos, teorias, idéias new age, 

espiritualismos, "alternativas", propostas para construções de "novos paradigmas" 

para isso e aquilo, como se paradigmas pudessem ser construídos a partir de planos ou 

propostas.  

  Há muita mistificação nesse campo, e não quero contribuir com nem uma 

linha para reforçar tais idéias supostamente "alternativas", prefiro correr o risco de 

exagerar pelo lado oposto. A maior parte dessas idéias, ainda que bem- intencionada, 

é irrelevante. 
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Um paradigma - uma maneira nova de perceber e lidar com a realidade - se estabelece por 

adoção, nunca por "proposição", por sugestão, muito menos por comando de quem quer que 

seja*. O processo de adoção de uma novidade em ciência (isto é, o marketing de uma idéia 

científica), como a formulação quântica, implica tempo. E um processo vai se difundindo, 

acabando por se estabelecer. A natureza da mudança é essa. 

 

A partir dos anos 1960, cientistas de vanguarda tinham interesses alternativos à 

chamada "física de partículas", que dominara o panorama dos avanços científicos 

desde a Segunda Guerra Mundial e de onde se esperava que viessem respostas para 

grandes questões ainda em aberto. 

  O computador estimulou a abertura da temporada de caça a propostas novas 

em ciência.  

 

 
Ilya Prigogine - qual a origem da ordem e estrutura nas coisas? 

 

Em 1977, um físico belga chamado Prigogine ganhou o Prêmio Nobel.  

 Ele se propôs a responder à seguinte questão: de onde vem a ordem que há no 

Universo? Uma questão profunda.  

 Desde o século passado, a Termodinâmica, um ramo em física que correu 

paralelo e independente de Newton, já estabelecera o famoso princípio geral (na 

verdade, uma Lei da Termodinâmica), que diz que quando deixadas por sua própria 

conta, as coisas se deterioram... e que há uma direção geral na dinâmica das coisas, 

que impede, por exemplo, que um ovo frito seja "desfritado"; que uma gota de tinta 

que se espalha em um copo d’água se junte de novo à gota original; ou que um bando 

de macacos batucando a esmo nos teclados de máquinas de escrever escreva algo 

inteligível. 

 Sabemos que isso não ocorrerá. Não porque seja impossível, mas porque é 

altamente improvável. 

 (Depois de tomar conhecimento de certos livros de auto-ajuda, cheguei a achar 

que estava fazendo uma injustiça com os macacos; certamente, eles escreveriam algo  

mais interessante, pelo menos para mim.) 

 A tendência geral é a desordem irreversível. O ferro enferruja. A água esfria. 

Nós envelhecemos e morremos. A morte é o grau supremo da desordem no sentido 

termodinâmico. 

                                                 
*A referência definitiva sobre essa questão é o clássico já citado de Thomas Kuhn – The 
Structure of Scientific Revolutions. Veja Leituras comentadas no final do livro. 
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 Ausência de dinamismo, de variedade. Uniformidade absoluta. Nenhuma 

surpresa. Os físicos resumem tudo isso dizendo que a entropia dos sistemas deixados 

por sua própria conta aumenta.  

 Entropia é o nome que se dá a essa tendência irresistível à desordem. Isso é a 

Segunda Lei da Termodinâmica. 

 Sabemos que é verdade, mesmo sem conhecer física. Por outro lado, se a 

tendência à desordem é inquestionável, também vemos ordem, e bastante ordem, a 

nosso redor.  

 As plantas crescem. Cristais se formam. Óvulos são fecundados e se 

desdobram e desdobram e desdobram… miraculosamente, até que…  seres de 

altíssima complexidade são produzidos. 

 Não há contradição. Esses sistemas na natureza nunca estão isolados. Nunca 

estão "por conta deles próprios". Estão sempre em processo de troca com seu meio 

ambiente. 

 Prigogine estudou sistemas que tinham essa capacidade notável de se auto-

organizar, de vencer as forças da desordem. Sistemas que, interagindo com seu meio 

ambiente, têm a capacidade incrível de absorver dele energia e matéria para se 

organizar em níveis cada vez mais sofisticados de complexidade. 

 E mais: muitos desses sistemas usavam os distúrbios do meio ambiente para 

evoluir para níveis cada vez mais altos de auto-organização.  

 Insisto em dizer "auto-organização" porque essa dinâmica ocorre por si 

própria. Não há ninguém mandando; ninguém no controle.  

 Curioso é que, intuitivamente, sempre achamos que distúrbio, "perturbação da 

ordem", era algo a ser evitado. Agora aparece uma idéia que diz que o distúrbio não 

só é bom, como é por meio dele que a capacidade de se auto-organizar surge.  

 É lidando com a flutuação e a instabilidade de forma criativa, que os 

organismos auto-organizadores crescem e evoluem.  

 Sistemas vivos respondem à desordem com "vida renovada", organizada em 

níveis mais complexos e mais “inteligentes”.  

 Essa parece ser a dinâmica espontânea dos sistemas vivos.  

 Auto-organização. 

 Uma economia, como especulou o próprio Prigogine, pode ser um sistema 

auto-organizador. A cultura de uma sociedade também. Uma empresa - digo eu - 

também pode. 

 Isso é que é uma learning organization. Mas vamos com calma... 

 Auto-organização lembra auto-referência: uma estrutura evoluindo e 

tornando-se mais complexa sem deixar, porém, de se referir a si própria. Sem deixar 

de ser ela própria. Evolução. Revolução, não. 
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 Prigogine mostrou que, em termos matemáticos, a auto-organização dependia 

de um processo de auto-referência, ou auto-reforço, em que um pequenino efeito ia se 

amplificando. Essas idéias não valem só para sistemas vivos ou reações químicas.  

 Pense, por exemplo, na competição entre os sistemas de vídeo VHS e Betamax 

em meados da década de 1970. Não me pergunte qual era o melhor. Isso equivale a 

perguntar como a natureza realmente é. Já vimos que isso não tem sentido. O que tem 

sentido em ciência, também vimos, é criarmos linguagens às quais o mundo natural 

responda. Em marketing é o mesmo. 

 Tecnicamente, pouca gente duvida que o sistema Beta era o melhor. Quem 

venceu a competição? O sistema VHS. Por quê? Pequenos efeitos que se 

amplificaram mais rapidamente a seu favor.  

 O sistema VHS conseguiu de início uma pequena vantagem em parcela de 

mercado: os consumidores não queriam correr o risco de optar por uma tecnologia 

que, afinal, poderia vir a desaparecer; os varejistas não queriam ter de estocar 

produtos em dois formatos; todo mundo resolveu optar pelo time que começara 

ganhando, o que amplificou ainda mais a vantagem... 

 PC - Windows versus MacIntosh é outro exemplo. O melhor? Bem, esse caso 

é ainda mais dramático, porque o sistema do MacIntosh apareceu primeiro. O 

Windows, que procurou reproduzir a elegância gráfica e as facilidades de uso do Mac, 

foi apenas uma cópia, e, objetivamente, pior... 

 Mas ao decidir abrir o Windows para quem quisesse fabricar PCs, a Microsoft 

acabou por fazer com que seu sistema superasse largamente o do Mac, que só podia 

ser usado por computadores Apple. Produtores de software começaram a criar mais 

para Windows do que para Mac, o que levou ao processo de reforço que 

conhecemos....3  

      

• 
 

Mas vamos voltar aos sistemas auto-organizadores. 

 A importância do trabalho de Prigogine estava em um reconhecimento novo: o 

de que a ordem poderia aparecer espontaneamente, desde que certas condições 

estivessem presentes. Ao contrário da crença predominante, não havia necessidade 

de controle externo.  

                                                 
3É crescente o interesse no estudo de processos desse tipo em Economia. Veja, por 
exemplo, 
a entrevista de Brian Arthur, do Instituto de Santa Fé, a Paul Kedrosky - Wired, out 1975, 
pág. 132, The more you sell, the more you sell e também o artigo de Brian Arthur, na Harvard 
Business Review , de julho-agosto 1996: Increasing Returns and the New World of Business.  
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 Nós, gerentes, sempre acreditamos que estrutura e forma - ordem, enfim - têm 

de ser impostas de fora por meio de controles. Esse sempre foi nosso papel, desde 

Taylor. 

Sem notar, trabalhamos sempre na suposição implícita de que "se deixarmos as coisas 

acontecerem por elas mesmas, teremos o caos e a desordem..." Nosso papel é 

controlar, dirigir. 

 Agora, a partir do trabalho de Prigogine, começávamos a constatar que ordem, 

forma, vitalidade, criatividade, enfim, não são gerados por controle, mas pela 

presença de algumas (poucas) condições.  

 

A sobrevivência e o crescimento em sistemas - que vão de um grande ecossistema como a 

floresta amazônica a um pequeno arbusto, a uma organização empresarial, a um 

formigueiro, a uma colméia, ao cérebro humano - dependiam não de controles complexos, 

mas da combinação simples de algumas coisas que expressam a identidade básica do 

sistema, somadas a um alto grau de autonomia, para que os componentes individuais 

operem com liberdade.  

Não sei se você reparou o paradoxo. Princípios imutáveis funcionando em harmonia com um 

alto grau de autonomia e liberdade individual.  

Acho isso bastante quântico.  

 

Quando estudamos sistemas que se auto-organizam, chegamos à seguinte novidade: 

os efeitos que perturbam o equilíbrio do sistema desempenham um papel crucial para 

o crescimento e a evolução dele.  

 Dito de outra forma: a capacidade de responder aos desafios do meio ambiente 

é que faz o sistema crescer e evoluir. Qualquer sistema auto-organizador funciona 

assim. 

 

 

Nós, que dirigimos empresas, nos acostumamos à falsa idéia de que nosso papel é garantir 

a sobrevivência da organização, protegendo-a dos distúrbios de fora. Bobagem. É o 

contrário. Nosso papel é garantir a sobrevivência da empresa embutindo nela a competência 

para lidar com os estímulos perturbadores do meio ambiente. Sem esses estímulos, a 

empresa não cresce. Nenhum sistema auto-organizador cresce. A desordem é a fonte da 

ordem. Buscar a estabilidade a qualquer custo é um enorme engano. Não percebemos que a 

desordem faz parte do processo do crescimento. Confundimos controle com ordem, mas a 

natureza nos confronta com a verdade simples de que pode haver ordem sem controle. 
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Empresas não são máquinas. A primazia do controle só tem sentido em máquinas. 

Alguém tem de dirigir as máquinas.  

 Empresas são processos. Processos têm que fluir criativamente.  

 A Segunda Lei da termodinâmica - aquela que diz que a desordem sempre 

aumenta - aplica-se somente a sistemas fechados. Isto é, a sistemas que não interagem 

com seu meio ambiente. Que não trocam nada com ele. Pode ter certeza de que a 

desordem e a morte são o destino comum da máquina. Por não trocar nada com seu 

meio ambiente, com certeza absoluta vai acabar presa nas garras da Segunda Lei da 

Termodinâmica. Vai morrer vítima da entropia. 

 Sistemas vivos evoluem e crescem. Cuidam para se perpetuarem e deixar 

descendentes quando, afinal, não conseguirem mais lidar com as perturbações do 

meio ambiente, cessarem seus processos de troca com ele e começarem a morrer. 

 

Howard Sherman e Ron Shultz dizem em Open boundaries (ver Leituras comentadas, no 

final): 

 

 "A diferença que existe entre um sistema aberto e um fechado é a mesma que existe 

entre um peixe em um aquário e outro no oceano aberto. O que está no aquário está 

mais seguro, emparedado em seu habitat; pode até procriar por um ou dois ciclos, mas 

quando as condições mudarem, ele está completamente despreparado para lidar com 

qualquer alteração no meio ambiente. O peixe no mar aberto corre, sim, mais perigo. Há 

mais predadores, mas as escolhas e as oportunidades que ele tem são ilimitadas. Sua 

habilidade de mudar e adaptar-se é, igualmente, muito maior." 

 

O fazer passa a frente do entender, de certo modo. 

Não, não diga que eu mandei “sair fazendo”. Tem de haver uma perspectiva mental 

adequada para abordar o problema, em primeiro lugar. Um entendimento das suas nuanças, 

uma intuição por onde começar. O que não há é a certeza do one best way.  

A idéia, a teoria de uma empresa - aquilo que define para ela mesma qual seu papel no 

mundo - é fundamental. Cada empresa tem uma teoria diferente. Empresas sempre falham 

primeiro no plano das idéias, como a antiga União Soviética que desmoronou por isso.  

 

 

A ciência da complexidade 

 

A condição para crescer e evoluir é manter-se aberto aos sinais de fora. É querer a 

mudança. Einstein errou aí. A Ford idem..., a IBM... Você pode completar a lista. 

 195



 Para serem viáveis, os sistemas criativos sabem que têm de se manter abertos. 

É como o surfista em um equilíbrio eternamente precário. Se parar, cai. 

 A ciência está evoluindo por esses caminhos. A partir das idéias iniciais de 

Prigogine, virou moda o interesse em sistemas que aprendem no desequilíbrio. É um 

insight novo. Tão poderoso como a constatação de que coisas muito interessantes na 

natureza não são lineares. 

 Sistemas auto-organizadores estão sempre à beira do precipício. A um passo 

da desintegração. "Na temperatura de sua própria destruição", como alguém já 

afirmou. 

 Idéia poderosa. 

 Os cientistas criaram um nome para ele. Edge of chaos - à beira do precipício, 

em uma tradução livre.  

 Estruturas vivas só conseguem sobreviver criativamente no limite entre a 

ordem e o caos.  

 Enquanto o sistema tem a capacidade de se auto-renovar, ele evolui, quando 

perde essa capacidade, começa a se encaminhar para o fim. 

 Um pouco de exagero para o lado da ordem e o sistema congela e necrosa; um 

passo a mais na direção da desordem e o sistema se desintegra em pedaços. Sistemas 

auto-organizadores vivem "em cima da linha", entre a ordem e o caos.  

 Sistemas biológicos são assim. Todos os sistemas que aprendem são assim. O 

cérebro humano, por exemplo. Enquanto somos crianças, vivemos em um estado 

permanente de curiosidade, aceitando e desejando informação nova para construirmos 

nosso quadro mental das coisas. Enquanto estivermos nesse processo, aprendemos 

sobre o mundo e sobre os outros. À medida que entramos na idade adulta, vamos 

ficando menos abertos, menos receptivos à nova informação. Como disse Dahna 

Zohar: 

  

 ...Manter o padrão que construímos nos faz despender menos energia do que 

estar constantemente incorporando [o novo]... Ficamos presos a um padrão de 

pensamento e de significados, que se autoperpetua... 

 

Começamos a morrer.  

 A Segunda Lei da Termodinâmica, sempre à espreita, percebe que já é hora de 

entrar em cena, pois deixando de dialogar com o meio ambiente nos transformamos 

em sistemas fechados. Ao pararmos de dialogar, encaminhamo-nos para o fim. 

 Civilizações inteiras - organizações humanas que atingiram altos graus de 

sofisticação em vários níveis - "de repente" somem. É que de alguma forma perderam 

a capacidade de lidar criativamente com seu meio ambiente. Uma perturbação de fora, 

uma seca, uma epidemia, uma pequena alteração na taxa de natalidade que se 
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amplifica, uma dificuldade qualquer para lidar com uma perturbação que vai tendo 

seu efeito aumentado ao longo do tempo e, "de repente" o sistema sai da edge of 

chaos pelo lado errado.  

 

Edge of chaos é a condição para onde todo sistema auto-organizador evolui. É o atrator dos 

sistemas que evoluem. É a situação em que um sistema auto-organizador tem sua maior 

capacidade de processamento de informação. O desafio para que o sistema se perpetue é 

que ele não perca essa capacidade ou, melhor, que ele aperfeiçoe essa capacidade de lidar 

com a informação de forma criativa. 

 

Para nossas empresas, hoje não há tarefa mais importante. Como executivos, estamos 

percebendo que nosso meio ambiente nos desafia a mudar. As alterações que 

detectamos na paisagem sinalizam claramente que teremos de incorporar novas 

habilidades a nosso repertório habitual de talentos. Serão mudanças profundas.  

 Estaremos preparados? Veremos mais sobre isso nos capítulos seguintes. 

 De novo: o mundo dos negócios tem algo a aprender com o mundo da ciência. 

Mas se é verdade que a ciência da complexidade ainda está sendo formulada (ainda 

não há grandes resultados concretos para mostrar), teremos, por outro lado, a chance 

de agir com uma defasagem muito menor. Agir junto. O tipo de questão que desafia o 

cientista da complexidade é o mesmo que desafia o businessman, o executivo.  

 Já há sinais – claríssimos, em minha opinião - de que as duas lógicas, a do 

cientista e a do businessman, estão convergindo e são cada vez mais uma mesma 

lógica4. A lógica da complexidade. 

 A natureza da mudança mudou. 

       

• 
 

Uma parte importante da comunidade científica hoje está voltada justamente para o 

estudo desse tipo de acontecimento. O interessante é que essas questões têm apelo 

para uma enorme variedade de disciplinas: física, biologia, arqueologia, sociologia, 

economia, psicologia, neurobiologia, ecologia, matemática, ciência da computação, 

lingüística... 

business também, como logo veremos.  

                                                 
4 A melhor abordagem geral que conheço sobre esse tema é BROCKMAN, John. The Third 
Culture - Beyond the Scientific Revolution. Simon & Schuster,1995. Ver Leituras comentadas, 
no final do livro. 
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 A competição no mundo das empresas é cada vez mais parecida com a de 

espécies biológicas brigando por recursos em nichos ecológicos. Foi para onde a 

complexidade nos levou, em termos de marketing.  

 O marketing newtoniano está sendo substituído por algo que se afasta cada vez 

mais da antiga idéia do mascate no marketplace (que consegue vender seu produto 

gritando mais alto ou sendo mais esperto) e se aproxima de uma visão baseada em 

modelos inspirados na natureza e em seus processos.  

 A empresa é um organismo que compete por recursos com outros organismos 

que têm a mesma finalidade que ela: sobreviver. 

 A ciência da complexidade está buscando uma abordagem geral para tratar 

sistemas assim - sistemas complexos. Sejam de que campo forem. 

 

 

Murray Gell-Mann e o Instituto de Santa Fé 

 

Até agora, conseguimos esboçar algumas características do que seja um sistema 

complexo. Eles aprendem. Se auto-organizam. Evoluem através da habilidade de 

processar a informação que chega de fora e atinge um estado de máxima habilidade 

para processar essa informação - a edge of chaos -, que é a condição em que o sistema 

está no auge de sua forma.  

 Não podemos esquecer que a edge of chaos é instável e dinâmica. Muda com 

o  tempo. As condições do meio ambiente variam, e o sistema, se quiser viver, tem de 

ser permanentemente competente em se adaptar. 

 Há muitos assuntos interessantes que não podemos tratar neste livro. Exemplo: 

o que move o sistema para a edge of chaos? Por que, de repente, ele não consegue 

mais ficar na edge of chaos e entra em colapso, congelando-se e morrendo, 

petrificando ou desmoronando? 

 Mas talvez o mais interessante de tudo: de onde surge a organização desses 

sistemas? O que está por trás desse movimento irresistível na direção da edge of 

chaos? De onde, no cérebro, surge a consciência humana? De onde surgem o senso de 

totalidade e a harmonia da banda de jazz ou de um bando de pássaros, de um 

formigueiro, um cardume, uma colméia?  

 Todas essas “coletividades” têm "personalidades próprias", algo que as 

caracteriza como organismos. De onde vêm essas coisas que emergem, que são 

maiores que a soma das partes?  

 A ciência da complexidade é a ciência do emergente. Ela se propõe a entender 

e explicar as propriedades emergentes.  

 Propriedades que brotam da interconexão de muitas partes que se relacionam. 

Estão em toda parte. Algo maior surgindo da interconexão de vários elementos 
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isolados. Individualidades colaborando para produzir uma totalidade mais 

significativa que a simples soma delas. O mundo que nos cerca está repleto desse 

padrão. 

 Há cerca de dez anos, um grupo de cientistas de várias especialidades achou 

que era preciso sair do convencional em ciência - aquela ciência feita nas 

universidades e financiada pelas grandes fundações - e propor algo novo, fora do 

padrão mecanicista/newtoniano que no fundo ainda é o que movimenta a pesquisa 

acadêmica. 

 A liderar esse grupo estava Murray Gell-Mann. Se a física do pós-guerra tem 

um líder, é ele.  

 A figura de Gell-Mann dominou o panorama e ditou os caminhos da pesquisa 

em física durante um longo tempo. Ninguém tem mais autoridade intelectual que ele. 

Mais conhecido por ter predito a existência do quark (a partícula fundamentalíssima 

da natureza), Prêmio Nobel de Física de 1967, é um monumento intelectual. Fala 

perfeitamente 13 idiomas e é ativo em vários campos, que vão da arqueologia às 

ornitologia e psicologia.  

 Gell-Mann liderou o grupo que formou o Instituto de Santa Fé. O instituto, no 

Novo México, é totalmente dedicado à ciência da complexidade5.  

 Já havia evidência suficiente para que se considerasse a complexidade um 

assunto digno da atenção de cientistas de primeiro time, mas só alguém com sua 

autoridade intelectual seria capaz de dar credibilidade e fazer deslanchar a idéia de um 

centro de pesquisa como o de Santa Fé. As instituições acadêmicas, mesmo as mais 

célebres, não seriam capazes de assumir uma guinada tão radical como a que a 

complexidade sugeria. 

 Afinal, complexidade trata de quê? De quase tudo, é a resposta. 

 Santa Fé seria um instituto multidisciplinar, porque essa é a natureza da coisa. 

Suas atividades teriam de oferecer apelo tanto ao cientista "puro" quanto ao mais 

pragmático dos executivos. Gell-Mann propôs as linhas mestras de seu 

funcionamento. A tarefa era ser ambiciosa. Não haveria limite para o que se 

pesquisaria no instituto dentro do vasto espectro da complexidade.  

      

• 
 

Entre os primeiros financiadores, estava o Citibank, na figura de John Reed, o 

executivo principal do Citicorp, inteligente e articulado o suficiente para perceber que 

                                                 
5 Para informações sobre o Instituto de Santa Fé, consulte sua home page na internet: 
http://www.santafe.edu/ 
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o mundo econômico não é mais passível de ser tratado segundo as linhas do 

pensamento newtoniano, que, também nessa disciplina, é o que dita as regras. 

 Reed percebia que a economia real não é uma máquina, mas sim uma espécie 

de sistema vivo. Espontâneo e complexo. Era preciso encontrar quem se dispusesse a 

tratar a economia assim. 

 Sistemas complexos englobam muitas coisas, desde assuntos especializados, 

como a chamada física da matéria condensada ou os lasers, até o funcionamento da 

sociedade. Economia era parte da agenda do instituto, claro. 

 Estimulados pelas possibilidades de simulações por computador, cientistas 

tinham começado a perceber, anos antes, que vários assuntos complicados poderiam 

ser tratados segundo uma abordagem não-linear (chamada dinâmica não-linear), 

cujos resultados sugeriam uma verdade com a qual ninguém estava costumado: o todo 

pode ser maior que as partes. 

 Gell-Mann havia sonhado por muito tempo com a possibilidade de tratar, de 

uma maneira que transcendesse os limites entre as disciplinas, de problemas como a 

ascensão e queda de civilizações antigas em conjunto com as perspectivas para 

sobrevivência de nossa própria civilização. 

 Todos os tópicos de interesse para a ciência da complexidade tinham coisas 

em comum, como escreveu Mitchell Waldrop: 

  

 [Todos os sistemas] eram compostos por muitos, muitos agentes, que 

poderiam ser moléculas,  neurônios, espécies, consumidores ou empresas. Mas fosse 

qual fosse sua natureza, esses agentes estavam constantemente se organizando e 

reorganizando em estruturas maiores, através de uma dinâmica de acomodação e 

rivalidade. Assim, moléculas iriam formar células; neurônios iriam formar cérebros; 

espécies iriam formar ecossistemas; empresas iriam formar economias... 

 Em cada estágio, novas estruturas emergentes se formariam e se engajariam 

em novos comportamentos... A complexidade, em outras palavras, era realmente uma 

ciência da emergência... o desafio era descobrir as leis fundamentais da emergência. 

 

Na jornada do simples para o complexo, estamos chegando a algo. 

 Se a idéia da seleção natural de Darwin está correta ao afirmar que nós, seres 

humanos, assim como os outros seres vivos, somos o resultado de um processo que 

atua em cima de mutações ao acaso (não estando aqui como resultado de nenhuma 

intenção divina), isso talvez não seja toda a história.  

 Darwin não conhecia a auto-organização nem a emergência. Não sabia como 

as forças da ordem e da organização se aplicam à criação de coisas vivas e como elas 

podem vencer o fatalismo da Segunda Lei da Termodinâmica.  

 200



 Sim. Na intimidade de todos os fenômenos pelos quais a complexidade se 

interessava, havia a indicação clara de que certa ordem e harmonia, um senso de 

propósito, uma espécie de criatividade difícil de descrever, emergiam da dinâmica 

íntima dos sistemas complexos. Emergiam espontaneamente. Sem necessidade de 

ninguém de fora para dirigir ou comandar. 

 Darwin estava certo, é claro. A seleção natural e as mutações ao acaso são as 

responsáveis pelos detalhes genéticos de qualquer organismo vivo, mas a vida mesma, 

com todo o seu significado, seria algo mais profundo. Mais fundamental.  

 Seria mesmo? 

 A vida com suas conotações quase indescritíveis de criatividade, novidade, 

surpresa, seria algo que emergiria da estrutura da rede; emergiria das interconexões 

entre os agentes envolvidos quando um óvulo fecundado, por exemplo. Repito, 

emergiria espontaneamente (de graça) da estrutura das interconexões, não de seus 

detalhes.  

 Essa é a alma da complexidade. 

 

Três anos depois de ter escrito isso, pensei em eliminar o trecho anterior. Mas resolvi mantê-

lo porque a idéia de que a evolução pela seleção natural não é "tudo o que há", é um debate 

atual, ainda que acadêmico. Pessoalmente, sou mais darwinista do que era há três anos. Na 

verdade, a dinâmica que Darwin desvendou na natureza não compete com a idéia de auto-

organização, pelo contrário. A dinâmica evolucionária para mim é a chave para a 

complexidade porque reconhece que a vida é o resultado do  processamento de informação. 

 

 

O que isso tem a ver com nossas empresas? 

 

Tudo. A essência da atividade do administrador tem sido desenhar e implementar 

sistemas de trabalho, organizar fluxos e processos, para que a empresa estruturada 

internamente possa competir no mercado .  

 Mas no momento em que o meio ambiente no qual a empresa atua muda tão 

drasticamente, como está acontecendo hoje, e muda tão rapidamente que não 

conseguimos nem entender o processo da mudança, então nossa lógica de atuação 

como executivos terá de mudar também e será uma mudança  muito mais radical que 

a tal "revolução radical" da reengenharia. Essa não é radical o suficiente. Não é 

radical no sentido que tem de ser. 

 Falo de uma revolução de "cabeça", de mindset. Uma revolução existencial. 

  

• 
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A lógica da complexidade muda a essência do que de fato interessa para a empresa: 

marketing e inovação.  

 Nosso velho, conhecido e previsível mundo do pós-guerra, em que as pessoas 

decidiam a compra de coisas estimuladas por truques de marketing, morreu.  

 

 

 A mudança essencial é a seguinte: decisões de compra são sempre baseadas na 

percepção de valor que o cliente tem (ontem, hoje e sempre), mas essa percepção de valor 

hoje é o resultado de uma teia de relações, em vários níveis, que envolve o comprador 

potencial e a empresa. Essas relações envolvem a empresa por dentro e  por fora. Dentro, 

no que diz respeito a sua identidade e estrutura, à qualidade da experiência de seus 

funcionários, à sua personalidade e caráter como empresa. Fora, no contexto de sua relação 

com seus fornecedores, clientes, comunidade e futuros compradores.  

 

A empresa é vista como um organismo competindo por recursos em um meio 

ambiente muito mais hostil do que aquele com o qual nos acostumamos, no qual certo 

talento para truques de marketing bastava para nos tornar executivos de sucesso.  

 O ambiente ficou mais hostil "de repente", isto é, em uma escala de tempo que 

nos pegou desprevenido. Até hoje, não conseguimos nos preparar (para o quê?) nem 

entender. 

 A ciência da complexidade sinaliza que o que está ocorrendo no mundo 

empresarial guarda uma analogia com eventos que ocorreram em outros domínios e 

pegaram os protagonistas despreparados para a avalanche de novidades e surpresas 

que se seguiram.  

 A dinâmica das coisas é tal que a fronteira da edge of chaos passou a se mover 

rápido, e o sistema só tem uma chance se quiser sobreviver: acompanhar a mudança 

passo a passo, agindo em sintonia com ela. 

      

• 
 

A empresa tem de reagir como um sistema que se auto-organiza. Sistema inteligente, 

que sabe processar a informação que chega de fora e usá-la para se auto-renovar. Uma 

learning organization. 

 Saber lidar com a informação é o ingrediente vital para a sobrevivência. 

 Nas escalas de tempo que caracterizam as inovações, tanto em biologia como 

em tecnologia, se observa sempre a mesma dinâmica, o mesmo padrão básico que 

Darwin notou: variação, seguida de seleção, nova variação. Isto é: uma intensa 
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experimentação, seguida da escolha de uma opção, que leva à nova variação mais 

adiante etc. 

 Por exemplo, um rato aprende a empurrar alavancas até selecionar aquela que 

abre a portinhola e libera comida. É essa que ele acaba selecionando. Atacado por um 

vírus, o organismo produz uma grande variedade de anticorpos até que, finalmente, 

um é selecionado automaticamente por sua habilidade em combater a doença. 

Organizações sociais também experimentam muitas tendências até escolherem 

algumas para prosseguir. Até que fosse fixado um determinado padrão para a 

bicicleta, ou o automóvel, houve muita experimentação. Muitas tentativas foram 

descartadas até que uma forma fosse selecionada.  

 Muitas vezes, nesse processo, o sistema se vê diante de opções, tendo de 

escolher uma entre uma multiplicidade de variantes. Dependendo do tipo de escolha 

em jogo, cada opção pode levar a conseqüências totalmente diferentes. O sistema é 

livre para optar, a única restrição é que ele se mantenha fiel a si mesmo. Isto é: o 

princípio da auto-referência tem de ser honrado. Tirando-se isso, ele não tem 

compromisso. Uma pequena flutuação pode significar um curso totalmente novo para 

a evolução do sistema. Ele tem liberdade para escolher. 

 

• 
 

A ciência da complexidade se interessa por descobrir padrões comuns entre coisas tão 

diferentes, como camundongos aprendendo a empurrar alavancas e o desaparecimento 

da civilização Anazasi no sudoeste dos Estados Unidos, por volta do ano 1100 d.C. 

Ela trata do processo da evolução e do aprendizado.  

 Estamos interessados em sistemas que para evoluir e sobreviver têm de 

prender a jogar com seu meio ambiente. Como as empresas, que estão constantemente 

jogando, barganhando com seu meio ambiente em busca de uma única recompensa, 

um único payoff: o direito de continuar no jogo.  

 Fundamentalmente é isso que une o camundongo e a civilização antiga: se não 

aprenderem a jogar direito, estarão fora. Morrerão. 

 Toda essa nova lógica inspirada nas analogias com o processo do 

aprendizado, da evolução, da seleção natural, enfim, é o corpo de idéias mais 

poderoso para inspirar as empresas neste novo século.  

 

• 
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Nosso interesse inicial em descobrir um caminho para aprender a lidar com a 

complexidade nos leva para o terreno dos sistemas que aprendem e se adaptam.  

 Marketing e estratégia terão sua natureza mudada - passarão a ser vistos como 

propriedades emergentes da rede de processos que é a empresa. Algo que surge da 

interconexão entre os nós da rede que define o empreendimento. Algo que brota de 

sua dinâmica. 

 O papel do executivo da empresa que opera segundo essa nova lógica é tecer a 

rede, estabelecer o contexto adequado para permitir a emergência e cuidar para que a 

criatividade da rede não se deteriore. 

 

 

Um pouco de ordem nisso tudo: em que pé estamos na busca de um 

modelo para lidar com a complexidade? 

 

O que vimos até aqui nos mostrará claramente que o mundo dos negócios tem uma 

dinâmica inexorável: quem não sabe administrar a mudança está fora.  

 Mudança é tudo o que há em business. À medida que evoluímos, foi ficando 

claro que a administração da mudança é cada vez mais difícil. O que funcionava em 

escalas simples deixava, em seguida, de funcionar. Apavorados com a dificuldade de 

lidar com isso, nossos executivos empreendem uma busca frenética de soluções que 

possam ajudá-los a tratar o mundo lá fora, pois executar está cada vez mais difícil.  

 As panacéias não dão certo porque não alteram a cabeça de quem administra. 

É a lógica profunda do management que terá de mudar radicalmente, não apenas os 

processos da empresa, e este livro não terá cumprido sua finalidade se não conseguir 

apontar como isso é posspivel.  

 Vimos que ter de incorporar a incerteza em nosso quadro mental foi, primeiro 

na física, depois em business, o caminho percorrido por todos aqueles que têm de 

gerar resultados - cientistas ou businessmen - e, com base nisso, tentamos propor uma 

alternativa à lógica dominante. Nossa proposta é inspirada em uma visão que 

realmente "mudou a cabeça": a visão quântica. Esquisitíssima, mas que dá 

espetacularmente certo no mundo da ciência. 

      

• 
 

Complexidade é o nome do jogo. 

 Em nossa procura por uma saída, estávamos indo até bem, mas não foi 

possível chegar a propostas concretas para o mundo real da empresa, baseadas na 

visão quântica. 
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 Nosso caminho nos levou a analogias com organismos vivos, com a biologia. 

Inspirados pela "descoberta" que o mundo da complexidade é não-linear e que o 

computador nos permitia lidar com isso de forma original, acabamos viajando por 

idéias como a auto-referência, auto-organização, emergência etc. 

 Estando em boa companhia (Gell-Mann, Prigogine...). Aos poucos, fomos nos 

refazendo da frustração de não termos tirado muita coisa de nossa analogia quântica 

em termos de resultados práticos para o mundo real. 

 Descobrimos que a lógica da empresa é mais orgânica que mecânica. É 

articulada por muitos agentes: funcionários, fornecedores, clientes, competidores. É 

um organismo vivo, que compete por recursos e que tem que adquirir certas 

habilidades para poder crescer, "deixar crias" e evoluir. Que é parte de um meio 

ambiente, o qual influencia e é influenciada por outros organismos que, de várias 

formas, se relacionam com ela. Talvez por isso não tenhamos conseguido ir mais 

longe com nossas metáforas quânticas. O computador, como nova mídia, nos fornece 

possibilidades muito interessantes para chegarmos a nossa tão esperada nova 

linguagem. O que será que vem por aí? 

 

A Teoria do Caos descreve como mudanças mínimas podem gerar efeitos grandes e 

imprevisíveis. Apesar de fornecer dicas interessantes sobre a imprevisibilidade (dos 

mercados financeiros, por exemplo), o caos não nos deixa muito de prático; não diz o que 

fazer. 

As idéias da complexidade, ao contrário, têm ganhado força. Hoje já há evidência 

considerável para nos possibilitar afirmar que a adaptação é mais efetiva em sistemas em 

que as "peças" estão conectadas, mas apenas parcialmente conectadas. Uma estrutura 

organizacional muito rígida obstrui o fluxo de informação; uma muito frouxa gera o caos. É 

como os sinais de trânsito. Sem sinais o trânsito fica caótico; sinais demais e o fluxo congela. 

O número "adequado" de sinais permite que os motoristas adaptem suas rotas de forma 

criativa, para dar conta de mudanças nas condições do tráfego. 

A chave para adaptação efetiva é realmente estar na edge of chaos. 

     

Do livro Uncommon sense - the heretical nature of science, de Alan Cromer (Oxford 

University Press, 1993): 

 

“Recentemente... houve uma reorientação na maneira como pensamos sobre causalidade e 

imprevisibilidade… agora se entende que pode haver causalidade sem que seja possível 

prever, mesmo se estamos considerando sistemas mecânicos bem simples. Felizmente, 

essa é uma das idéias que, apesar de ser obscura para cientistas, é muito clara para gente 

comum. Sua vida, leitor, é um processo causal, pois o que acontece com você em um 

 205



instante depende do que aconteceu a você (e a tudo e todo mundo) em um instante anterior. 

Ainda assim, sua vida é imprevisível, porque qualquer pequena alteração em suas 

circunstâncias, a qualquer momento, pode ter enormes conseqüências mais tarde. Aquele 

motorista bêbado de caminhão atropela você ou não; você aceita ou não aquele emprego 

etc. 

Mudanças minúsculas em sua vida, em qualquer instante, podem tranformar profundamente 

sua história; é por isso que ela é interessante e não previsível. Isso tudo é óbvio, mas não foi 

levado a sério antes das idéias do caos aparecerem… sempre achamos que uma coisa ter 

causa e ser previsível era a mesma coisa. Com o computador, porém, descobriu-se que 

alguns sistemas, apesar de evoluírem de maneira totalmente causal, são imprevisíveis 

porque mudanças mínimas em certo momento podem produzir efeitos enormes mais tarde. 

São os sistemas caóticos. 

A evolução biológica pode ser olhada dessa forma. A história biológica de qualquer espécie - 

incluindo a nossa - também; uma seqüência de “encruzilhadas” críticas, nas quais ou poderia 

ocorrer o surgimento de uma nova espécie ou a espécie original poderia simplesmente ter 

sido extinta e sumir. Olhando retrospectivamente, somos capazes de identificar vários 

desses eventos, mas não é possível olhar para frente e prevê-los. Cada espécie tem sua 

história própria e única. Olhando para trás, a partir de nosso estágio altamente sofisticado de 

desenvolvimento científico e tecnológico, é tentador supor que a evolução, mesmo 

percorrendo caminhos embaralhados, teria, cedo ou tarde, de chegar aqui. Sendo a 

tecnologia essa coisa tão boa de ter, não teria ela de se desenvolver eventualmente em 

qualquer outro planeta em que houvesse vida? Não necessariamente.” 

 

Essa é outra idéia-chave que me leva a considerar a perspectiva evolucionária como 

essencial para a empresa hoje. 

Um futuro aberto - open ended - é o que temos diante de nós. É incrível como a ciência 

demorou tanto a incorporar um insight assim, óbvio para o homem comum. O simples 

reconhecimento disso tem conseqüências vitalmente importantes para a nova lógica das 

organizações. A mais séria delas aponta para o fim da autoridade e do especialista e sugere 

a primazia da responsabilidade individual como fator determinante na construção do futuro 

de cada um. 

 

O italiano Nicola Chiaromonte escreveu: 

 

“Se conseguíssemos prever todas as conseqüências de nossas ações, a história seria uma 

perfeita e idílica harmonia de vontades livres. O desdobramento de um projeto racional. 

Poderíamos então agir sempre racionalmente. Mas na realidade, não agiríamos porque 

estaríamos sempre seguindo um padrão estéril e predeterminado. Não seríamos livres. 
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Como somos livres, isso significa, literalmente, que não sabemos o que estamos fazendo.”              

O caso a seguir é sobre uma aplicação da ciência da complexidade ao mundo prático do 

busisness: 

 

“’Entregamos sua massa de cimento mais rápido do que uma pizza.” 

 Esse é o slogan da Cemex, uma empresa mexicana de distribuição de concreto e cimento 

‘prontos para usar’; uma operação cuja logística é incrivelmente complexa. De uns tempos 

para cá, a empresa vem chamando atenção e já li sobre ela em vários lugares. 

Imagine ter de gerenciar uma frota de caminhões (de 20 a 300) entregando massa pronta 

(concreto ou cimento) para várias obras. Várias fórmulas diferentes para a massa. Se a 

entrega não é feita no prazo, a massa perde as características. Cancelamentos ou 

antecipações de entregas são comuns. Confusões, idem. Estamos no nordeste do México. 

Engarrafamento para todo lado. Obras que param sem que os pedidos sejam cancelados. 

Fiscais que aparecem de repente e alteram os planos da construção; tempo ruim e 

fornecedores que atrasam o serviço.  

 

- “Aquela carga de cimento que pedi para hoje vai ter de ficar para amanhã.” 

- “Mas a massa já está pronta e o caminhão, na estrada.”  

- “Sinto muito, não posso receber.” 

- “Preciso de uma carga de concreto para hoje, às 4 horas.” 

- “Infelizmente, só posso entregar amanhã depois do almoço.” 

 

Resultado: 50% das encomendas canceladas no dia da entrega. Um enorme desgaste. Caos 

completo. 

A Cemex adotou um sistema baseado em comunicação por meio de redes, que envolve até 

satélites que monitoram a posição de cada caminhão, momento a momento, e alterou esse 

quadro dramaticamente. Cada motorista daquele ‘enxame’ de caminhões que circulavam 

pelas estradas tem liberdade para fazer seu próprio programa de entregas em tempo real, 

em vez de se tentar prever e controlar antecipadamente um sistema que é inerentemente 

incontrolável.  

Se alguém liga pedindo uma carga de concreto com certas especificações, o caminhão mais 

próximo do local assume a responsabilidade pela entrega.  

Da mesma forma, se há uma mudança nos planos de uma construção, o sistema identifica 

instantaneamente pedidos para cargas que usem fórmulas similares de concreto e 

redireciona os caminhões para a tarefa. Ou se surge um pedido urgente de massa com 

especificações que nenhum dos caminhões que estejam rodando possam cumprir, o sistema 

direciona caminhões com cargas de fórmulas mais parecidas para a unidade da Cemex mais 

próxima, a fim de ter sua fórmula modificada. Assim, os caminhões passaram a ser 

considerados autônomos, não mais pertenciam a essa ou aquela unidade de produção da 
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Cemex. A empresa começou  dando garantias de entregas em até 30 minutos, mas já 

chegou a 10. Se não cumpre, o cliente tem um desconto de 20%. A produtividade aumentou 

30%. Os custos de manutenção caíram. Estou falando, lembre-se, de frotas de caminhão 

entregando concreto. 

A Cemex descobriu sua maneira de ‘interconectar todo mundo’, um mandamento-chave na 

era da nova economia. Você tem de fazer a mesma coisa em sua empresa. Há muitas 

formas possíveis para isso, mas não há receita. Você é que tem de descobrir.  

Comunicação é uma idéia que tem de ser apreendida, mas não pode ser aprendida. Não 

pode ser ensinada. Não há técnica. Não há metodologia. Não se aprende na escola.” 

 

 



 
 

A empresa quântica e a Nova Lógica 
 

 

 

Admita que as águas a seu redor subiram. 

E que logo você estará encharcado até os ossos. 

...é melhor você começar a nadar 

ou vai afundar como uma pedra... 

 

BOB DYLAN em The Times They Are a-changi'1 

 

 

 

Assim como acontece no mundo dos seres vivos, o prêmio das empresas é continuar 

existindo. O futuro que se podia prever, extrapolando em linha reta a partir do presente, é 

uma ilusão. Ninguém sabe como será o amanhã. Temos de estar preparados para qualquer 

futuro. Dito assim, pode parecer banal, mas nossas cabeças foram moldadas segundo o 

pressuposto de que havia uma “coisa certa” a fazer e que inteligência era descobrir esse 

“certo”. 

Bobagem. Os fins e as condições para atingi-los não são fixos nem estáveis. A complexidade 

diz que essas coisas têm que ser vistas como conseqüências de processos adaptativos 

(processos de aprendizado). Aqueles processos que permitem a emergência tanto daquilo 

que queremos, prevemos e construímos, como também da novidade e do surpreendente.  

Esse processo é que permite à empresa responder ao inesperado. Não podemos nem impor 

nem pressupor resultados ou métodos. O futuro é aberto. 

                                                 
1 “…Admit that the waters  around you have grown. 
And  admit it  that soon you"ll be drenched  to the  bone 
...then  you better start  swimmin 
Or you"ll  sink like a  stone.” 
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O cérebro humano, uma economia, uma colméia, um bando de andorinhas. Todas essas 

coisas têm grupos de agentes distintos (neurônios, formigas, empresas, consumidores...) 

que, ao exercitarem motivações individuais, acabam produzindo efeitos característicos de 

algo maior. Algo que não pode ser deduzido a partir do comportamento de cada agente 

isoladamente, mas que emerge das interações entre eles. Algo que não estava no programa. 

Podemos chamar a esse efeito que “brota” assim de comportamento do mercado - caso os 

agentes sejam consumidores; podemos chamá-lo de “eu” quando estamos nos referindo ao 

senso de self que surge do disparo de neurônios individuais interconectados. É sempre 

como se uma mão invisível fizesse aparecer um resultado global. 

Há uns 10, 12 anos, estimulado pelas novas possibilidades introduzidas pelo computador, 

um grupo de cientistas de diversos campos de especialização inaugurou a pesquisa da 

complexidade. Há pouco tempo, percebeu-se que sim (por que não?): as empresas também 

poderiam ser consideradas organismos complexos no sentido exato dos sistemas que já 

citamos. 

E mais: se os estudos da complexidade evoluírem para resultados concretos, pode estar aí a 

saída rumo ao novo patamar de entendimento das realidades da empresa. A nova linguagem 

que buscamos pode ser a da complexidade. 

Biólogos, cognitive scientists (estudiosos da mente e do cérebro), economistas, sociólogos, 

antropólogos... mesmo os que não estão ainda totalmente convencidos da importância da 

complexidade estão crescentemente interessados em teorias que descrevam o mundo de 

uma forma bottom-up, não da tradicional maneira top-down. Quer dizer, a metáfora da “mão 

invisível” pode dominar nossa maneira de abordar não só os negócios, mas a nós próprios, 

nossa sociedade e a natureza. 

 

A nova lógica da empresa parece ser a “bio-lógica”, para usar o termo inventado por 

Kevin Kelly.2 

 Na tentativa de definir, para o mundo empresarial, os contornos de uma nova 

lógica, pós-newtoniana e pós-taylorista, percebemos que talvez o que buscamos possa 

ser expresso na linguagem da complexidade. Minha "empresa quântica” passa, 

portanto, pela complexidade.  

 A matéria-prima criadora dos organismos vivos é a informação. Seu talento 

maior é saber processá-la criativamente. O que significa isso? Significa garantir, 

através dela, o crescimento e a perpetuação da empresa. Significa saber mudar 

evolutivamente.  

 Tudo na empresa terá de ser reordenado em função disso. Suas estruturas e 

processos internos têm que seguir essa lógica.  O marketing, idem. 
                                                 
2 KELLY, Kevin. Out Of Control - The New Biology of Machines, Social Systems, and  the  
Economic World. Addison-Wesley,1994. 
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 Certamente, com a analogia biológica estamos mais perto.   Para podermos 

continuar caminhando, precisamos buscar insights novos naqueles sistemas 

complexos que têm a mesma missão básica que nós, executivos, temos: gerar 

resultados no mundo real. 

 

Adaptação é sinônimo de aprendizado 

 

Assim, deixamos para trás os sistemas caóticos que apenas respondem à ação de 

forças mecânicas e passamos a nos interessar pelos sistemas que aprendem, que têm a 

obrigação de aprender para sobreviver. Eles é que nos ensinarão algo para a vida real. 

 O único mandamento permanente no mundo empresarial é esse: aprenda a 

lidar com a mudança. Aprenda a gerenciar a mudança. Lembre-se: Henry Ford, 

Einstein, a Coca-Cola, a GM... Qual o denominador comum das crises de todos esses 

gigantes através do tempo? A perda da habilidade para lidar com o novo. A perda do 

dinamismo vital que um dia tiveram. 

 

Sistemas que aprendem estão em toda parte. Gell-Mann dá como exemplos uma criança 

aprendendo uma língua, uma bactéria adquirindo resistência a um antibiótico, um 

computador “aprendendo” a desenvolver uma estratégia vitoriosa no jogo de xadrez... É com 

a dinâmica desses sistemas que temos de aprender, porque a lógica de sua evolução é a 

mesma do mundo dos negócios: a diferença entre "morrer ou viver" para esses sistemas é o 

aprendizado. 

 

 

Pressões de seleção: se você quer evoluir, resista a elas  

 

Todo empreendimento bem-sucedido - em ciência ou business - está associado a um 

processo de aprendizado. A ciência evolui porque o processo de construção de uma 

teoria científica embute, dentro de si mesmo, critérios claros para eliminar 

automaticamente o que não é ciência. No processo de se fazer ciência, estar 

permanentemente em diálogo com o novo - expor-se aos desafios do novo - é 

fundamental.  Todo processo evolutivo é movido a desafios. Vencê-los é a condição 

para que o sistema continue a evoluir. O contrário é a morte. 

 

Aos processos que desafiam a sobrevivência de um sistema, nós chamamos pressões de 

seleção. Sistemas que aprendem são sistemas que, ao enfrentarem e vencerem as 

pressões de seleção exercidas por seu meio ambiente, embutem o aprendizado decorrente 

dessa experiência em sua estrutura.  
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As pressões de seleção que atuam no empreendimento científico são claras: se aquela 

idéia que se está avaliando suporta ou acomoda essas pressões, então ela é ciência; se 

sucumbe a elas, pode esquecer. Quando uma teoria é contradita por observações e 

experimentos, essa teoria é considerada errada e eliminada como ciência.  

 Galileu, como vimos, acabou com o princípio da autoridade há muitos anos. 

Ele não vale mais como pressão de seleção em ciência. Idem para superstição e 

mágica, esoterismo e "visões alternativas" em geral. O critério supremo em ciência - a 

única pressão de seleção - é a parceria entre experimento e teoria. Só sobrevivendo a 

essa pressão algo se torna científico. 

 Assim, o empreendimento científico, o processo através do qual se constrói a 

ciência, é um bom processo para tomarmos como exemplo para a vida empresarial. 

Fora do domínio científico, porém, é incrível a quantidade de superstições e crendices 

que acabam encontrando ressonância. 

 A empresa é um empreendimento mais arriscado que a ciência, porque definir 

o que fazer para dar certo para a empresa é uma tarefa que tem mais nuanças - é mais 

difícil. O empreendimento-empresa não se autocorrige, como o científico. Mas se, a 

longo prazo, a empresa está viva - se tem sabido se perpetuar - isso é prova de que ela 

está cumprindo sua finalidade. Está dando certo. Está vencendo as pressões de seleção 

do seu meio ambiente e, no processo, adquirindo habilidades novas. Está aprendendo.  

 

 

Schema e schemata 

 

Os sistemas que nos servem como exemplo são, portanto, aqueles que aprendem e se 

adaptam. São sistemas adaptativos complexos. 

 

 

Esses sistemas têm uma habilidade básica: sabem identificar o que é relevante nos fluxos de 

informação que recebem e comprimir (resumir) essas relevâncias ou regularidades em um 

modelo, ou schema, filtrando o que é importante para sua sobrevivência. Esse schema é o 

guia de seu comportamento no mundo real. 

 

Há um mundo de insights novos aqui. 

 Repare: no Capítulo 1, inspirados por um pouco da história de Galileu e 

Newton, vimos como a habilidade para identificar fatos relevantes por trás do 

emaranhado de informações que se apresenta para nossa análise, é essencial para o 
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avanço em ciência . É o que caracteriza a criatividade em alto nível, ou genialidade, 

lembra-se? 

 Agora, estou dizendo que exatamente o mesmo talento é requerido para que 

qualquer organismo evolua, cresça. 

  A ciência como processo está submetida à mesma dinâmica que rege a 

evolução de qualquer sistema que aprenda e se adapte. 

 Adiante, vou afirmar que exatamente a mesma dinâmica é que determinará o 

sucesso ou o fracasso de qualquer empresa. 

      

• 
 

Alguém aprendendo a dirigir um carro, por exemplo, segue exatamente esse processo. 

 Quando o aprendizado está completo, o schema fica automatizado. Dirigimos 

processando automaticamente a informação, sem pensar no que estamos fazendo. 

 Schema é uma palavra grega que tem a ver com um modelo interno que se usa 

para orientar o comportamento no mundo real. É a tradução para o exterior de um 

processo interior. Seu plural é schemata.  

 (Decidi manter os termos originais, como são usados em outros campos das 

ciências, não por qualquer exibicionismo, mas para evitar usar "esquema", termo que, 

no Brasil, depois de alguns governos que tivemos, adquiriu conotações que prefiro 

não ver associadas a este livro.) 

 Sistemas adaptativos complexos estão constantemente desenvolvendo e 

aperfeiçoando schemata para lidar com o mundo real. 

 Gell-Mann comenta que dois erros muito comuns são: deixar de identificar 

regularidades - as coisas relevantes que o fluxo de informações do ambiente nos 

revela - e o contrário - querer ver regularidade onde ela não existe. Ambos os erros se 

explicam pelo medo. Uma regularidade inquestionável, diz ele, é a morte; no entanto, 

quantas racionalizações construímos para nos livrar da ansiedade com relação a ela... 

 O medo é nosso velho conhecido no mundo empresarial. Nosso eterno pavor 

de não podermos ter o controle nos leva a adotar todo tipo de superstição para não 

termos de enfrentar o fato de que não podemos mais fazer o que Taylor nos 

recomendou. 

 

 

Os schemata da empresa: nossa forma de reagir ao mundo lá fora 

 

A empresa e todos os sistemas adaptativos complexos têm schemata.  
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 Normalmente, vários schemata competem. Nós, managers, temos de entender 

muito bem isso. 

 Gell-Mann ilustra a competição entre schemata com o exemplo de um 

cachorro treinado para se sentar ao ouvir o comando do dono. Por meio de um 

processo de recompensa e punição, o cão acaba aprendendo a sentar-se. Desenvolve 

um schema que faz com que, ao ouvir o comando "sentado!", o induza a obedecer e 

esperar uma recompensa. Quem já viu um desses (chatíssimos) shows de golfinhos 

conhece o processo.  

 Imagine que nesse momento esteja passando um gato por perto. Entra então 

em ação, imediatamente, outro schema, que vai competir com o schema aprendido por 

recompensa-punição. É o schema programado geneticamente, que diz para o cão 

perseguir o gato. Os dois schemata - o aprendido e o biológico - competem. O cão vai 

atrás do gato.  O schema biológico vence. 

 As empresas também possuem schemata. Nosso desafio como executivos é 

ajudarmos a programar schemata que façam a empresa “forte” o suficiente para 

sobreviver em competição com outros. As chamadas competências centrais (core 

competences), a que já me referi, são exatamente isso: o conjunto das competências 

programadas "geneticamente" na empresa, que a faz ser genuinamente única, e, assim, 

ter a capacidade de se perpetuar na competição pelos recursos do mercado. Quer 

dizer: perpetuar-se enquanto esse "genuinamente único" for relevante para o mercado.  

 A core competence essencial para qualquer empresa, em minha opinião, é a 

inteligência na organização.  

 

• 
 

A evolução escolhe, entre a multiplicidade de possibilidades, aquela que leve à 

adaptação mais efetiva aos desafios do meio ambiente. Em termos puramente 

darwinistas, uma mutação será “melhor” que outra se tiver capacidade de gerar 

adaptação mais adequada ao ambiente.  

 O que alimenta o crescimento é a existência de multiplicidade e variedade. 

Isto é, a possibilidade de múltiplas escolhas. Um repertório de muitas partituras que 

possam ser tocadas. 

 Havendo isso, o sistema inteligente se sente desafiado a "procurar" a mutação 

certa para garantir sua sobrevivência e perpetuação.  Quem opta pelo simples e pelo 

não-ambíguo, em detrimento do complexo, opta por se isolar das possibilidades. Já 

sabemos o que significa esse isolamento. 

 Qualquer evolução, seja a das estrelas, das formas biológicas ou da própria 

consciência, alimenta-se da diversidade. O começo é a diversidade, que evolui para a 
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escolha de uma opção (seleção), seguida de nova variação etc. Esse padrão é 

universal.  

 

 

O jogo da evolução e o jogo da competição empresarial 

 

Para entendermos melhor o que acontece com nossas empresas hoje, é útil 

entendermos um conceito muito caro aos biólogos e naturalistas que estudam a 

evolução das espécies nos nichos em que vivem. Quando há equilíbrio é porque as 

espécies que convivem ali estão adaptadas umas às outras. Estão adequadas a sua 

paisagem.  

 Pode haver muitas espécies convivendo. O tempo e a dinâmica da evolução se 

encarregaram de fazer com que certo equilíbrio entre as várias populações fosse 

atingido, de modo a que todos estejam felizes.  

 Ocorre que em todo o processo evolutivo há oscilações que podem fazer com 

que uma espécie adquira certas características que podem conferir vantagem a elas 

sobre outras, isto é, uma espécie pode tornar-se mais capaz que as outras e tender a ter 

vantagem na competição por recursos.  

 Exemplo: em um contexto ecológico, há moscas e sapos. Sapos se alimentam 

de moscas (esticando a língua e pegando-as pelas patas), de modo que a população de 

moscas nesse nicho nunca cresce muito. Isso é bom para outras espécies que 

coexistem no mesmo nicho e que não existiriam se houvesse moscas demais... Há um 

equilíbrio entre as espécies ali.  

 Com o passar do tempo, porém, aparece uma mutação que acaba se  

manifestando através do aparecimento de pelos nas patas, depois de um longo 

processo ocorrido durante gerações e gerações de moscas. Os sapos não conseguem 

mais pegá-las com a mesma facilidade. Resultado: a população de moscas cresce e a 

dos sapos diminui. As moscas ficaram mais aptas, têm mais condições de sobreviver e 

se perpetuar em seu meio ambiente, ficaram mais "adequadas à paisagem" do que os 

sapos. Ganharam uma vantagem estratégica, ou competitiva, como gostam de falar os 

homens de negócios. 

 Adequação é a capacidade de durar mais. Ou, dito de outra forma, quanto 

maior a adequação à paisagem de uma espécie, maior sua capacidade de sobreviver, 

procriar e se perpetuar. Passar seus genes para gerações subseqüentes. O termo que se 

usa para isso é fitness. Fitness é a medida da adequação de uma espécie a seu meio 

ambiente. 

 Quanto maior a fitness, maior a capacidade de durar. Essa é, exatamente, o 

objetivo da empresa. 
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 Tanto no mundo empresarial, como no mundo da biologia, a mudança de 

comportamento de uma espécie - ou o surgimento de uma espécie nova - altera a 

adequação dos outros membros da comunidade à paisagem. 

 Do ponto de vista de uma empresa em um ambiente competitivo muito 

intenso, a variação da adequação à paisagem se dá em uma velocidade tal que 

ninguém sabe quem está realmente de posse de vantagem real e sustentada. Quem está 

vivo hoje pode estar morto amanhã. 

 

A dinâmica das coisas é muito semelhante em business e na natureza. Toda essa teoria de 

aprendizado, evolução e adaptação é, no fundo, a mesma coisa. As espécies se tornando 

mais sofisticadas, mais sutis, mais surpreendentes à medida que seus schemata vão se 

tornando mais hábeis para lidar com o mundo.  

A coisa é realmente um jogo. Empresas e sistemas biológicos jogam contra seu meio 

ambiente, tentando tirar dele o que é necessário para... poder continuar no jogo.  

  

Como diz Mitchell Waldrop:  

 

 No jogo da evolução, a recompensa - o payoff - é a sobrevivência e a chance 

de passar os genes de uma geração para outra. No caso do aprendizado, a 

recompensa é gratificação de algum tipo: comida, preenchimento emocional... Em 

qualquer caso, a presença da recompensa ou sua falta dá ao organismo que está 

jogando o feedback necessário para melhorar sua performance. Se esses organismos 

são adaptativos mesmo, eles têm que manter as estratégias que garantam um bom 

payoff no mundo real... 

 

Em uma empresa, o payoff é exatamente o mesmo porque sua dinâmica íntima é evolutiva: 

sua recompensa também é o direito de passar seus genes de uma geração para outra. 

Continuar existindo. Perpetuar-se. Em todos os níveis, os sistemas adaptativos complexos 

funcionam assim. No caso das empresas, o seu payoff é o lucro. É assim que ela conquista o 

direito de continuar tentando propagar seus genes; continuar no jogo. Fitness é a capacidade 

de fazer isso, a capacidade de se adaptar.  

 

Fitness landscape: o retrato de nossa capacidade de lidar com as 

pressões do meio ambiente 

 

A adequação de uma empresa ao logo do tempo - como a de um organismo vivo 

qualquer - é um retrato de sua capacidade de aumentar seu grau de adaptação ao 
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longo do tempo, dentro da paisagem em que está. No seu nicho. Examinando-a temos 

uma idéia de sua competência (isto é, da adequação de seus schemata) para lidar com 

seu meio ambiente. 

 Se fizermos um esboço, você vai ver que a idéia que os biólogos introduziram 

há tempos vale tanto para empresas como para organismos adaptativos complexos de 

qualquer natureza.  

 

 
 

O caminho em direção à maior fitness é representado pela linha descendente. Se o 

sistema perder fitness (como o sapo de nosso exemplo), ele sobe; se ganhar fitness, ele 

percorre a trajetória descendente. À medida que o sistema evolui para graus maiores 

de fitness (adaptabilidade), ocasionalmente encontra "regiões" de estabilidade. 

Depressões. São pólos de atração ou atratores. Algumas mais fundas, outras mais 

rasas.  

 Esses vales-depressões, ou atratores, representam condições em que o 

organismo está mais bem adaptado. Situações em que está mais “forte”. Ao longo de 

sua jornada evolutiva, sua “missão” é procurar permanentemente esses vales. Sua 

competência como organismo adaptativo é medida por sua capacidade de sair dos 

atratores rasos, em que a estabilidade é ilusória, e procurar sempre os mais fundos, 

no qual ele estará relativamente mais "garantido". Porém, estabilidade é sempre uma 

ilusão na vida de um organismo adaptativo complexo. Ele nunca tem estabilidade 
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porque, ao longo do processo, está sempre sendo bombardeado por perturbações 

originadas no meio ambiente: nossas conhecidas pressões de seleção. A viagem 

evolutiva só ocorre se há perturbação e desafio ao que está estabelecido. 

 Essas perturbações são resultado dos schemata de outros organismos que co-

existem no mesmo meio, acomodando-se, morrendo, introduzindo novidades ou 

desafiando nosso sistema de alguma forma. A criatividade e vitalidade de nosso 

organismo dependem de sua capacidade de sair da ilusão tentadora dos atratores em 

que está, de saber e querer explorar possibilidades novas. Atratores mais fundos 

correspondem a inovações e à exploração de novas oportunidades que fazem os outros 

competidores perderem fitness e subirem na curva de adaptabilidade.  

 Se o sistema for muito lento na resposta e tender a ficar acomodado em um 

atrator raso, ele pode se dar mal, acabar superado e ser forçado a subir, diante da 

maior inteligência de um schema concorrente, que altera a paisagem do mundo real de 

uma forma mais radical. Isto é, achando atratores mais fundos para ele próprio, 

expulsando outros sistemas do conforto de seus atratores, obrigando-os a subir e, 

eventualmente, a morrer. 

  

 

Evoluindo criativamente, mas sempre à beira do precipício 

 

Sistemas adaptativos complexos funcionam no ponto máximo de sua capacidade 

quando estão no limite entre a ordem e a desordem. Na edge of chaos. Como o 

surfista, se parar cai. 

 Nossos sistemas estão permanentemente jogando com o meio ambiente. Isso 

significa que estão permanentemente embutindo a informação necessária para evoluir 

para níveis de fitness cada vez maiores. Para atratores cada vez mais fundos. 

 Todos os sistemas adaptativos complexos têm schemata que permitem que 

eles antecipem o que virá e ajam de uma maneira quase "consciente". É comum, por 

exemplo, falarmos das reações do mercado como quem fala das reações de uma 

pessoa: "o mercado está nervoso", “o mercado se acalmou". As economias também 

são sistemas adaptativos complexos.  

 Uma bactéria que aprende a nadar em direção a concentrações maiores de 

glicose faz isso inconscientemente, é claro, mas com um propósito. Ela aprendeu. 

Bactérias não têm cérebro, mas obedecem a uma dinâmica - a dinâmica da 

complexidade - que diz que tudo o que está vivo tem de aprender/adaptar-se 

continuamente para continuar vivo.  

 Waldrop fala do caso da borboleta Viceroy. Essa espécie de borboleta é preta e 

amarela, chama muito a atenção e seria muito suculenta para pássaros. Mas os 

pássaros não se aproximam dela porque as Viceroy desenvolveram um padrão de 
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cores em suas asas que imita direitinho o de outra espécie de borboleta - chamada 

Monarcas. Estas têm um gosto horrível. Todos os pássaros aprendem a evitá-las ainda 

na infância.  

 Sem capacidade de aprendizado não há sobrevivência. 

 O mesmo tipo de história pode ser contado por todo tipo de organismo que 

evolui. 

 Perigo é a gente se acostumar com o schema que está dando certo e achar que 

temos uma vantagem eterna, que nos garantirá a sobrevivência para sempre. 

 Se as borboletas Viceroy acostumarem-se ao sucesso, podem acabar se dando 

mal, caso os pássaros aprendam (aperfeiçoando seus schemata) a reconhecer alguma 

diferença sutil entre elas e as Monarcas.  

 Isso se dá a toda hora na empresa. Por que mudar, se o schema de dar certo 

está dando certo? Essa é a atitude mais conservadora que existe. É não perceber que 

atratores mais fundos têm que ser permanentemente buscados. É acreditar que o 

conforto do atrator em que se está é suficiente. 

 

 

Como é que se aprende? 

 

Como desenvolver a inteligência na empresa? Como garantir a perpetuação de seus 

genes? Com aumentar constantemente sua fitness? Nossa viagem nos traz para isso 

como questão final. Se há uma pergunta cuja resposta vale ouro, é essa.  

 Para podermos fugir dessas respostas de consultor - "é preciso aprender a 

aprender etc." -, essas bobagens, que não respondem a nada, nem inspiram ninguém, 

temos de investigar algo que deve vir necessariamente antes de qualquer tentativa de 

resposta: como é que um sistema qualquer  - natural ou artificial - aprende? 

 E mais ainda, como é que esse aprendizado sobre o meio ambiente fica 

embutido na estrutura do organismo? Quem é o autor desse programa? Essa espécie 

de "consciência", que mesmo sistemas inconscientes têm, vem de onde? Como a 

bactéria sabe que deve nadar para uma direção? 

 Não há estudo sobre a complexidade que não acabe esbarrando nisso. A 

resposta que buscamos acaba passando por algumas das mais fundamentais questões. 

Acho bom que seja assim, porque isso mostra que a complexidade toca no que 

realmente interessa.  

 A resposta a essas questões foi dada por Darwin: ninguém programa. A ordem 

emerge espontaneamente do processo de feedback com o meio ambiente. Emerge de 

graça. Não há necessidade de ação paranormal para que um agente qualquer 

aperfeiçoe seus schemata. Basta a ação da seleção natural: um conjunto de regras 

simples mais a ação da chance. Os organismos, sejam o cérebro humano, a economia 
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de uma sociedade, uma espécie inteira de borboletas ou moscas, tentam várias 

estratégias - schemata - e selecionam as que os fazem sobreviver.  

 Você quer saber por que essa é a dinâmica escolhida pela evolução? Tenho 

que lhe dar um puxão de orelhas semelhante à punição nos jogos de salão: "Você está 

fazendo a pergunta errada. Ainda não entendeu a lógica do empreendimento 

científico. Volte ao Capítulo 1 e recomece a ler o livro. Relembre as histórias de 

Newton, Einstein..." 

 Isso é assim pela mesma razão pela qual a Terra e a Lua atraem uma à outra 

com uma força que varia, segundo o inverso do quadrado da distância entre elas. Lei 

que Newton enunciou. Mas por que é assim? Por favor, por favor, leitor! 

 A ciência trata de narrativas que fazem sentido: as respostas aos porquês têm 

que ser procuradas em outros domínios. 

     

• 
 

Não posso deixar de reconhecer, porém, que esse aparente propósito que parece guiar 

o percurso dos sistemas que evoluem é mesmo algo perturbador, e a pergunta por 

quê? é uma pergunta natural. 

 Físicos e cientistas em geral se dividem nesse aspecto. Há os que insistem em 

escarafunchar os porquês. Há os que se satisfazem constatando simplesmente que 

certas hipóteses funcionam e permitem que se obtenham resultados no mundo real.  

 Na procura de porquês, a tentação é introduzir coisas de fora do domínio 

cientifico: new age, misticismo... A visão de Teilhard de Chardin, por exemplo, que 

tanto seduz a tantos. Linda, mas não científica. Não é falsificável, lembra? 

 Einstein não aceitou a formulação quântica por que ele era condicionado pela 

procura de uma ordem cósmica - um código do universo - que ele pressupunha que 

deveria existir. Misturou as coisas, mas seu desconforto era compreensível. Einstein 

era humano. 

 A física quântica é ininteligível para a mente normal. Ninguém a entende a 

ponto de poder verbalizá-la, nem mesmo os cientistas que a formularam. Ela é 

adotada porque dá resultado. Através dela calculamos coisas úteis. 

 Não há nada de mal em uma idéia não ser científica, mas, neste livro 

escolhemos o caminho que procura analogias entre a ciência e a empresa. Não é o 

único caminho possível, não sei se é o melhor, mas é o que escolhemos. Vamos ficar 

fiéis a ele. 
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Fugindo do atrator raso da mediocridade - aprendendo a desaprender 

 

A mente emerge da estrutura do cérebro. A ordem emerge da estrutura da rede. O que 

impulsiona essa emergência é um processo permanente de aprendizado vivido pelos 

sistemas adaptativos complexos. Não há necessidade de agente externo para impor a 

ordem nem para zelar por ela. A dinâmica da evolução se dá por meio de agentes que 

participam de um jogo com o meio ambiente e retêm schemata que os façam 

permanecer vivos o tempo suficiente para gerar crias - propagar seus genes. 

 Mas nossa pergunta original era: como desenvolver a inteligência na empresa? 

A evolução biológica não se dá uniformemente. A ocorrência repentina de eventos 

que abrem novas oportunidades para a evolução, não é uma coisa rara. Tudo que faz o 

meio ambiente alterar-se de repente, criando novos nichos ecológicos, representa 

oportunidade para que organismos inteligentes, ocupando-os, atinjam novos níveis de 

complexidade e de fitness. 

 Há uns 500 milhões de anos - no chamado Período Cambriano - houve uma  

explosão de diversidade em nosso planeta. Apareceram novos nichos ecológicos, que 

novas formas de vida se apressaram em ocupar. A oportunidade estava lá. Os mais 

aptos (surgindo de onde?) correram e ocuparam. Foi assim. Milhões de oportunidades 

de especialização surgiram. A vida deixou de ser representada por organismos de uma 

única célula e evoluiu para organismos multicelulares, porque, de alguma forma, as 

células "perceberam" que, se colaborassem, se se juntassem formando organismos 

mais complexos, suas chances de replicação pelo futuro adentro aumentariam.  

 O aparecimento de uma inovação tecnológica importante - o Modelo T de 

Henry Ford ou as tecnologias digitais, mais recentemente - desempenham um papel 

análogo no mundo dos negócios. O conceito de automóvel que Ford introduziu 

desencadeou oportunidades antes impensáveis para uma série de atividades 

relacionadas com esse novo mundo. A física quântica também teve esse efeito 

desencadeador em ciência. O framework quântico abriu possibilidades extraordinárias 

para novas narrativas em ciência. 

 

Nas últimas décadas, a explosão de possibilidades trazidas pelas novas tecnologias digitais 

é o análogo moderno da mesma tendência. Só que, agora, todos os campos de interesse 

humanos estão sendo afetados por ela; da arte de guerrear à arte de fazer ciência.  

A explosão digital é uma espécie de explosão cambriana. A competência na exploração das 

oportunidades que aparecem na forma de novos nichos em todos os campos é o que vai 

determinar a morte ou a sobrevivência. 

A evolução biológica é muito eficiente no preenchimento de nichos ecológicos, à medida que 

eles aparecem. 
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Gell Mann comenta: 

 

 ...quando aparece a oportunidade para se ganhar a vida de certa maneira, é 

provável que algum organismo apareça para explorá-la. A analogia entre uma 

comunidade ecológica e uma economia de mercado é relevante nesse contexto. À 

medida que aparecem oportunidades para fazer lucro em uma economia desse tipo, é 

provável que apareçam indivíduos ou empresas para tentar tirar vantagem delas. 

 

A morte em biologia tem como análoga a quebra da empresa no mundo da economia. 

O lucro é a garantia que ela pode continuar no jogo para tentar a reprodução de seus 

genes. 

 

 

Mas o que é mesmo inteligência? 

 

O que eu chamo de inteligência é essa capacidade de estar constantemente 

aproveitando oportunidades de fugir do conhecido, experimentar, aperfeiçoar 

schemata e tentar aumentos em complexidade. Sair do atrator raso. 

 Essa coisa de "querer" se tornar mais complexo é a marca registrada do 

organismo inteligente. De tudo o que é inteligente. Incluindo-se as empresas. 

 Nessa constante inquietação, o organismo às vezes se depara com 

acontecimentos que abrem as portas para possibilidades totalmente novas. São o 

equivalente do pensamento criativo, porque alteram decisivamente a paisagem. 

Alterar decisivamente é levar uma vantagem estratégica - aumentar a possibilidade de 

replicação, de propagação dos genes.  

 O aparecimento da consciência humana, por exemplo, foi um evento tão 

decisivo que conferiu imunidade a nossa espécie contra ameaças de extinção por parte 

de outras espécies, mas nem todo evento decisivo precisa ser tão dramático. 

 Não se pede que, como executivos, sejamos capazes de produzirmos 

breakthroughs desse nível. Já comentei que essa tendência ridícula de querer fazer de 

Bill Gates o modelo supremo de perspicácia empresarial não nos serve. Bill Gates 

estava no lugar certo na hora certa. Nós, executivos, precisamos entender a dinâmica 

do pensamento inteligente, porque só assim teremos chance de contribuir com nossas 

empresas para que elas propaguem seus genes. Não precisamos ser Bill Gates. 
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Entendendo a dinâmica do pensamento inteligente 

 

O processo é uma construção. É um exercício. Uma prática. Não é uma iluminação.  

Como eu sei? Os sistemas adaptativos complexos me ensinaram. Lembra de Planck 

tendo o insight que desencadeou a formulação quântica, em um gesto de "puro 

desespero", depois que nada mais dava certo? Lembra de Newton, amadurecendo suas 

idéias por mais de 20 anos, antes de torná-las públicas?  

 É isso mesmo, estou dizendo que o empreendimento científico funciona como 

um sistema adaptativo complexo. Uma nova idéia científica terá mais fitness que uma 

teoria anterior, se aumentar o poder de narrativa da teoria que está substituindo. Se 

produzir um aumento na abrangência dos fatos que, preditos por ela, são 

confirmados pelos experimentos. 

 É por isso que podemos "misturar" ciência com empresa. Ambas são 

processos regidos pela dinâmica dos sistemas adaptativos complexos. 

      

• 
 

A inteligência segue uma dinâmica step by step: a cada passo é feita uma alteração 

em cima do que já estava lá. É verdade que, de vez em quando, ocorrem eventos 

revolucionários por causa de alguma proposta supercriativa, mas a tendência para se 

tornar inteligente no sentido do sistema adaptativo complexo é uma maneira de lidar 

incrementalmente com a complexidade, não revolucionariamente. Não precisamos ser 

gênios, apenas inteligentes. 

 A disciplina que devemos ter é a de submetermos nossos padrões de pensar, 

nossas idéias, os schemata, as perturbações (pressões de seleção) e nos exercitarmos 

para lidar com essas perturbações com a postura mental correta. Isto é, sem reação, 

abertos.  

 Pode soar um pouco “religioso”, mas não tem nada disso. Na empresa, isso 

deve ser feito em grupo. Todas as práticas que levarem os funcionários de todos os 

níveis a discutirem sua realidade livremente, desafiando as verdades estabelecidas e o 

"conforto" da posição atual, devem ser estimuladas. Esse tipo de conversação deve ter 

regras e método e tem que se tornar algo visceral e institucionalizado na empresa. É 

daí que a empresa vai obter o combustível para seu movimento.  

 Não estou falando de reunião para “resolver problemas”. Não acredito nisso. 

Estou falando de um processo permanente de criar estados mentais instáveis dentro 

da organização. Estou falando da institucionalização da instabilidade por meio do 

livre fluir das idéias. Estou falando de um empreendimento participativo de 

construção da realidade, de levar a empresa à edge of cahos e ajudá-la a entender que 

 223



é aí, e só aí, que ela adquire a capacidade de se perpetuar. Questionando seus 

schemata, é claro. Submetendo-as a pressões de seleção. Estimulando a procura de 

novos nichos de criatividade/complexidade nas vizinhanças do atrator em que se 

encontra, mesmo que ele seja fundo o suficiente para nos dar alguma tranqüilidade. 

 

Nossa fonte de inspiração para a empresa deve vir da lógica do que é vivo; da “bio-lógica”; 

tem a ver com a arte de visualizar futuros sob a pena de não deixarmos descendentes. 

 

Como será o amanhã? 

 

A idéia evolucionária é fundamentalmente importante para uma visão moderna da empresa. 

Essa idéia diz respeito a entidades biológicas que têm a obsessão de fazer cópias delas 

mesmas, perpetuando-se pelas gerações afora. O passar do tempo fez surgir a necessidade 

de que um tipo de animal aprendesse a responder rapidamente - cada vez mais rapidamente 

- aos desafios do ambiente. Sistemas nervosos e cérebros surgiram e evoluíram para isso: 

responder rapidamente ao presente e antecipar o futuro. Futuro? Que futuro? Pode ser ou o 

próximo segundo ou microssegundo. A escala varia. 

O que eu faço a seguir? 

Essa pergunta certamente não é apenas humana. Todos os animais têm um repertório de 

comportamentos padronizados que usam instintivamente, dependendo das circunstâncias, 

mas humanos estão sempre vislumbrando seqüências novas de ação. Nós as 

imaginamos, visualizamos, estimamos suas possíveis conseqüências e, então, 

implementamos uma ou outra através de uma nova combinação de palavras ou 

movimentos, que nunca tínhamos usado.  

 

 

Estratégia, inteligência e linguagem 

 

Em algum momento, nossos antecessores na jornada evolutiva adquiriram uma capacidade 

notável: aprenderam a elaborar planos para o futuro a partir das informações disponíveis 

agora. Ficaram inteligentes. Aprenderam a construir um futuro na imaginação.  

Isso não tem que ser necessariamente nada de muito sofisticado, não. Como diz William 

Calvin “inteligência é a capacidade que você exercita quando abre a geladeira e pensa no 

que terá de sair para comprar para poder preparar um jantar a partir das sobras do almoço. 

Quando você inventa uma ordem nova a partir de coisas com as quais nunca tinha se 

deparado.”  

É esse o talento que têm os poetas ao fazerem arranjos de palavras que nos arrebatam com 

significados intensos; e é também dom dos grandes chefs de cozinha ao nos surpreenderem 
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com combinações originais de ingredientes; músicos, escritores, pintores, idem. Jean Piaget 

define inteligência como o sofisticado ato de tatear, que se usa quando não se sabe ao certo 

o que fazer. Inteligência teria a ver com o improviso. Seria o processo de improvisar e refinar 

o improviso.  

 

Só nós, entre todos os animais, temos a capacidade de "mergulhar" em modelos simulados 

do mundo antes de agir. Nossos primos-irmãos chimpanzés também inovam, mas novidade 

para eles raramente vai além do horizonte do imediato. Pensar antes; planejar, construir 

possíveis cenários de alternativas para a ação futura e aí escolher a alternativa que nos 

parece melhor, eliminando as demais. Adquirimos essa habilidade quando, entre outras 

coisas, nossa espécie se tornou capaz de usar linguagem.  

Qual a vantagem disso? Simples: ao permitir que algumas de nossas hipóteses 

morram, nós continuamos vivos. 

 

 

Linguagem é a mais distintivamente humana das características 

  

Chimpanzés também usam sons para comunicar aos membros do bando coisas do tipo: 

"atenção, lá vem uma onça"; mas só os humanos são capazes de articular os sons básicos 

para contar histórias. Só humanos são capazes de ligar um som no outro formando palavras, 

usar essas palavras para construir frases e arrumá-las em seqüências que façam sentido. 

Inventar, criar metáforas, simbolismos. Sair do literal e do imediato por meio de infinitas 

possibilidades de narrativas. Narrativas que fazemos para nós mesmos e para os outros. 

Podemos pensar, falar, nos comunicar. Podemos sonhar. Podemos inventar mundos. Só nós 

podemos fazer isso. Só nós podemos fazer o que eu estou fazendo agora: tentando 

comunicar uma idéia, esculpir sentido, dizer alguma coisa que nunca disse, através do 

encadeamento de palavras. A escritora Katryn Morton escreveu: 

“O primeiro sinal de que o bebê vai ser um ser humano, e não um barulhento animalzinho de 

estimação, surge quando ele começa a dar nome às coisas do mundo e a exigir histórias que 

liguem suas partes. De posse dos nomes, ele vai ensiná-los a seu ursinho de pelúcia; vai 

querer forçar as ‘vítimas’ no playground a aceitar sua visão de mundo; vai narrar histórias, 

explicando para si próprio o que está fazendo enquanto brinca, e vai visualizar histórias 

sobre o que ele vai fazer quando crescer... vai querer que alguém conte histórias para ele 

antes de dormir. Nada acontecerá sem que sua mente agarre e procure um jeito de encaixar 

em uma história...” 

Nos primeiros números de minha newsletter - New Schemata3 - tratei de uma metodologia 

para organizar o que chamei de “conversação estratégica na empresa”, chamada Cenários. 

                                                 
3New Schemata é uma newsletter bimestral lançada no final de 1998, escrita por mim e 
comercializada pela internet. Confira em www.clementenobrega.com.br 
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Cenários são histórias sobre o futuro. Estamos falando de uma variedade de enredos 

igualmente prováveis. Narrativas que temos de construir, elaborar e trazer para o primeiro 

plano da mente. Projetá-las dentro da cabeça. Experimentá-las virtualmente. Algo muito 

semelhante ao enredo de um filme ou peça de teatro.  

Esse processo pode ser transformador. As narrativas têm que ser plausíveis, mas não 

interessa a probabilidade de cada uma se tornar realidade. Todas são igualmente plausíveis. 

É extraordinariamente difícil, e cada vez fica ainda mais difícil falar em probabilidades que 

realmente queiram dizer alguma coisa. 

O elemento-chave em cenários é o microcosmo dos tomadores de decisão: seu modelo 

interno da realidade; as hipóteses que estruturam seu entendimento do ambiente em que 

estão e dos fatores que são críticos para o sucesso. Isso é: seu modelo mental. 

O modelo mental de um manager nunca reflete a realidade. Ele lida com a complexidade do 

mundo real, focando no que realmente interessa para a performance da empresa e 

eliminando o resto. É, digamos, uma simplificação competente da realidade. O problema é 

que está difícil continuar fazendo esse simples de sempre. Business as usual não está 

dando mais. 

Cenários dão ao manager algo precioso: a habilidade para reperceber a realidade. Isso e 

mais a descoberta das possibilidades que se abrem quando velhos pressupostos mentais se 

rompem, são, no fim das contas, a essência do ato de inovar. Empresas hoje não devem 

somente otimizar. Otimização é o ontem. A chave é criar e explorar o novo. Inovar. 

Cenários são um sopro de ar fresco no mundo das idéias sobre a empresa. Sua prática 

envolve e redefine treinamento e aprendizado, integrando essas coisas com estratégia. 

Planejar passa a ser um processo permanente. Abandona-se a idéia de planejamento 

estratégico como um evento que acontece periodicamente para descobrir a "coisa certa a 

fazer neste ano". 

Por meio dos cenários que construímos, saltamos para dentro de futuros possíveis, 

experimentando-os em nossas cabeças antes que algum aconteça no mundo real. Simular o 

futuro na mente é da essência do que é ser humano. É essa essência que se traz agora para 

o mundo empresarial 

 

 

Estratégia é sobre ser diferente 

 

Uma estratégia vencedora - que resista ao tempo - sempre nasce do desvendar das 

estruturas que estão em ação em um contexto de negócios. Nunca, jamais, trata-se de 

coisas específicas a fazer ou programas a implantar. Por quê? Porque coisa como "Cliente 

em primeiro lugar” ou "Programas de Qualidade Total" podem ser facilmente copiados. 

Estratégias duradouras sempre se baseiam em ser diferente dos competidores. Estratégia 
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exige uma invenção original. O papel do gerente é criar as condições para que essa 

invenção original aconteça. É claro que a questão central é: como? 

A arte de que estamos tratando aqui é a arte de integrar inventividade à linguagem lógica da 

estratégia. Modelos mentais vão se consolidando ao longo do tempo e estão sempre 

acoplados a um tipo de linguagem própria da empresa. Essa linguagem é que torna a 

conversa estratégica possível dentro dela. Por meio dessa linguagem, as pessoas se 

influenciam mutuamente sobre a maneira de ver o mundo. Cada empresa tem uma 

personalidade que se reflete em sua linguagem, e o primeiro passo para qualquer tentativa 

de influir criativamente no destino de uma organização é a empresa entender ela mesma.  

Como são os gerentes os responsáveis por isso, o que estou dizendo é: o primeiro passo é 

fazer os decisions makers da empresa articularem explicitamente o que eles entendem como 

a essência de sua empresa; as razões pelas quais ela está competindo com sucesso. Você 

não imagina como é comum que haja discordâncias fundamentais na maneira pela qual os 

tomadores de decisão vêm a essência de sua atividade e de seu sucesso. Sucesso que eles 

constroem coletivamente. 

As narrativas, que são a ferramenta da metodologia de cenários, começam fazendo com que 

as pessoas articulem a essência do "eu" da empresa (organizational self). Só a partir daí elas 

serão capazes de olhar para a organização e seu ambiente em outro contexto. Para 

empresas, assim como para pessoas, entender o '"eu"' é terapêutico. É liberador. É o ponto 

de partida. O mergulho no futuro por cenários só pode adquirir significado por meio do 

entendimento coletivo da identidade da empresa. Tem de haver uma massa crítica de 

pessoas que seja portadora dessa visão.  

Em tempos de mudanças muito rápidas, o tempo de reação da empresa se torna crucial para 

a sobrevivência. Todas as empresas passam por isso de tempos em tempos. O problema é 

que esses períodos se alternam com outros de relativa estabilidade, quando as organizações 

se tornam aferradas às formas particulares de fazer as coisas. 

 

Você é que deve determinar seu caminho evolutivo, sua curva de adequação ao longo 

do tempo, senão um competidor seu o fará e aí você poderá se ver preso num atrator 

raso de onde não conseguirá escapar, ou pior ainda, vai se ver “subindo” na curva, 

forçado para posições cada vez menos "competitivas", por competidores mais hábeis.  

 A evolução é, na verdade, sempre uma co-evolução. Organismos reais 

perseguem uns aos outros em uma dança permanente. Nas palavras de Mitchell 

Waldrop: 

  

 ...essa dança da co-evolução produz resultados que não têm nada de caóticos. 

No mundo real, ela produziu flores que são fertilizadas por abelhas, e abelhas que 

evoluíram recebendo néctar de flores. Produziu tigres que evoluíram perseguindo 

gazelas, e gazelas que evoluíram fugindo dos tigres. Produziu milhões de criaturas 
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que estão adaptadas umas às outras das formas mais estranhas e também ao 

ambiente no qual vivem. 

Além disso, no mundo dos homens, a dança da co-evolução produziu redes de 

dependências políticas e econômicas igualmente estranhas. Rivalidades, alianças, 

relações cliente-fornecedor etc... 

 A velha história do sapo e da mosca.  

  

Waldrop prossegue:  

 ...Porém, o ponto da co-evolução é que as adequações não são independentes. 

Elas estão acopladas. O que é uma boa estratégia para o sapo depende do que a 

mosca esteja fazendo e vice-versa. À medida que um organismo se adapta, ele muda a 

adequação de todos os outros. 

 

É como se todos os competidores estivessem sobre um colchão de borracha: a cada 

passo que um dá, a paisagem se deforma para todos os demais.  

 É a dança da co-evolução. 

 Não se esqueça de que sua posição é o resultado da competição dos vários 

competidores pelos mesmos recursos que você. O objetivo deles? É o mesmo que o 

seu. Você já sabe: garantir a perpetuação.  
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Não há ação desinteressada nesse jogo. Não há senso ético em biologia. Ninguém vai 

ter pena de você. A lógica da seleção natural é indiferente ao sofrimento. Só os mais 

aptos sobrevivem.4  

 O papel do líder hoje é reconhecer isso e estabelecer o contexto adequado para 

que a empresa lide com isso. Garantir a institucionalização da instabilidade na 

empresa. Esse é o nome do jogo. Que saudade do velho Taylor.  

 

 

Nosso desafio: institucionalizar a instabilidade 

 

Nossa busca de estabilidade é um enorme equívoco. A empresa deve ter a curiosidade 

permanente de estar sempre metendo o nariz para fora de seu confortável atrator, à 

procura de posições mais criativas na vizinhança.  

 Ford não fez isso. Einstein não fez isso. A IBM não fez isso, milhões de 

pessoas e instituições normais e excepcionais não fazem isso. Fazer isso não é fácil. 

 Por favor, não me diga que sua empresa já fez planejamento estratégico. Já 

fez planejamento estratégico, implantou um Programa de Qualidade Total e está 

pensando em reengenharia... claro, claro... 

 Se você não entendeu que o que estou propondo nada tem a ver com isso, 

bem... eu sou um fracasso como escritor. 

 Esqueça essas coisas. Elas são “prendas domésticas” da vida empresarial; têm 

que ser feitas para manter a casa em ordem, mas não garantem nada, não inspiram 

nada. Estou propondo outra coisa. 

 Estou propondo um processo, não tarefas isoladas, não atividades 

fragmentadas, não “itens a implementar”. Não se trata de mais um programa-para-

qualquer-coisa.  

 Não digo que a minha é a única resposta, nem mesmo que é a melhor. O 

processo que estou sugerindo é um processo para se lidar sistemicamente com a 

realidade. Para abordar messes. É o antiplanejamento estratégico, que é a versão 

moderna da visão máquina de Newton no mundo da empresa.  

 Planejamento estratégico é uma técnica, uma "coisa". Uma maneira de 

resolver problemas. Parte do pressuposto de que há uma melhor maneira para se 

fazerem as coisas.  

 

 

                                                 
4Sobre essa questão da ética da evolução, há um artigo excelente em que as coisas são 
colocadas com excepcional clareza: DAWKINS, Richard. God's Utility Function, Scientific  
Américan. Novembro,1995. 
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O processo a que me refiro reconhece a complexidade e percebe que não há resposta certa, 

mas que pode haver respostas melhores. Busca a identificação de uma faixa de 

possibilidades melhores. É um processo menos “máquina”. 

Ele é o resultado da constatação óbvia de que a perspectiva do “resolvedor de problemas” é 

uma falsa perspectiva. Nada resolve. 

Problemas são eventos, o que interessa é o que está por trás dos eventos - é o processo. 

O que precisamos desesperadamente é de uma perspectiva organizacional nova, que nos 

ajude a identificar padrões que conectam os eventos e nos ajudem a entendê-los; dar 

sentido a eles. Processos, não coisas. 

 

Volto a isso daqui a pouco. 

 

 

A pergunta que todo administrador tem que responder: por que alterar 

os schemata da empresa é tão difícil? 

 

Temos a mania de buscar a estabilidade, contrariando as lições da evolução. O 

aprendizado se dá por meio de um talento que (nunca é demais repetir) é a capacidade 

de identificar o que é relevante dentro do fluxo de informações que vem do meio 

ambiente, filtrar essas relevâncias (ou regularidades) e condensá-las em um modelo de 

comportamento no mundo real: um schema. 

 Como já vimos, os dois erros mais comuns são: não ver regularidades que 

estão na cara e, o contrário disso, ver regularidades onde elas não existem. A origem 

de ambas é o medo. 

 A quantidade de autoridades, gurus, consultores e xamãs em business é o 

resultado de nosso medo de enfrentar a realidade. Ele criou a oportunidade, um nicho, 

para essas manifestações: elas proliferam por todos os lados. O lucro é fácil. Se o 

nicho existe, alguém o ocupará tentando explorá-lo de alguma forma. 

 Uma parte importante do talento que precisamos ter consiste em conviver com 

o paradoxo, aceitando a incerteza e, ainda assim, não parar. Continuar a botar o nariz 

para fora do conforto de nossos atratores à procura do novo.  

 Paradoxo sim, mas a arte da evolução, assim como a essência da genialidade 

quântica, está na habilidade para dominar o paradoxo e obter resultado. 

      

• 
 

 230



Falar é fácil. Na prática, todos procuramos, de alguma forma, fugir da dificuldade de 

lidar com a incerteza inerente a nossa condição. Superstições e crendices são a 

conseqüência disso. Assumamos. 

 Afirmo que o fator humano é determinante na vida da empresa. Muito mais 

determinante que o técnico. E, portanto, que é a atitude interior do gerente como ser 

humano, não com relação ao mundo dos negócios, mas com relação à vida, que 

determina o sucesso. 

 Não interessa a qualificação acadêmica dele. Não interessa se ele tem um 

MBA por Harvard. O medo humano, a luta pelo poder, nosso conservadorismo 

intrínseco é que são determinantes. Sem coragem para sair do atrator cômodo, nada 

feito.  

 O papel do gerente não é apenas garantir lucro hoje. Seu papel é contribuir 

para assegurar que a empresa continuará a existir no futuro. 

 Administração não é um problema técnico. Os schemata da empresa e do 

próprio gerente competem. Os genes de ambos querem se perpetuar. É preciso, 

portanto, estabelecer algum tipo de acordo para a cooperação dos schemata, senão o 

conflito entre o humano e a empresa vai inviabilizar a realização de ambos. 

 É como o cachorro treinado que prefere correr atrás do gato em vez de 

obedecer à ordem para sentar-se. Ele obedece a um schema genético muito mais 

arraigado e potente que o schema recém-adquirido, que o levaria a sentar-se ao 

comando do dono. 

 Expectativas pessoais, postura diante da vida, são coisas essenciais. É 

espantoso como tão pouco disso é levado em consideração. Ainda valorizamos mais o 

domínio de técnicas e experiência passada. Experiência passada reflete o passado. 

Vontade de construir o futuro é mais importante.  

 As empresas têm que procurar pessoas. O currículo de alguém é menos 

importante que a perspectiva desse alguém diante da vida. 

 Esqueça o que a pessoa fez. Descubra o que ela se propõe a fazer. 

 Assim, a pergunta que eu faria em um processo de recrutamento e seleção 

seria: “o que você quer da vida?” 

 O problema da empresa é o problema do indivíduo na empresa. Suas 

perspectivas existenciais.  
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Managers, nas palavras de Russel Ackoff5, enquadram-se em quatro categorias: 

1 - O reativista, que é um nostálgico do passado. Resiste à mudança e, se puder, desfaz o 

que já foi feito em termos de avanço para novo. 

2 - O inativo, totalmente feliz com o status quo. É um burocrata da administração. Não quer 

fazer marola, quer deixar o barco correr até a aposentadoria. Administra por memorandos. 

Estabelece grupos de trabalho para protelar a ação que tem de ser desencadeada. 

3 - O manager pré-ativista, que não aceita simplesmente sobreviver. Quer ser um “corredor 

do bloco da frente”. Leva em conta as mudanças que o futuro trará e quer ajudar a empresa 

a estar pronta para elas. 

4 - O manager interativista: pretende criar o futuro. Pensa a longo prazo. Preocupa-se 

essencialmente com a repercussão a longo prazo do que faz hoje. Acredita que a 

participação no processo de planejamento é mais benéfica do que o próprio plano 

desenvolvido; sabe que parte alguma da empresa pode ser planejada independentemente 

das outras, que todos os níveis da organização têm que estar envolvidos e que, como tanto o 

ambiente externo como o interno mudam permanentemente, o processo deve ser contínuo. 

O último tipo é raríssimo. Você pode ter certeza de que em sua empresa a maioria dos 

managers é tipos 1 e 2. É estatístico. Seu papel como líder é provocar um desvio desse 

padrão na direção 3 e 4. Esses são os únicos tipos de managers que fazem diferença. 

 

Outro seriíssimo fator que impede a renovação dos schemata empresariais é a 

influência das lideranças e o papel das estruturas de poder existentes na empresa. 

Henry Ford, década de 1920, você se lembra. 

 As empresas também deixam de mudar por causa da influência de pessoas 

importantes dentro dela, mesmo quando o discurso oficial é outro. Esquizofrenia 

empresarial existe. 

 Aliás, minha experiência no mundo das empresas me diz que o fator isolado 

de maior peso na não-mudança é esse. A influência de figurões e lideranças 

carismáticas que, na verdade, impedem a emergência do tipo de inteligência de que a 

empresa de fato precisa. Padrão conhecidíssimo. Fiz questão de contar com algum 

detalhe a história de Henry Ford no início, pelo seu poder de ilustrar essas coisas. 

Nada mudou. 

 Esquizofrenia empresarial é a alta administração estimular, da boca para fora, 

a participação, mas bloqueá-la sempre que, por alguma razão, considerar que as coisas 

foram longe demais. Participação sim, mas só a participação permitida. O gostinho do 

poder vicia. Motivações e pecados humanos impedindo que os schemata empresariais 

                                                 
5 ACKOFF, Russel. Redesigning  the Future: A Systems Approach to Societal Problems. New 
York: John Wiley & Sons,1974. 
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se renovem - impedindo a evolução - por incompetência em identificar as verdadeiras 

regularidades e incorporá-las ao repertório de habilidades necessárias para lidar com o 

mundo real. 

 Toda empresa opera de acordo com os schemata: um conjunto de práticas, 

procedimentos e planos somados à maneira específica pela qual as decisões são 

tomadas na empresa. Eles identificam "a maneira como fazemos as coisas por aqui" e 

foram ficando incorporados à personalidade da empresa ao longo dos anos. 

 Gell-Mann comenta sobre a prática chamada TQM - Total Quality 

Mangenment. Um de seus muitos aspectos, diz ele, é a ênfase no papel dos managers 

criando incentivo para as pessoas na organização se comportarem dessa ou daquela 

forma. A simples possibilidade de conceder prêmios e incentivos afeta os schemata da 

organização, mas será que a alteração dos schemata produzida por esse tipo de ação 

está de acordo com o que a empresa precisa para sobreviver no mundo real? Em 

outras palavras, os funcionários estão sendo incentivados a ter um comportamento que 

ajude a atrair e manter clientes - que é o que interessa para a sobrevivência da 

empresa - ou estão sendo recompensados por agradar ao manager? 

 Por outro lado, os managers estão preparados para funcionar incentivando a 

mudança dos schemata que promovam a sobrevivência do organismo (a empresa) ou 

sua própria sobrevivência? 

 Essas questões são sérias porque tocam no nervo exposto da necessidade da 

mudança e no papel dos indivíduos durante a implementação dela.  

 That’s what management is all about.  

 Grandes sucessos e grandes fracassos no mundo empresarial estão sempre 

vinculados a esse tema.  

 

 

Como a empresa se adapta? Como seus schemata evoluem? 

 

No caso de uma empresa, como no de qualquer organismo, a adaptação pode se dar 

em vários níveis. O mais primário, mais fácil e mais imediato é a ação dos schemata 

que já estão presentes.  

 Por exemplo, disparar uma promoção para abaixar níveis de estoque que 

ficaram altos. Colocar em ação algum plano de redução de custos quando as vendas, 

por qualquer razão, não estão boas. Mandar reforçar a propaganda. 

 Isso equivaleria, para usar um exemplo de Gell-Mann, ao xamã de uma tribo 

primitiva qualquer realizando a "dança da chuva" para chamar tempestades que 

amenizem um período de seca. Essas práticas não exigem mudanças dos schemata 

existentes.  
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 O nível seguinte pode envolver mudança dos schemata ou competição entre 

schemata alternativos. O que vai decidir é, como sempre, o desempenho no mundo 

real.  

Se a promoção de vendas não deu resultado, o diretor de marketing pode cair em 

desgraça, a agência de propaganda pode ser demitida e uma nova, chamada. Novas 

práticas podem ser introduzidas. Se a "dança da chuva" não deu resultado, o sacerdote 

pode perder prestígio, podendo aparecer outra religião, ou podem acabar surgindo 

novos métodos de irrigação que permitam lidar com períodos mais prolongados de 

seca. 

 O terceiro nível é o da adaptação darwinista da sobrevivência dos mais aptos. 

Um grupo humano qualquer pode simplesmente deixar de existir, sumir devido ao 

fracasso dos seus schemata em lidar com a realidade. Sejam eles os schemata 

relacionados à estrutura da sociedade ou às habilidades em agricultura, às artes da 

guerra, enfim... 

 O fato é que os três níveis de adaptação ocorrem em escalas de tempo 

totalmente diferentes. A ação de schemata dominantes é direta e imediata. É acionar o 

velho repertório de fazer as coisas. Business as usual. Não requer talento. É uma coisa 

tática, como se diz em administração.  

 A alteração de schemata dominantes com a troca do sacerdote ou da agência 

de propaganda (xamãs e publicitários realmente não são muito diferentes) já envolve 

um tipo de sensibilidade diferente. É coisa para um nível mais sofisticado de 

inteligência. Requer um processo que toma mais tempo. 

 O terceiro nível tem a ver com viver ou morrer. É estratégico. As ações 

envolvidas ocorrem em escalas de tempo ainda maiores. Todo executivo sabe que a 

razão mais simples para a persistência de schemata que são "mal-adaptados", para 

usar o jargão dos biólogos, é que eles deram certo um dia, sob condições que não 

prevalecem mais.  

 

 

Revolução? Mudança radical dos schemata?  

Esqueça 

 

Esforços para alteração radical do status quo raramente dão certo. Por quê? “Sempre 

funcionou dessa forma”. Ford e Einstein que o digam... Essa é a mais humana das 

reações. Não importa o grau e sofisticação intelectual da pessoa.  

  

Gell-Mann comenta: 
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 No domínio do pensamento humano sucede, freqüentemente, sermos 

confrontados com uma situação que se dá rápido demais, sem nos dar tempo para 

alterar nossos padrões de pensamento. Gerald Durrel, o fundador do zoológico da 

ilha de Jersey (.....) conta o que aconteceu na volta de uma de suas viagens à África, 

trazendo uma cobra nas mãos. Ele não estava tomando qualquer precaução especial 

porque "sabia" que a cobra pertencia a uma espécie cega, que não oferecia perigo. 

De repente, a cobra abriu os olhos, mas Durrell não reagiu à nova informação que 

efetivamente a cobra pertencia a uma espécie desconhecida e possivelmente perigosa. 

De fato ela era venenosa. Durrel foi mordido e quase morreu. Em vez de alterar 

nossa maneira de pensar, tendemos a nos agarrar ferozmente a nossos schemata e até 

mesmo a distorcer informações novas para fazê-las ficar de acordo com eles. 

 

E mais adiante: 

 

 ...o desafio de circunstâncias que mudam mais depressa que a capacidade de 

um dado processo evolucionário de acomodá-las, é algo que afeta profundamente as 

perspectivas para a biosfera e para a raça humana como um todo... Nossos próprios 

schemata genéticos refletem, em grande parte, um mundo de 50 mil anos atrás, e não 

podem mudar rápido o suficiente em poucos séculos, seguindo simplesmente os 

mecanismos normais da evolução biológica... 

 

O que está acontecendo no mundo da empresa hoje é perfeitamente explicado 

por um quadro assim. Nossas cabeças de managers ainda processam schemata do 

início do século passado. Temos que mudar. Já é tarde, mas ainda é tempo. 

 

 

A lógica da colaboração: o dilema do prisioneiro 

 

Se é difícil alterar nossos schemata espontaneamente, há coisas que podemos 

perfeitamente fazer.  

Repare a questão da colaboração. Qual a lógica da colaboração? Sem 

colaboração, não há empresa. Não há empreendimento algum. Humano ou não.  

 A evolução das teorias científicas é notável nesse ponto também. Apesar de a 

vanguarda da pesquisa ser um cenário dominado por estrelas, vaidades e egos 

monumentais, sempre houve colaboração, troca e compartilhamento de idéias. Isso 

sempre foi parte do processo científico.  

 Pense um pouco. Afinal, o que leva organismos essencialmente egoístas a 

cooperarem na construção de um empreendimento qualquer? Por que, afinal, células 
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individuais se dispõem a construir um organismo multicelular? Qual a dinâmica que 

está atuando por trás disso tudo?  

 Há um profundo paradoxo na evolução: a mesma competição desenfreada por 

recursos, também pode dar origem a formas muito sofisticadas de cooperação. Será 

altruísmo? Ou será a cooperação que observamos no mundo outra forma de egoísmo 

disfarçada? Resposta no fim desta seção. 

      

• 
 

Essa questão é muito bem captada por um cenário que se chama O Dilema do 

Prisioneiro. Algo que surgiu em um ramo da matemática chamado Teoria dos Jogos. 

 Dois criminosos praticam um crime juntos. São presos e interrogados 

separadamente. A opinião pública pressiona. A polícia não tem provas contra eles, e a 

única forma de condená-los é um acusar o outro. 

 Cada prisioneiro tem uma escolha: calar ou acusar o companheiro. Ambos 

sabem que se os dois permanecerem calados serão postos em liberdade. A polícia, 

querendo uma solução rápida para se livrar da pressão da opinião pública, resolve 

fornecer alguns incentivos: o prisioneiro que denunciar o outro ganha a liberdade e 

ainda por cima leva um prêmio em dinheiro. O outro pegará prisão perpétua e ainda 

terá de pagar o prêmio ao seu delator. É claro que se os dois acusarem-se 

mutuamente, ambos serão condenados e nenhum ganhará o dinheiro. 

 Qual será a escolha lógica? Ambos começam a pensar. A melhor coisa a fazer 

é calar, pois ambos serão liberados. Mas o prisioneiro A sabe que B está pensando a 

mesma coisa, e como A não é bobo, sabendo que não pode confiar no colega, percebe 

que o menos arriscado é denunciar B, pois, se o outro for louco o suficiente para calar, 

A ainda assim estará livre e, mais ainda: com o dinheiro da recompensa.  

 A única coisa racional a fazer, A pensa, é denunciar B. Pois, se o outro 

igualmente denunciá-lo, bem... Ele teria de cumprir pena de qualquer forma. Pelo 

menos ele não ficará com cara de bobo na prisão, tendo pago para colocar o outro em 

liberdade. 

 Acontece que B pensa em tudo exatamente da mesma maneira. Resultado: 

ambos são levados pela fria lógica para o pior resultado possível: a prisão. 

 Na verdade, situações em que se testam confiança e cooperação raramente 

colocam os atores diante de uma situação tão dramática no mundo real. Pelo simples 

fato de haver mais contatos entre as partes - e não “um único lance”, como no caso 

dos prisioneiros interrogados isoladamente - pode surgir algum tipo de 

relacionamento que dê subsídios para uma decisão menos terrível. A chave para 

tornar isso possível é a repetição de contatos e a formação de reputações relacionadas 
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ao caráter dos envolvidos. Aí pelo menos haveria uma base menos cruel sobre a qual 

se apoiar para decidir cooperar ou não. Na impossibilidade de mais de um "lance", o 

lógico é tentar tirar o máximo proveito possível e adotar a lógica da traição. 

  

 

TIT for TAT: olho por olho, dente por dente 

 

Para investigar mais a fundo essa questão, um cientista político chamado Robert 

Axelrod teve a idéia de promover um torneio em que qualquer um poderia entrar 

apresentando um programa de computador que representasse um dos prisioneiros. Os 

vários programas seriam confrontados aos pares, e cada um deles escolheria trair ou 

calar, mas com uma diferença essencial: em vez de jogar uma única vez, cada par de 

programas jogaria um contra o outro 200 vezes seguidas. Essa seria uma maneira 

muito mais realista de representar o tipo de relacionamento continuado a que estamos 

acostumados na vida real.  

 Por quê? Porque através do histórico das decisões que cada um iria tomando -

calar ou trair - cada programa desenvolveria um juízo sobre o “caráter” do outro. 

Poderia, por exemplo, haver um programa que adotasse uma estratégia "generosa", 

que sempre perdoasse as traições do outro. Poderia haver uma estratégia "cínica", que 

perdoasse traições até certo confronto (até a centésima partida, digamos), dando a 

impressão de ser bonzinho e depois traísse sistematicamente até o fim. Poderia haver 

uma estratégia que, enfim, misturasse várias variantes de comportamento.Que 

estratégia sairia vitoriosa, a longo prazo?   

 De todos os programas apresentados no primeiro torneio organizado por 

Axelrod, alguns continham estratégias muito complexas, mas o vencedor, para 

surpresa geral, foi um programa que adotava a chamada estratégia Tit for Tat, que em 

tradução livre significa "olho por olho".  

 Tit for Tat sempre começa cooperando e depois faz exatamente o que o 

competidor tiver feito no lance anterior.  

 Tit for Tat tem quatro características: 

 1 - É nice, no sentido de que nunca trai primeiro; 

 2 - É tough, no sentido de que nunca deixa passar uma traição sem retaliar na 

mesma moeda no lance seguinte; 

 3 - É forgiving, isto é, perdoa. Se, após a traição e conseqüente retaliação, o 

oponente passar a se comportar bem, Tit for Tat esquece o passado e se engaja em um 

comportamento cooperativo; 

 4 - É clear, isto é, transparente. É uma estratégia simples o suficiente para 

permitir ao oponente notar de imediato com que tipo de comportamento está lidando. 

Não há truque, nem "jogada". 
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 Depois que apareceu como vencedora, Tit for Tat passou a ser especificamente 

desafiada e venceu, mesmo em um campeonato subseqüente em que os demais 

competidores apresentaram programas desenhados especificamente para batê-la. 

 Axelrod mais tarde escreveu um livro, hoje clássico6, em que mostra como Tit 

for Tat pode realmente levar à cooperação em uma variedade de situações sociais, 

algumas muito improváveis.  

 Por exemplo, a estratégia Viva e Deixe Viver (Live and Let Live), que 

apareceu espontaneamente nas trincheiras na Primeira Guerra Mundial, é um 

exemplo. Unidades inimigas em confronto evitavam, por meses a fio, dar o primeiro 

tiro. Apesar de não haver comunicação formal e de certamente elas não serem amigas, 

o compromisso tácito que se desenvolveu espontaneamente foi: "Se você não atirar, 

eu não atiro." O fato de os mesmos soldados estarem convivendo na mesma situação 

por vários meses levou ao acordo.  

      

• 
 

Sobre o mesmo tema, ainda as ciências naturais, nos ensinam mais uma novidade. 

Mesmo em situações em que não há comportamento inteligente envolvido, Tit For 

TatTit for Tat é a estratégia que acaba sendo escolhida. Por quê? Porque ela leva à 

satisfação de dois "egoísmos" muito interessantes: a sobrevivência do agente 

individual (um "prisioneiro" individual) se dá por meio da sobrevivência do 

organismo inteiro do coletivo. A cooperação acaba surgindo para que ambos possam 

sobreviver; dar-se bem. Não há cooperação por altruísmo, só por interesse. Só por 

egoísmo. 

 Toda vez que você tiver agentes interagindo por um tempo longo o suficiente, 

eles acabarão tendo uma chance de experimentar uma estratégia Tit for Tat e vão 

começar a se envolver em um pequeno experimento de cooperação. Certamente vão 

observar que Tit for Tat é melhor para sua própria sobrevivência e vão escolhê-la 

definitivamente como estratégia.  

     

• 
 

A dinâmica da seleção natural pode ter se estabelecido assim. Se depois que a 

estratégia já tiver sido adotada aparecer algum outsider mais "esperto", tentando tirar 

partido do fato de o organismo ser nice e tentar passá-lo para trás, ele será 

                                                 
6AXELROD, Robert. The Evolution of Cooperation. New York: Basic Books, 1984. 
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naturalmente expulso, porque a estratégia Tit for Tat é dura (tough), e o invasor 

metido a espertinho será punido tão severamente que acabará saindo do jogo. 

 Se um grupo de amigos se reúne para jantar dividindo as despesas e o último a 

escolher o prato pede uma refeição caríssima, muito acima do padrão de preço que os 

demais escolheram, ele estará obviamente tentando ser esperto à custa dos outros. 

Certamente da próxima vez não será convidado. Perde o benefício da convivência 

com os amigos.  

 Malandragem só dá certo a curto prazo.7 

 

 

A empresa num contexto evolucionário e o gene egoísta 

 

As lições de Tit for Tat deveriam ser óbvias no contexto das empresas. Infelizmente 

não são. Nossos executivos não percebem que tirar partido das relações de força que o 

poder confere não vai levar a nenhum tipo de construção duradoura. Pôde no passado, 

na época da empresa newtoniana. Hoje, não pode mais. Empresas que não admitem 

essa verdade não são feitas para durar. 

 O Gene Egoísta é o título de um livro do biólogo inglês Richard Dawkins8. A 

tese do livro é respeitável, e a evidência em seu favor levou Dawkins, um cientista de 

grande prestígio, a ser citado em todos os contextos em que a questão da cooperação 

surge. 

 Qual é essa tese? Ela defende que a evolução dos organismos adaptativos se 

dá por meio de uma dinâmica inexorável: seus genes constroem organismos para que 

eles próprios (genes) possam sobreviver. Os organismos (inclusive nós, humanos, 

claro) são apenas máquinas de perpetuação de genes. Genes são essencialmente 

egoístas.  

 Organismos mais fit, aqueles que ocupam atratores mais fundos, são aqueles 

mais habilidosos na perpetuação de seus genes.     

 

• 
 

Na procura por uma moldura de conceitos que pudesse substituir a máquina 

newtoniana, acabamos por nos deparar com a complexidade e a evolução dos sistemas 

adaptativos. 

                                                 
7 Leitores interessados nesse tema vão gostar de meu segundo livro: O glorioso acidente. 
Objetiva; 1998. 
8DAWKINS, Richard. The Selfish Gene. Oxford University Press,1989.  
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 É meio chocante ter que admitir uma lógica tão pouco altruísta, mas ela é mais 

consistente que as metáforas quânticas para nos propor inspiração nova para o mundo 

da competição empresarial. 

 Há muito de polêmico nessas idéias. A evolução tem um problema: não é 

passível de experimentação nas escalas de tempo que nos interessam no mundo dos 

negócios. Quem pode fazer um experimento que dure milhões e milhões de anos? 

 Portanto, o confronto entre experimento e teoria é muito mais problemático no 

contexto dos organismos vivos que no contexto da física. Temos de nos cercar de 

cuidados para propor uma perspectiva evolucionária para as empresas.  

  

 

Videogames: talvez aqui esteja a resposta 

 

Há esperança de que o computador possa, também aqui, introduzir novidades, nos 

permitindo simular as etapas da evolução e validar coisas interessantes do domínio da 

biologia, de uma forma, digamos, mais científica. Há coisas muito interessantes em 

progresso nesse terreno.Adiante, veremos mais sobre isso.  

 Há uma expectativa de que a partir dos chamados experimentos em 

computador (computer experiments) possam ser revelados segredos, como a 

emergência de comportamento complexo, a partir de regras simples. Coisas 

fascinantes, como a determinação das circunstâncias exatas em que um sistema deixa 

de ser comandado por forças mecânicas e passa a ter sua dinâmica comandada por sua 

capacidade de processamento de informação. O “instante” na história da evolução, em 

que a consciência humana surgiu, foi uma circunstância assim. 

 O computador pode, em princípio, simular o processo por meio do qual a 

novidade, o processo criativo e a inteligência emergem de uma rede de 

relacionamentos. Por exemplo, já ficou demonstrado que a estratégia Tit for Tat surge 

espontaneamente do relacionamento de uma população de indivíduos "de 

computador", entidades que são programas usados para simular o comportamento de 

sistemas adaptativos complexos. 

 Há mais. Simulações do mercado de ações, de comportamento de investidores 

fazendo transações em diferentes circunstâncias e, talvez, o que seja a tentativa mais 

ousada, um programa chamado Tierra, escrito por um ecologista, Thomas Ray, da 

Universidade de Delaware e do Instituto de Santa Fé. Ray simplesmente decidiu 

simular a evolução biológica em computador.  

 Os resultados do Tierra9 são fascinantes, porque muita coisa emergiu sem ter 

sido programada, incluindo algo muito próximo do comportamento sexual dos 

                                                 
9 Confira em http://www.hip.atr.co.jp/~ray/tierra/tierra.html 
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agentes envolvidos. Esses agentes são chamados de organismos digitais - são 

seqüências de instruções de computador que competem por espaço na memória e 

também por tempo em sua unidade de processamento. As descrições da experiência 

de "ver" o Tierra simulando a evolução e seus truques são instigantes. A morte, a 

reprodução, o aperfeiçoamento de schemata, as mutações...  

 Especialmente interessante é a dinâmica da coisa, isto é, o fato de regras 

iniciais muito simples poderem levar ao aparecimento de comportamentos muito 

complexos, tanto de indivíduos como de comunidades ecológicas inteiras constituídas 

por esses indivíduos.   

Não há necessidade de qualquer agente externo ou de qualquer inteligência 

superior agindo de fora. A inteligência da evolução rumo a níveis cada vez maiores de 

complexidade surge espontaneamente. Emerge. Uma população de coisas simples, 

seguindo regras simples de interação, pode chegar a comportamentos surpreendentes. 

Isso acontece pela organização dos agentes individuais em padrões dos quais brota 

uma dinâmica viva. 

 A força dessa "coisa" que faz a ordem emergir de graça realmente está nas 

conexões.  

 

• 
 

Pássaros em um bando adaptam-se ao comportamento um do outro e geram um 

comportamento coletivo. Idem para peixes em um cardume. Idem para abelhas em 

uma colméia. Átomos se acomodam uns aos outros em um estado de cooperação que 

leva a ligações químicas estáveis e geram uma estrutura emergente que chamamos de 

molécula... Pessoas procurando satisfazer necessidades materiais individuais se 

engajam em processos de compra e venda, criando uma estrutura emergente a que 

chamamos mercado. 

 Desde a velha física quântica, com sua matemática que impede gente normal 

de entendê-la, já sabíamos disso, de alguma forma. Agora o computador confirma: o 

todo é maior que a soma das partes. Apenas através da busca de uma situação 

egoisticamente mais favorável a cada um individualmente, grupos de agentes são 

levados a constituir relacionamentos que levam a algo maior e transcendem suas 

próprias realidades isoladas. 

 A complexidade é, em sua essência, a ciência do emergente. Em business, é 

vital entender isso para podermos avançar para além das tolices repetitivas que 

inundam as prateleiras das livrarias. 
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Abaixo, um trecho publicado no número 4 (maio/junho) de minha newsletter - New 

Schemata. 

Evolução = Tentativa + Erro + Nova Tentativa + …10 

 

Mesmo em ciência hard há um reconhecimento de que talvez um caminho melhor seja 

procurar tateando, em vez de querer descobrir a "coisa certa" (a grande teoria) a priori. 

O cientista tradicional está hoje convivendo com uma espécie de nerd, que faz as coisas 

diretamente, sem intermediação de equações, teorias ou matemáticas. Quer saber como 

funciona uma mente? Vamos construir uma mente que funcione. Vamos criar em vez de ser 

criativo, entende, leitor? 

Em vez de procurar inspiração em Platão, nas escrituras sagradas ou nos ensinamentos dos 

sábios, vamos simular uma mente pelo computador. Vamos criar uma ecologia de 

organismos digitais e deixá-los livres para procriar, evoluir, sofrer mutações. Isso é evolução 

real e está sendo feito. Vamos simular a vida. Vamos ver se produzimos uma consciência 

embebida em chips de silício. A atitude é: vamos entrar com os dados e ver o que acontece. 

Em vez de explicar, vamos descrever.  

Aqui está outra manifestação da “bio-lógica”. As teorias da física exigem equações, mas as 

coisas da biologia exigem fatos. Não há equações. Não há modelo. São os dados que você 

coleciona (hoje, mastigados pelo computador) que funcionam como modelo.  

Adoramos fórmulas simples (como F = ma, de Newton) porque o fato de termos descoberto 

tantas coisas por meio delas gerou em nós a intuição de que, no fundo, as coisas são 

elegantes e ordenadas. Essa ainda é uma obsessão para os físicos. Achávamos que 

podíamos entender a “mente” de Deus. Mas a simplicidade é um hábito da mente. É quase 

uma imposição da mente. Nossos cérebros buscam compulsivamente a harmonia e, quando 

não a acham, inventam. A lógica do futuro, que já chegou, não se presta a soluções 

newtonianas, fechadas em fórmulas. Newton é máquina, é chaminé. O maquinismo de 

relógio - como metáfora - é passado. 

O computador, inspirado no processo evolucionário, acha a resposta de um problema por 

tentativa e erro. Você dá um chute inicial e ele tenta uma resposta. Erra. Modifica o chute 

inicial e tenta de novo. Assim vai se aproximando da solução. Não da solução "certa", mas 

de uma melhor solução possível. Eu disse: solução possível. Em evolução, o melhor é aquilo 

que funciona. Pode ser deselegante, mas se funciona, tudo bem. Você não precisa ter, a 

priori, um modelo do funcionamento da coisa, o computador acha a “solução”. Computador é 

                                                 
10Para mais informações, acesse www.clementenobrega.com.br 
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ótimo nessa coisa de repetir, repetir, repetir, estupidamente, sem cansar. Esse método não 

tem preconceitos. Ninguém diz: “esse chute é muito estúpido, não vai funcionar.” Qualquer 

chute vale e é tentado. Exatamente por tentar tudo, há um enorme potencial para se achar 

coisas novas. Ninguém está por perto para dizer: “eu já tentei isso, não funciona" ou “essa 

idéia é estúpida demais para dar certo." 

Não. A coisa funciona exatamente da mesma forma, como no processo da evolução. O 

processo é colocado em marcha e sai procurando possibilidades. Sai varrendo todo o 

vastíssimo espaço das possibilidades. Burramente. Cegamente. Incansavelmente. O que 

funciona é retido, até que apareça coisa melhor. Quando aparece, a variante anterior vai 

desaparecendo… O DNA apareceu um dia, graças a um processo assim. O homo sapiens, 

bilhões de anos depois, também. Darwin é um gênio. 

Pense no processo de dividir um número grande por outro. Você chuta qualquer coisa como 

ponto de partida para um quociente possível e checa para ver se o chute foi bom. Ajusta e 

vai em frente, até o grau de precisão que quiser. Sempre dá certo. Mas o processo é burro. É 

burro mas dá certo. É o que os matemáticos chamam de algoritmo. Um conjunto de regras 

para se chegar automaticamente a certos resultados. 

Computadores são fantásticos para implementar algoritmos. A evolução implementa um 

algoritmo que nós chamamos de seleção natural. Não é à toa que computadores e evolução 

casam-se tão bem. Feitos um para o outro. 

Sabe o que eu acho? Que um dia um computador vai produzir algum tipo de consciência. Já 

pensou? 

Moral da história? Seguinte: defina direito o problema e a simulação - o computador tateando 

– e você vai chegar à solução. Mas defina bem o problema. Considere todos os dados e 

todas as nuanças da situação - "a solução" virá. 

Só é possível achar soluções nesse universo aberto em que vivemos por meio da execução 

de processos - seqüências de regras - em busca de algo. Que algo é esse? Não é a “solução 

certa”, é a melhor solução possível de ser encontrada. 

A evolução não liga a mínima para o que faz ou não sentido - a evolução só liga para o que 

funciona. Concordo que é muito paradoxal. É como na empresa: você tem que desenhar um 

sistema que faça o que tem de ser feito, mas sem que você precise dizer a cada momento o 

que se deve fazer.  

Imagine um problema bem banal. Por exemplo: como tirar uma goiaba de uma goiabeira? 

Poderíamos programar um computador para dar a resposta, mas temos de instruí-lo passo a 

passo: pegue uma escada, se não há escada por perto, pegue um bambu comprido, se não 

há bambu, pegue uma pedra… e por aí vai. Mas se você faz isso, já limitou o espaço de 

soluções possíveis. Se não há escada nem bambu nem pedra, você não tira a goiaba. 

Mas a evolução acharia uma solução. Ela - que não liga a mínima em parecer estúpida - vai 

varrendo tudo o que é possibilidade, mesmo as mais idiotas. “Espere ventar que a goiaba 
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cai.” “Aprenda a pular bem alto.” “Tenha um filho, espere-o crescer, faça-o subir em seu 

ombro e pegar a goiaba.” 

É assim que a evolução acha soluções para as coisas. Aquele bichinho fica parecido com 

um galho seco para enganar seus predadores, porque a evolução chegou a isso como 

tentativa. Poderia ter sido outra coisa: "saia voando ou fique invisível", por exemplo. 

A evolução seleciona o que é melhor, dadas as circunstâncias do presente. O problema que 

ela quer resolver é muito bem definido: garantir o direito de ficar vivo para procriar. Esse é o 

problema a ser resolvido. A maneira de se fazer isso leva a uma solução bonita ou feia, 

elegante ou não. Inteligente ou burra. O que importa é que funcione.  

 



 
 

Networks: 
 a nova lógica e seus mandamentos 

para a empresa do século XXI 
 

 

...e à medida que avançamos (pela hierarquia das idéias desde as leis fundamentais 

da física), acabamos chegando a conceitos como maldade, beleza e esperança... cujo 

fim é mais próximo de Deus... o que temos de olhar é para as interconexões 

estruturais da coisa como um todo e (entender) que todas as ciências, e não apenas 

as ciências, mas todos os esforços de natureza intelectual, são uma tentativa de ver as 

conexões das hierarquias, esforços para conectar a beleza à história, a história à 

psicologia do homem, a psicologia ao funcionamento do cérebro, o cérebro aos 

impulsos neurais, os impulsos neurais à química, e assim por diante, para cima e 

para baixo, nos dois sentidos. 

RICHARD FEYNMANN em The Character of Physical Law 

 

 

 

Num belo livro que surgiu no final de 1994, o editor da revista Wired, Kevin Kelly, 

escreveu1:  

 

A lógica dos mecanismos do relógio - a lógica da máquina - só é capaz de produzir 

coisas simples. Sistemas verdadeiramente complexos, como uma célula, uma 

pradaria, uma economia ou um cérebro (natural ou artificial), requerem uma lógica 

rigorosamente não-tecnológica. Nós agora vemos que lógica alguma, exceto a bio-

lógica, pode montar uma coisa que pense. 

 
                                                 
1KELLY, Kevin. Out  Of Control -The New Biology of Machines, Social Systems, and  the  
Economic World. Addison-Wesley,1994. 
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 Curioso… A busca de um modelo acaba nos levando para muito além do que 

originalmente imaginávamos. Nós, managers, estamos sendo confrontados com essa 

realidade a cada momento. A nova lógica da empresa também é. Estruturas e arranjos 

de qualquer natureza, para funcionar no mundo da complexidade, têm que se apoiar 

nisso. 

 A “bio-lógica”  sugere que é possível aplicar as leis da vida a outros domínios.  

 A lógica da complexidade é a lógica dos sistemas vivos, das redes, das 

comunidades ecológicas, das economias, dos prados e das campinas... e das empresas 

também. 

 Ela pede que nós, como ponto de partida, aceitemos não estar mais no 

controle. Assim como o quântico, o bio é um processo participativo, uma construção. 

Seu ponto de partida é o incerto, mas chega a resultados. 

 Quer um exemplo? A vida é um ótimo exemplo. 

 

 

Da lógica quântica à “bio-lógica”  

 

Há algo de profundo na transferência dos princípios que regem o aparecimento da 

vida e da inteligência, para domínios em que até agora predominou a linguagem da 

máquina, como o mundo das empresas. 

 Essa nova lógica é a lógica do emergente, de uma "não-coisa" que surge - de 

forma bela e misteriosa - do processo de se interconectar. 

 

O que há realmente de genial sobre a natureza é sua capacidade de “criar alguma coisa do 

nada". Construir sistemas de complexidade extraordinária sem um plano-mestre. 

       

• 
 

Suzanne Langer tinha razão. Da coisa para o símbolo. Do símbolo para a linguagem. 

Da linguagem para a comunicação. 

 E da comunicação para onde? A resposta é: para mais comunicação; 

comunicação gerando resultados cada vez mais surpreendentes por meio da rede. 

 

Há algo de transcendental com a idéia de comunicação. Foi o impulso de comunicar que 

criou a vida; comunicação é da essência da vida: é a essência da vida na Terra e fora dela 

(se houver), sou capaz de apostar. O que estamos testemunhando hoje é a tecnologia 

tornando possível que a comunicação atue e interconecte cada vez mais coisas, cada vez 

mais longe. Ao fazer isso, ela cria uma espécie de sistema nervoso para o planeta Terra 
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inteiro. Mas isso é apenas a manifestação atual de uma história que vem se desenrolando há 

muito, muito tempo. 

A biologia está se estendendo para os sistemas sociais (empresa, família, nações, 

sociedade em geral). 

Para entender o amanhã, na empresa e na vida, vai ser preciso entender como. 

 

(Nota: o texto a seguir é uma adaptação/recriação e “colagem” de dois textos: “The Big 

Picture”, de Danny Hillis, que saiu na Wired de janeiro de 1998, e de uma parte do texto de 

introdução do novo livro de Kevin Kelly: New rules for the new economy, Viking Press, 1998.) 

 

Há uns 4 bilhões de anos, gotas de uma espécie de óleo começaram a se formar nas poças 

de água morna que existiam na superfície daquela Terra estéril e sem vida de então. Elas 

eram formadas por combinações que ocorriam ao acaso, entre partículas químicas cuja 

origem se dera há uns 12 bilhões de anos antes, quando o próprio Universo se formara.  

Algumas dessas "gotas" aprendiam a absorver nutrientes do meio exterior e, com isso, 

cresciam. Eventualmente, elas dividiam-se em gotas menores, de composição quase igual. 

As que eram mais competentes em atrair nutrientes cresciam e dividiam-se mais, e seus 

filhotes  - que herdavam a mesma habilidade - começavam a aparecer cada vez com mais 

freqüência pelo futuro a dentro. Essas “células” acabaram por desenvolver um mecanismo 

para processar informação, que era ao mesmo tempo uma forma de registrar (para uso das 

gerações futuras) sua receita de sucesso. Isto é: aquilo que as tornava boas em deixar 

descendentes pelas gerações afora. Sucesso para o que é vivo, é definido assim. 

O mecanismo que elas desenvolveram está em uso até hoje. É a mensagem - o código - que 

o DNA escreve. Com o DNA veio uma tremenda vantagem: o conhecimento necessário para 

se permanecer vivo podia ser transmitido de geração em geração. 

 

As células se sofisticaram e acabaram aprendendo a trocar mensagens entre elas próprias. 

Isto é, aprenderam também a se comunicar. Comunidades de células que se davam bem 

juntas ou morriam juntas se formaram. Se a comunidade se dava bem, todas elas eram 

favorecidas. Isso demorou mais 1 bilhão de anos para acontecer. A vida agora se 

desenvolvia também na forma de comunidades, nas quais as células individuais não mais 

andavam por aí querendo se dar bem sozinhas.  

É o DNA que contém o código completo de comunicação. A evolução tinha saído do nível da 

célula e entrava no nível do organismo coletivo. 

Muito depois, essas comunidades de células - esses organismos - começaram a construir 

ligações especiais (chamadas de estruturas neurais) que tinham a única missão de 

processar a informação em benefício da comunidade como um todo. Inventaram um aparato 

especial para isso, chamado nêuron, e desenvolveram estruturas para detectar, registrar e 

entender a informação: olhos, ouvidos, cérebros... 
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Depois que os nêurons foram inventados, o aprendizado se acelerou enormemente; passou 

a ocorrer no espaço de tempo de uma vida. As lições não tinham mais de ser aprendidas 

através da evolução - durante intervalos de tempo inimaginavelmente grandes, nos quais os 

organismos que não eram bons em aprender, simplesmente desapareciam da face da Terra 

por não deixarem descendentes. 

Depois, esses organismos com cérebro começaram a desenvolver formas de se 

comunicarem uns com os outros. A forma mais sofisticada disso é a linguagem humana, que 

permite que idéias em um cérebro gerem idéias em outros cérebros. É isso que uma obra de 

arte faz. Isso permite que funcionemos como sociedade e, em muitos sentidos, permite que 

funcionemos como um organismo único. Não haveria cultura sem linguagem. 

Então nós - a humanidade - repetimos o processo de construir conexões, formas de 

comunicação e estruturas especiais para processar nossa informação comunitária. Estamos 

repetindo aqueles níveis antigos da comunicação dos organismos “químicos” e multicelulares 

de bilhões de anos atrás, refinando nossos métodos de obter, registrar e entender a 

informação. A linguagem foi só o primeiro passo. Telefones, computadores, CD-ROMs são 

aparelhos que inventamos para nos agregar, nos juntar ainda mais. A evolução agora 

acontece em microssegundos. 

A primeira etapa importante na história da evolução - o aparecimento da vida "de uma célula 

só" - demorou alguns bilhões de anos para acontecer. Comunidades multicelulares 

precisaram de mais um bilhão de anos mais ou menos. Cada célula tocava e se agregava a 

algumas outras perto dela para formar um ser vivo aproximadamente esférico. No início, a 

esfera era a única forma possível, porque suas células, para poderem coordenar suas 

funções, tinham que estar o mais próximas possível umas das outras. 

Depois que surgiu o nêuron - um fio de tecido nervoso -, mais outro bilhão de anos depois, 

as células puderam se comunicar a distância e, com essa única inovação, a variedade da 

vida explodiu. 

Com os nêurons, a vida não precisava mais ficar confinada à forma esférica. As células 

podiam se arranjar quase que em qualquer forma, tamanho e função. Borboletas, orquídeas 

e cangurus tornaram-se possíveis. A vida rapidamente explodiu em milhões de formas 

diferentes. Logo ela estava em toda parte. 

 

Chips de silício conectados são os nêurons de nossa cultura. Até hoje, nossa economia 

estava no estágio, digamos, multicelular. A era industrial exigia que cada cliente ou empresa 

praticamente tocasse um no outro fisicamente. Nossas firmas e organizações lembram 

ajuntamentos, aglomerados. Agora com a invenção de "nêurons de silício" e fibra ótica, um 

milhão de novas formas se tornam possíveis. Uma variedade infinita de formas para as 

organizações sociais se tornam viáveis de repente. Formas inimagináveis de comércio 

podem aparecer nessa nova economia. Estamos prestes a testemunhar uma explosão de 
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entidades construídas com base em relacionamentos e tecnologia que vai rivalizar com os 

primeiros tempos da vida na Terra. 

Lembre-se: depois que a vida multicelular apareceu, sistemas nervosos e cérebros 

demoraram mais cerca de um bilhão de anos para surgir. 

A etapa seguinte, incluindo o desenvolvimento da linguagem, precisou de menos de um 

milhão de anos. E a mais recente parece estar precisando só de poucas décadas. O 

processo está se alimentando dele mesmo. 

Agora estamos inventando computadores para nos ajudar a produzir coisas de complexidade 

maior ainda, mas ainda não entendemos o processo - ele é mais rápido que nossa 

capacidade de entendê-lo. Programas de computador projetam outros computadores ainda 

mais rápidos que aceleram o processo mais ainda. É isso que nos confunde: as tecnologias 

estão se alimentando delas mesmas. Estamos decolando... Estamos em um ponto 

exatamente análogo àquele em que organismos de uma célula só começaram a se tornar 

organismos coletivos feitos de muitas células. 

Somos como “amebas” no meio disso tudo; não conseguimos perceber, de jeito algum, que 

diabo é isso que estamos criando. 

Não estamos no fim da história. Não somos o produto final da evolução. Há algo vindo por aí 

e desconfio (diz Danny Hillis) que é algo espetacular. Mas... talvez, nunca sejamos capazes 

de entender o que é, assim como uma lagarta não entende o que é vir a se tornar uma 

borboleta.  

 

O trecho a seguir foi retirado de uma aula de Richard Dawkins, cuja íntegra em inglês está 

em: 

http://www.spacelab.net/~catalj/alabama/alabama.htm 

 

É difícil para a mente humana entender as escalas de tempo envolvidas nessa história. 

Vamos usar uma imagem. Eu fico de pé, com o braço estendido. A distância do centro do 

peito até a ponta do dedo indicador esticado é o tempo total disponível desde que a vida 

começou. Mais ou menos há 4 bilhões de anos. Até mais ou menos o ombro, temos só 

bactérias - aqueles organismos de uma célula só. Na altura do cotovelo, começamos a ver 

um tipo de célula mais complicado, mas os organismos são ainda de uma célula só. Na 

altura do antebraço, começamos a ver organismos multicelulares, sem a ajuda de 

microscópio.  

Na palma da mão temos dinossauros. Quase no meio do dedo, encontramos os mamíferos. 

No início da unha, os primeiros humanos. E toda nossa história: os gregos, babilônios, a 

história bíblica, os egípcios, os chineses... toda a história estaria concentrada na ponta da 

unha. 

A agricultura tem 10 mil anos. A ciência tem 300 anos. A revolução industrial, 200, e o 

computador pessoal, cerca de 10 anos. 
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Tudo que se refere à nova ciência da complexidade tem a ver com a emergência: algo 

que não estava lá aparece como resultado unicamente da dinâmica da interação, ou 

melhor, como resultado do próprio fluxo de informações, por meio das interconexões 

da rede de relações que dá forma a tudo o que é vivo, seja uma economia, o cérebro 

humano, uma empresa (internamente e em seu mercado), um formigueiro, uma 

colméia ou até mesmo uma comunidade de robôs. 

 Não estou brincando. A questão da inteligência artificial, por exemplo, tem a 

ver basicamente com a resposta a essa qu 

estão: é possível que alguma forma de inteligência emerja da complexidade das 

interconexões entre os circuitos de um computador? Se é, seria uma inteligência do 

tipo “humano”? Senão, de que tipo seria?2  

 Não quero transformar este livro em uma dissertação sobre variedades, mas a 

nova lógica das redes com suas fantásticas implicações é um dos temas quentes do 

final do século XX. Em business e em ciência. Do Instituto de Santa Fé à internet. 

     

• 
 

A internet, com todo o seu manancial de criatividade e surpresa, é uma manifestação 

do que acontece quando explodem interconexões entre entidades antes isoladas, para 

permitir que a comunicação se faça em novas dimensões; como conseqüência da 

viagem que o ser humano empreende rumo a algo que, até agora, só conseguimos 

intuir vagamente. Ela é a cristalização da etapa atual da complexidade. 

 Da coisa para o símbolo, para a linguagem, para a comunicação, para a... Para 

a rede. 

 A lógica da rede sempre nos espreitou. Ela só esperava o aumento da 

complexidade para se impor. Ou melhor, ela veio construindo-se passo a passo, step 

by step, através de incrementos progressivos. Parece que estamos mesmo decolando… 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
2 O leitor curioso pode ver, por exemplo, a Wired de outubro 1995, pág. 144, para uma  visão  
radical e delirante dessa questão. PLATT, Charles. SuperHumanism - entrevista com Hans 
Moravec. 
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Sobre a internet e a nova lógica que ela inspira para os marqueteiros, escrevi na Exame de 

21/4/1999 (Quero você): 

 

“Claro que ela não foi criada por marqueteiros (ela é o pesadelo deles); ela não foi criada por 

ninguém. A internet é, de fato, a manifestação cultural mais interessante que já houve e, para 

mim, exatamente por seu poder de subverter os pressupostos do único modelo mental que 

conhecemos: o da sociedade de massas.” 

Há três anos escrevi: 

“O pessoal de marketing tem apanhado um bocado para desvendar os segredos e o 

potencial da internet. É veículo para expor mensagens e gerar recall? É oportunidade para 

qualificar prospects e gerar 'indicações' de venda? É meio para venda direta? O que ela é 

em termos de marketing? 

Muitas bobagens têm sido feitas na web por causa do habitual simplismo com que as 

chamadas análises de mercado são realizadas.”  

A internet é a manifestação mais espetacular da lógica do futuro que já chegou. Ninguém 

medianamente informado nega seu potencial para alterar fundamentalmente… tudo. Pense 

na turma que mexe com propaganda, por exemplo. Qual a atitude deles quando viram brotar 

assim, do "nada”, um meio que abria possibilidades de comunicação instantânea com 

milhões de pessoas no mundo todo, barato, simples. A reação não podia ter sido outra: 

"Oba, vou anunciar meu produto aqui!" 

 Resultado? Muito dinheiro jogado fora e incontáveis histórias de fracasso. Até hoje, não se 

sabe direito no que vai dar esse experimento; só se sabe que a internet veio para ficar. Mas 

o que fazer com ela hoje? Pouca gente sabe. Ainda não deu tempo de aprendermos.  

Por que é tão difícil fazer diferença em termos de marketing usando a internet? Marketing 

não é ciência. É uma questão de sensibilidade para usar linguagens certas. Isto é, 

linguagens que provoquem respostas. Convites ao diálogo que sejam aceitos. Apelos à 

mente humana. 

E a internet, o que é? Bem, se você pensa que ela é só uma super-rede de comunicação, 

está enganado. Ela não é uma "coisa"; não é uma nova mídia convencional. Não é para ser 

usada como se usa a TV ou outdoors. Não é lugar para exibições. Ela é a emergência 

surpreendente de "algo" que ninguém conseguiu ainda capturar nem definir direito. Uma 

virtualidade, se você me permite, que superpõe uma nova dimensão da realidade a nossa 

experiência cotidiana. 

Em um artigo na Fortune, de 7 de dezembro de 1998, The e-corporation, Gary Hamel e Jeff 

Sampler comentaram algumas coisas para as quais deveríamos estar atentos:  

A rede (internet) não é apenas um novo meio, eles dizem, é uma experiência profundamente 

diferente. A rede é sobre escolha, liberdade e controle. É um lugar para onde se pode 
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escapar, pelo menos temporariamente, da interrupção desses ‘vendedores’, cujos produtos 

são todos mais ou menos indistinguíveis, a não ser pela propaganda. A internet é a fundação 

de uma nova ordem industrial.  

Isso tem a ver com quem nunca pensou que podia ter as coisas a seu modo. My place. My 

time. Eu, consumidor, quero poder escolher, comparar, pensar… não me peça para “comprar 

agora”, nem para “ligar agora”. Não me venha com "ofertas especiais". Eu, como 99% da 

humanidade, sou inseguro, só que antes não tinha opção. Vivia preso naquele falso mundo 

manipulativo da propaganda tradicional, que, ao exibir aquelas mulheres maravilhosas, 

aqueles carrões sensacionais, aqueles milionários espertíssimos, riquíssimos, lindíssimos, 

me lembrava a todo instante: “Você é um fracasso.” Não. Aqui eu me sinto no controle, sinto 

que conto. Compro ou não compro do meu jeito. A rede é para os comuns. 

A internet é uma experiência que valoriza profundamente a humanidade de cada um. Ela 

permite que você seja você e estimula isso. Coloca você no centro, não mais esses 

modelitos publicitários sem correspondência no mundo real. Sem truques; sem 

manipulações. Funciona mesmo como um "lugar para o qual escapar" da artificialidade e 

manipulação usuais. Quem tem dado certo na internet, nada tem a ver com o marqueteiro 

tradicional. Quem dará certo nela é quem entender e dominar a profunda subversão que 

representa o simples fato de que quem manda nela é o ser humano normal: feinho, sozinho, 

chatinho, sem glamour ou charme especiais. A rede o valoriza e aplaude. Ela é para ele, e 

ele adora. 

Pela primeira vez, o consumidor tem o controle e é isso que mete medo nos marqueteiros 

tradicionais. Não tem nada a ver com "desejos e necessidades" no sentido de ontem, é uma 

dimensão nova de marketing baseada em trust, não em truque. Ninguém previu isso, 

ninguém controla isso e ninguém entende isso direito ainda. 

Dizem que mais de 20% das vendas da GM já incluem a internet como parte do processo. É 

ótimo, mas será que a GM sabe quantos visitantes de seu site passam por lá e acabam 

comprando Ford? Pode estar certo de que isso acontece. Esse poder solitário, individual e 

discreto está mudando as coisas.  

Em sua edição de 22 de junho de 1998, a revista Business Week dizia que a Dell Computers 

já estava vendendo on-line mais de 5 milhões de dólares por dia em hardware. Qual é o 

segredo? Uma vocação absoluta para satisfazer a escolha individual, o que concorrentes 

maiores e mais tradicionais não conseguem. A Dell vende computadores sob medida. É o 

indivíduo percebendo as coisas a seu modo: individualista, idiossincrático, irracional. Nunca 

prestaram atenção nele, ele nunca teve poder de barganha, agora está se vingando. 

 

O triunfo da formulação quântica já nos motivava a suspeitar que poderia haver 

domínios, não experimentáveis diretamente por nós, em que a conectividade, a 

arquitetura das ligações entre as coisas, fosse o elemento essencial. Não as coisas em 

si. Lembra-se de David Bohm? Não o átomo, mas a rede.  
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Como diz Kevin Kelly: 

 

O símbolo popular do átomo é forte: um ponto preto envolvido por traçados 

finíssimos que são órbitas de outras particulazinhas. O átomo é solitário... É a 

metáfora da individualidade... É a referência suprema da força. Átomo significa 

poder, conhecimento, certeza... 

 O átomo é o passado. O símbolo da ciência do próximo século é a rede 

dinâmica. O ícone da rede não tem centro, é uma porção de pontos conectados a 

outros pontos... A net é o arquétipo - sempre o mesmo quadro - que surge para 

representar todos os circuitos, toda a inteligência, toda a interdependência, todas as 

entidades econômicas, sociais, ecológicas, toda a comunicação, toda a democracia, 

todos os grupos, todos os grandes sistemas. 

 

 Soa meio religioso, não? 

 Quem ler os livros e as referências que recomendo no final deste livro notará 

que muitos dos pesquisadores da complexidade deixam transparecer, em suas 

declarações, uma conotação tão messiânica que atrai críticas como a que apareceu na 

prestigiosa Scientific American3. Em resumo, o artigo comenta que o Instituto de 

Santa Fé já tem mais de dez anos e "até agora não produziu nada" em termos dos tão 

prometidos resultados espetaculares que viriam dessa "teoria de tudo". 

 Bem, minha convicção é que John Horgan, o autor, está errado. Não se marca 

data para a aceitação de novas formulações em ciência. O processo da difusão da 

novidade científica é lento. E, além do mais, dez anos não são nada diante da 

magnitude da coisa. 

 Os cientistas da complexidade são naturalmente apaixonados pelo desafio em 

que estão metidos. Realmente, ao se exporem de forma tão direta, atraem críticas 

como as de Hogan, mas acredito que a nova ciência da complexidade veio para ficar.  

 É no mínimo empolgante a idéia de juntar tantas disciplinas em um único 

ambiente de investigação. A complexidade acomoda a variedade de todas as 

narrativas.  

 

 

 

 

                                                 
3HORGAN, John. From Complexity to Perplexity. Scientific American, junho 1995, p. 74. 
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A lógica da rede, onde está a novidade? A novidade é o virtual 

 

Ainda seguindo seu apóstolo mais "verbal", Kevin Kelly:  

 

 Uma rede aceita pequenas falhas de modo a que falhas grandes não ocorram 

tão freqüentemente. É essa capacidade de acomodar o erro em vez de expulsá-lo que 

torna (esse) ser distribuído um terreno fértil para o aprendizado, a adaptação e a 

evolução. A única estrutura capaz de crescimento ilimitado, ou de aprendizado idem, 

é a rede. Todas as demais topologias limitam o que pode acontecer. 

 

 E mais adiante:  

 

 De fato, a pluralidade de componentes que realmente sejam divergentes só 

pode se manter coerente em uma rede. Nenhum outro arranjo - uma cadeia de elos, 

uma pirâmide, um círculo, uma estrutura em árvore, um hub, pode acomodar 

diversidade verdadeira trabalhando como um todo. 

 

 Isso é muito bom. Está aqui o que faltava para podermos continuar em nossa 

empreitada, coerentes com o senso que nos guiava originalmente.  

 

 

Eu digo que a lógica da rede, por tudo isso, é a manifestação da nova lógica no mundo real. 

Por ser distribuída, descentralizada, a rede não é uma "coisa", mas um processo. A lógica 

da rede superpõe outra realidade àquela realidade do mundo das "coisas" com o qual nos 

acostumamos. Àquele mundo da era da chaminé. 

  

Chamamos a essa nova realidade de virtual.  

 Aparece outro “millieu” no qual aprendemos coisas diferentes: novos 

símbolos, linguagens novas, novas formas de comunicação. Novos significados.  

 É isso que está batendo a nossa porta, e aceitar que seja assim é questão de 

inteligência, daquela inteligência a que me referi: da capacidade para alterar nossos 

schemata. 

 Mas há desafios enormes envolvidos. O paradoxo eterno. Partícula e onda. O 

singular e o plural. O eu e a multidão. 
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 As unidades que compõem a rede não perdem sua autonomia, mas que não se 

tente inferir o comportamento do todo (rede) a partir do comportamento dessas partes. 

Não dá. 

 Adeus, linearidade. Adeus, causa e efeito.  

 Em vez das seqüências de ações que caracterizam, por exemplo, um 

mecanismo de relógio, ou uma linha de montagem de fábrica, ou uma burocracia 

qualquer, a lógica da rede impõe um tipo de ação que se processa por meio de um 

fluxo de eventos interdependentes, de forma semelhante à ação da rede de neurônios 

em nosso cérebro.  

Não há "tique-taques" seqüenciados. Há um fluxo de ações que desencadeiam 

outras ações. Como não há controle central, qualquer "tique" se difunde pela rede, 

desencadeando uma tempestade de outros fluxos paralelos que levam a um resultado 

que é maior que a soma das ações individuais.  

 Uma coisa imprevisível, não-controlável, não-inteligível, mas que gera 

resultado.  

 

É a rede que implementa a lógica antichaminé; a lógica do soft. Não há maneira melhor de 

se "organizar" um fluxo de informações para fazer aquilo que os humanos gostam mais: 

comunicar-se. Quando se dá prioridade à comunicação, não dá para fugir da rede e, não 

duvide, leitor, você, mais cedo ou mais tarde, vai ter que dar prioridade à comunicação. Não 

diga que eu não avisei. 

Uma rede tem características auto-reguladoras, isto é, ela se organiza sozinha! E tem mais 

(paradoxo de novo!), ela opera otimamente - opera da melhor maneira possível - sem ser 

otimizada. Ela não pode nem deve ser otimizada, senão deixa de ser ela. Concordo que 

não dá para entender "usando" cabeças convencionais. 

Note a atividade que é, de longe, a mais popular da internet: o e-mail. Cada mensagem 

enviada por e-mail é quebrada em pacotes, cada pacote é enviado para um emaranhado de 

possíveis caminhos a percorrer e escolhe o caminho mais rápido a cada instante. O e-mail 

original se transforma em um enxame de pacotinhos separados que são reunidos de novo na 

outra ponta, gerando uma mensagem coerente. Se você enviar o mesmo e-mail de novo, 

para o mesmo destino, a mensagem pode escolher uma rota completamente diferente. 

Como diz Kevin Kelly: "Freqüentemente, os caminhos escolhidos são ineficientes. Seu e-mail 

pode ir até Timbuktu e voltar, até chegar ao destino do outro lado da cidade. Um sistema 

centralizado de distribuição de mensagens nunca escolheria uma rota maluca (wasteful) 

dessas. Mas a ineficiência de cada parte individual é mais que compensada pela incrível 

confiabilidade do sistema como um todo." 
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A rede é que manda, não o sistema centralizado. Hierarquia no sentido tradicional só tem 

sentido quando não há comunicação; aí, sim, a maneira mais inteligente de se comandar 

uma organização complexa é: "siga essas ordens!" 

É assim que um exército opera. Mas se não há necessidade de se guardar segredo, se a 

informação pode fluir, então é a rede que tem de tomar conta. 

Faça uma pesquisa entre os funcionários de sua empresa para descobrir qual seu principal 

problema. Aposto 100 contra 1 que vai dar: “problema de comunicação.” Como eu sei? Ora, 

esse é o problema mais sério em qualquer organização e é aí que a esquizofrenia 

empresarial mostra seu rosto por inteiro. 

Os managers não percebem que comunicação é o nome do jogo. Ficam com uma visão tola, 

ignorante, de que comunicação é um departamento na empresa: quadros de avisos pelos 

corredores ou boletins trazendo a “palavra do presidente”. 

Mas comunicação é a empresa. O futuro que já está aí diz que é errado pensar que a 

economia é baseada em comunicação ou que comunicação é um setor da economia. 

Errado. Comunicação é a economia, como diz Kevin Kelly. A empresa idem, digo eu. 

A empresa é só comunicação também. Não, não bastam quadros de avisos e jornaizinhos. 

Você tem de interconectar todo mundo. Tem de ser o arquiteto e o cão de guarda desse 

processo. Gerenciar linhas de montagem é fácil. Quero ver é aprender a gerenciar processos 

que produzem... Produzem o que mesmo? 

 

Aceitar e assumir essa nova lógica requer um tipo de cabeça muito diferente do usual. 

Nesse mundo novo, quem não aceita perder o controle lutará contra e perderá. Quem 

não conseguir conviver criativamente com o paradoxo será derrotado.  

 

 

Atenção, senhores executivos, vocês vão passar por maus momentos: 

as cinco características e conseqüências da nova lógica da rede 

 

Executivos são pagos para executar.  

Eles estão em crise porque ainda preferem acreditar em contos de fadas a 

admitir a nova realidade que está aí. Essa nova realidade exige que se redefina tudo o 

que tem a ver com esse "executar". As lições que o executivo tem de aprender podem 

ser ilustradas por um relato de Kevin Kelly, nas páginas iniciais de Out of Control, 

que reproduzo livremente aqui. 

 

O cenário é um auditório escuro com um telão em Las Vegas. Cinco mil pessoas participam 

de uma conferência sobre computadores. Cada pessoa carrega uma tabuleta: um lado 

verde, o outro vermelho. Uma câmera de vídeo varre o auditório e alimenta computadores 
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que registram no telão a localização exata de cada tabuleta. Quando a audiência vira suas 

tabuleta, aparece no telão um imenso mar de pontos verdes e vermelhos ondulando, como 

em uma tapeçaria. É o registro de 5 mil decisões individuais. O objetivo disso tudo é 

demonstrar que é possível obter coordenação sem controle. Harmonia de formas sem 

estrutura. A primeira tarefa é jogar um videogame antigo chamado Pong. Loren Carpente, o 

speaker da conferência - especialista em computação gráfica -, faz aparecer o jogo no telão. 

Uma bolinha eletrônica se movendo dentro de um quadrado. De cada lado, dois retângulos 

móveis agem como duas raquetes. É um pingue-pongue eletrônico. O lado verde da tabuleta 

faz a raquete se mover em uma direção, o vermelho a movimenta na direção oposta. A 

direção predominante do movimento da raquete é então o resultado da média predominante 

de "pontos" verdes ou vermelhos na tela. Cada tabuleta é um voto. 

Carpenter fala pouco: "Ok, pessoal. A turma da esquerda do auditório controla a raquete da 

esquerda; a turma da direita controla a da direita; se você não tem certeza se está à direita 

ou à esquerda, escolha o lado que quiser. Ok? Go!” 

A multidão delira. Em pouco tempo, 5 mil pessoas estão jogando razoavelmente. Cada 

movimento da raquete é a média das intenções de milhares de pessoas. “Dá nos nervos. A 

raquete normalmente faz o que você quer, mas nem sempre. Quando não faz você passar a 

gastar tanta atenção tentando antecipar o movimento da raquete com o da bolinha 

eletrônica. Fica-se definitivamente consciente de outra inteligência on-line”.  

Carpenter decide elevar o nível. Pongue é simples demais. 

Desenha um grande círculo no telão. "Vocês conseguem desenhar um '5' verde dentro desse 

círculo?" Por um momento, nada acontece. Em seguida, começam a aparecer, 

desajeitadamente, ondas de pontos verdes que crescem à medida que as pessoas, 

acreditando estar no contorno do "5", viram e desviram suas tabuletas. Vagamente uma 

figura começa a surgir. A audiência começa a perceber a silhueta de um "5" no meio da 

confusão. Quando isso acontece, o "5" se precipita, nítido. O pessoal das “beiradas”, que 

tinha dúvida sobre sua posição exata no contorno, ajusta finalmente sua tabuleta e o "5" fica 

nítido. O "5" se auto-estabelece. 

Vamos aumentar a aposta de novo. 

Carpenter ativa um simulador de vôo no telão. "O pessoal da esquerda controla o equilíbrio, 

o da direita controla a inclinação.  

A audiência começa a experimentar os instrumentos de controle. O avião deve pousar em 

um vale estreito. Na hora de tocar o chão em uma aterrissagem tão arriscada, não há lugar 

para "médias". Tem de haver precisão. É muito mais difícil que fazer um "5". As projeções 

mentais são mais complicadas. O feedback entre ação e resultado é menos imediato. Parece 

que o avião vai bater, está desestabilizado, balança violentamente. O auditório entra em 

crise. Verde! Verde! Grita um lado. Mais vermelho, vermelho, VermEEELho!  

Está totalmente desequilibrado. A inclinação errada vai fazer a asa bater no chão... 

 257



Mas, de alguma forma, o grupo recupera o controle, levanta o nariz do avião que sobe e se 

movimenta em círculo para tentar de novo.  

Ninguém decidiu se era para girar para a esquerda ou para a direita. Ninguém mandou tentar 

de novo. Ninguém estava no controle. Tudo acontece seguindo a "mente coletiva do grupo". 

Tentam de novo. Quase deu, mas têm de repetir a tentativa. O grupo decide como uma 

mente única, "em comunicação lateral, como um bando de pássaros levantando vôo".  À 

medida que se prepara para nova tentativa, o avião se inclina um pouco, e mais um pouco, a 

"mente coletiva" dos 5 mil participantes decide fazer um giro completo. Uma cambalhota de 

360 graus. Top Gun. Cinco mil pessoas controlando coletivamente um avião. Sem erros. O 

pouso é perfeito. A multidão aplaude de pé. 

Tudo da nova lógica está contido nessa história. Atenção, colegas executivos: a nova lógica 

é sem controle. Out of control.  

 A nova lógica está associada a uma nova maneira de ver o mundo. É uma nova 

linguagem que “cria” uma realidade diferente: uma realidade virtual.  

 A nova lógica se estabelece step by step. 

 Por ser uma nova linguagem, a nova lógica pede um novo vocabulário. Em que 

vocabulário se dará essa narrativa? 

 A nova lógica é mais eficiente para lidar com a complexidade, portanto, leva a um 

aumento de fitness. Por quê? Porque ela valoriza, acima de tudo, a habilidade no 

processamento inteligente de informações - o aprendizado - para determinar a 

sobrevivência. 

 

A nova lógica é out of control 

  

A inteligência tem que ser distribuída.  

 A figura do controlador dos movimentos não existe em nossa história, como 

não existe no cérebro humano onde não há "neurônio-mestre". A lógica da rede não 

admite o controle central. O controle vem debaixo, da interação dos elementos na 

base. Toda vez que se obtém "alguma coisa a partir de nada", o controle é embaixo, na 

simplicidade da ação, e surge espontaneamente a partir do engajamento na tarefa 

comum a realizar. À medida que vai sendo realizada, a própria tarefa em realização 

vai informando aos participantes como as coisas estão e sugerindo o que fazer em 

seguida. Auto-referência,lembra-se?  

 Observando o resultado do que fizeram, os agentes envolvidos no jogo 

ajustam sua performance e o movimento prossegue. Os agentes aprendem. Seu 

aprendizado fica registrado no resultado que geram. 
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A figura anterior ilustra a emergência do comportamento global, complexo, a partir 

das interações "laterais", simples, entre os agentes (“interação lateral” é aquela 

gritaria no auditório) e o feedback que orienta o comportamento futuro. Esse exemplo 

registra a essência do comportamento dos sistemas adaptativos complexos. 

 Pense na antiga União Soviética. É claro que o sistema controlado 

centralmente não poderia funcionar. Sistema complexo algum pode funcionar 

controlado centralmente. Repare, de novo, no equilíbrio delicado entre ordem e caos. 

Em uma economia, por exemplo, acontece exatamente o mesmo que ocorre em uma 

célula viva, que se regula por meio de uma densa rede de feedback, e, ao mesmo 

tempo, tem liberdade para criar, para mudar, para experimentar respostas a novas 

condições que aparecem. 

 

 

 

 

 259



 

Esse "algo" misterioso que, em última análise, é o que possibilita a vida e a mente, surge no 

"ponto exato" do delicado equilíbrio entre ordem e desordem. Isso exige flexibilidade para se 

manifestar.  

Sistemas complexos, com uma multiplicidade de agentes interagindo, só funcionam se 

houver flexibilidade, o que contraria nossa intuição mecanicista. Por ela, seríamos levados a 

imaginar que, quanto mais complexo o sistema, mais detalhadas deveriam ser suas 

instruções de funcionamento e mais "atarraxados" - ou rigidamente conectados - deveriam 

estar os elementos do sistema para garantir o resultado final.  

 

A lógica da rede diz que é o contrário.  

 As conexões têm que ser flexíveis, os graus de liberdade têm que ser os 

maiores possíveis; a liberdade de experimentação tem que ser total. Por último, os 

agentes individuais, os nós da rede, têm que ter a capacidade de obter e processar a 

informação a respeito do ambiente, e de reagir de acordo.  

 

Capacidade de "computar" é essencial. Todo sistema adaptativo complexo tem que saber 

computar. Saber fazer isso coletivamente é a missão da empresa dos novos tempos. 

Transformar o ambiente empresarial em um telão que dê feedback a todos sobre a 

performance individual de cada um é nosso papel como executivos. 

 

 

A nova lógica está associada a uma nova maneira de ver o mundo.  

É uma nova linguagem criando uma realidade nova: uma realidade 

virtual 

 

A rede cria o potencial para uma infinidade de novos significados. O espaço em que a 

realidade se dá é outro, e os significados associados aos acontecimentos nesse novo 

espaço também são outros. 

 As 5 mil pessoas que pilotaram um avião em conjunto experimentaram um 

tipo diferente de contexto. Um contexto emergente. Virtual. Estava lá, mas não existia 

como categoria conhecida. Era real, mas não era uma "coisa".  

 Quem já viu adolescentes mergulhados em batalhas de videogames sabe do 

que estou falando, quando falo em contexto virtual.  
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No dia 13 de maio de 1997, a agência de notícias Reuters divulgou o seguinte: 

"A polícia interrogou, na segunda-feira, os pais de uma menina de 11 anos encontrada morta 

em seu quarto, dia 10 passado. Aparentemente, foi suicídio, e a suspeita é que o motivo 

tenha sido o desespero causado pela morte do seu Tamagotchi, um animalzinho de 

estimação virtual, que funciona em um dispositivo em forma oval, cuja tela exibe um ícone 

semelhante a um bichinho. A menina deixou um bilhete e um frasco vazio de pílulas foi 

encontrado a seu lado. Seus pais estão desesperados: ‘Pensávamos que era apenas um 

brinquedo inofensivo’, disse a mãe. A Bandai America, empresa que importa o Tamagotchi, 

não quis declarar nada."  

 

Linguagens criam realidades. 

       

• 
 

O que é que junta emergência, processos sem controle central, inteligência 

distribuída, adaptabilidade, aprendizado e experimentação? É algo novo, fora do 

mundo “objetivo” a que estamos acostumados. É uma experiência. 

 O conteúdo dessa experiência é intensamente emocional e, portanto, humano. 

Esse experimentar de conteúdos novos para as várias realidades que vêm se 

desdobrando diante de nós, desde Galileu, é, no fundo, o assunto deste livro desde o 

começo. Na ciência e em business. 

 Toda realidade interessante é virtual. 

 

 

Nossa dificuldade em comunicar a vitalidade desse virtual vem do fato de ainda não termos 

um vocabulário adequado para isso. A realidade quântica encontrou na matemática a 

linguagem apropriada para sua expressão. Mas a matemática não é a linguagem para 

expressar a realidade virtual que surge da lógica da rede. Essa “linguagem” terá de ser uma 

coisa experimentada, e não falada.  

 

O garoto frente ao videogame é uma boa imagem para começarmos a entender do que 

trata essa virtualidade que a nova lógica nos impõe.  

 É uma experiência. Intensa. Emocional. Não interessa em que espaço o garoto 

está realmente. Esse "realmente" nos persegue desde quando queríamos entender o 

que a física quântica "realmente" quer dizer, ou quando especulávamos sobre se o 

espaço é "realmente" curvo, como diz a linguagem da relatividade.  
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 O que interessa, como sempre, é o conteúdo novo que está podendo ser 

experimentando. Em física ou em business. 

 Por meio do vocabulário de Einstein, do vocabulário da formulação quântica 

ou pelo garoto por intermédio da linguagem do videogame. Qual a implicação dessas 

idéias no mundo das empresas? Marketing? Business? Resposta: é a morte do 

produto, da coisa objetiva e a primazia da relação e, portanto, do processo. 

 Sim, o virtual está entrando rapidamente no mundo da empresa. O produto 

passa a ser definido por uma relação que ocorre em um "espaço de relacionamentos". 

O produto vira uma experiência. 

 E a coisa que estou comprando? Esqueça. O produto torna-se desimportante 

nesse novo contexto. O que interessa é a qualidade das relações que se estabelecem.  

 Você entende o que estou dizendo.  

 

No passado, uma festa de aniversário de criança começava pelo bolo e o bolo começava 

pela sua matéria-prima. Os "recursos" eram: farinha, leite, manteiga, ovos... havia o trabalho 

de juntar tudo, bater, preparar a massa… com o tempo, apareceu a massa semipronta - era 

só adicionar leite e bater, mas nem isso é mais necessário: ligue para a padaria e compre o 

bolo pronto. Eles entregam em casa. Hoje, você liga e compra… a festa; o bolo vem de 

brinde. Grátis. Estamos na sociedade da experiência. Viva o Hard Rock Café e o Planet 

Hollywood , os parques temáticos. Eu quero o experimentar. É a sociedade do test drive. O 

bolo já era, mas mesmo assim, enjoy the party. 

O produto (coisa) é substituído por um processo. Software puro.  

Os marqueteiros sempre souberam disso. O que importa é o que a mente capta e processa. 

Na empresa e fora dela, é o que vem da cabeça que determina a ação. 

Vejam só um comentário do paleontólogo Richard Leakey, talvez o maior especialista no 

estudo das origens humanas: 

“O mundo que percebemos como indivíduos é essencialmente um mundo de nossa própria 

fabricação. Governado, determinado por nossa própria experiência. Todo mundo que tem um 

cão sabe que existe um mundo de experiências olfativas que o cão domina, mas nós, 

humanos, não. Borboletas enxergam luz ultravioleta, nós, não. O mundo dentro de nossas 

cabeças - sejamos nós homo sapiens, cachorro ou borboleta - é formado pelo tipo de 

informação que flui do mundo lá fora para o mundo aqui dentro (de nossas cabeças), 

somada à habilidade de nosso mundo ‘aqui dentro’ para processar essa informação.  

Há uma diferença entre o mundo real lá fora e o mundo percebido pela mente ‘aqui dentro’. À 

medida que o cérebro ia se tornando maior ao longo do tempo evolucionário, mais canais de 

informação sensorial iam podendo ser processados de forma cada vez mais completa. 

Assim, modelos mentais cada vez mais aprimorados foram conseguindo igualar, aos poucos, 
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as realidades lá de fora com aquelas aqui dentro, apesar de sempre haver alguma 

defasagem.                        

Podemos nos orgulhar de nossa consciência, mas não podemos nos esquecer de que nos é 

dado ter consciência apenas daquilo que o cérebro está equipado para monitorar no mundo 

real. Apesar de a linguagem ser vista por muitos como uma ferramenta para a comunicação, 

ela é também um meio adicional através do qual [o fio de] nossa realidade mental é afiado. 

Assim como os canais da visão, cheiro e audição nos animais constroem seus mundos..., a 

linguagem é o componente central para os humanos construírem os seus...” 

 

Todos os produtos serão objetivamente bons, portanto, a qualidade do produto não 

será o fator determinante da compra. Ter um produto de qualidade é a apenas o tíquete 

de entrada para o jogo. Condição necessária, mas não suficiente.  

 

Em Quero você - Exame, 21/4/1999 - escrevi: 

“Foco no produto é totalmente equivocado porque todo mundo hoje tem o ‘melhor produto’. 

Se você não inventar aquela droga milagrosa que elimina calvície em 24 horas, ou o Viagra, 

ou a máquina do tempo, pode esquecer. Foco no produto é coisa da era da chaminé. Até 

computador já era. Computador isolado - stand alone - virou liquidificador. Preços e margens 

caindo. Uma mercadoria banal. De novo: o que tem valor é o computador conectado a outros 

computadores. 

Henry Ford não inventou o produto automóvel, inventou um conceito para algo que 

chamavam automóvel. Depois, foi atropelado pelas idiossincrasias da mente humana, 

porque seu ‘automóvel’ deixou de ser importante. 

Quando aparelhos e ‘coisas’ em geral deixam de ser importantes, o que passa a contar é 

alguma outra coisa. O que seria?” 

 

A lógica da rede, criando toda essa coisa virtual, redefine totalmente os significados 

associados ao ato de comprar e vender. E as tecnologias digitais estão produzindo o 

contexto dentro do qual a linguagem da rede está se manifestando. 

      

• 
 

Em um artigo na Harvard Business Review4, Jeffrey Raypport e John Sviokla 

apresentam a idéia de que há um marketspace substituindo aos poucos o tradicional 

marketplace.  

 O marketspace é um espaço de transações comerciais novo, virtual.  
                                                 
4RAYPORT, Jeffrey and John Sviokla. Managing in the Market Space. Harvard Business 
Review. Nov-dez, 1994. 

 263



 Veja só um dos casos que eles contam. 

 Mercado de carros usados no Japão. Até meados da década de 1980, 

atacadistas de automóveis promoviam leilões semanais, nos quais, através de lances 

face a face, os carros eram vendidos para os varejistas. Nesses leilões, em média, 

apenas 45% dos carros eram vendidos. Em 1985, um empreendedor chamado Fujisaki 

criou um sistema de comunicação baseado em computadores e satélite, ao qual 

chamou Aucnet. Quem tem carro para vender pode ligar para a Aucnet que manda um 

inspetor avaliar e tirar fotos dos carros. Essa informação é digitalizada, colocada em 

discos a laser e enviada aos varejistas que assinam o sistema Aucnet. Toda semana, é 

realizado um leilão, que acontece virtualmente - em telas de computador em rede -, 

atingindo o país inteiro. Os carros comprados são entregues nos locais apropriados.  

O sistema Aucnet alterou profundamente o comércio de carros usados no 

Japão; o lugar físico onde estão os carros é irrelevante. Eliminou-se a tradicional 

interação entre comprador e vendedor que ocorre em um marketplace típico. O 

comprador examinando o carro, tocando nele, olhando por todos os ângulos... o 

vendedor matraqueando e querendo fechar a venda de qualquer maneira. Tudo isso 

acabou. A interação física entre comprador, vendedor e produto não existe mais. A 

transação passou a ocorrer em um marketspace, onde tudo é diferente do marketplace: 

 

- O conteúdo da transação é diferente: a informação sobre os carros substitui os carros 

propriamente ditos. 

- O contexto no qual ocorre a transação é outro: um leilão eletrônico, nas telas de 

computadores, substitui o leilão face a face. 

- A infra-estrutura que possibilita a transação é diferente: linhas de comunicação e 

computadores substituem os estacionamentos de veículos. 

 

Os custos desse tipo de transação são menores e os lucros, maiores. O lucro líquido da 

Aucnet é de 20% desde 1989. 

 O marketspace é um espaço de transações comerciais definido pela 

informação. Os clientes obtêm informações sobre o produto de forma diferente. 

Compram o produto de forma diferente e o recebem de forma diferente. Os lucros, 

porém, não têm nada de virtuais.  

     

• 
 

Hoje, já temos ambas as formas de transação ocorrendo - marketplace e marketspace. 

 Estou convicto de que tudo o que puder ser digitalizado - todo produto rico em 

informação - será transacionado preferencialmente no marketspace. O que vemos 
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hoje na área bancária, em que caixas eletrônicos e sistemas de comunicação de vários 

tipos eliminam a necessidade de contato face a face, vai acontecer em uma 

enormidade de situações.  

 Nada mais objetivo que um carro, certo? Pois até o "objeto" carro já está 

podendo ser substituído por informação. As pessoas estão cada vez mais investindo na 

obtenção de informações sobre as coisas, porque são elas que garantem o valor que 

será extraído da transação. 

  

 

A empresa virtual, o produto virtual 

e o novo trabalhador da era da inteligência 

 

A possibilidade de fazer buscas “instantâneas”, economicamente viáveis deveria estar 

preocupando muita gente, porque potencialmente isso ameaça uma série de 

atividades. 

 A internet está colocando isso à disposição. No momento em que eu puder 

consultar, de minha casa, um centro de compras eletrônico que varrerá catálogos de 

preços de vários fabricantes e me informará instantaneamente o menor preço para o 

produto que estou procurando (já incluindo o custo da entrega em domicílio), o que 

será da loja? Ou da agência de viagem? Ou... 

 O produto (a coisa) substituído pelo processo.  

 A empresa que vai empreender esse tipo de transação também será diferente. 

Será uma empresa virtual.  

 

Quando escrevi o trecho anterior, em 1995, não havia Amazon Books, e-Bay nem nenhum 

desses fenômenos da internet. Agora, elas são de longe o assunto mais quente no mundo 

dos negócios.  

A lógica da rede no domínio do comércio eletrônico sugere uma subversão nos próprios 

fundamentos do capitalismo. Empresas que nunca deram lucro e que não sabem quando 

vão dar; que não têm ativos; não têm estoque, mas que têm um extraordinário valor de 

mercado; a possibilidade de se alterarem radicalmente todas as noções do marketing do 

marketplace… os cases mais interessantes da história do marketing estão ocorrendo hoje e 

têm sido reportados em tempo real. Ninguém (repito, ninguém) sabe no que isso tudo vai 

dar. O mínimo que se esperaria era que estivesse havendo interesse nesses temas por parte 

de quem oferece cursos de marketing e administração. Mas não está. Continuamos 

aferrados às fantasias da era da chaminé, como 4Ps, como definir o preço de seu produto, 

como tomar decisões de distribuição, como entender o comportamento do consumidor, que 

nada tem a ver com o mundo que está sendo delineado diante de nossos olhos. Uma pena. 
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Quem vai trabalhar na empresa virtual também será outro tipo de gente. Será um 

funcionário inteligente no sentido de que terá de saber tomar decisões sobre o 

processo em que está envolvido, sem precisar consultar quem quer que seja. O 

computador simplesmente pode fazer melhor e mais rápido o que a hierarquia 

gerencial achava que teria de ser ela a fazer: coletar, processar, resumir e interpretar a 

informação.  

 Qualquer funcionário treinado poderá decidir melhor que o gerente. Lembre-se 

do caso da Cemex, no Capítulo 7 - motoristas de caminhão se auto-gerenciando. O 

computador - a rede - tornou os processos de produção mais flexíveis. Essa é a 

diferença fundamental. A pá de cal definitiva na concepção taylorista, em que os 

processos de trabalho tinham de ser rigidamente articulados para que se garantisse o 

output final, dentro das especificações que se desejava. Funcionou muito bem. Mas a 

lógica da rede virou a lógica da rigidez de cabeça para baixo.  

       

• 
 

Os sistemas que têm de funcionar seguindo a lógica adaptativa de interagir com o 

meio ambiente, aprender com ele e reagir a ele, seguem um princípio formulado em 

um Teorema de Von Foster, que pode ser enunciado da seguinte forma:  

 

Quanto mais rigidamente conectados estiverem os elementos de um sistema, tanto 

menor será a influência que eles terão sobre o comportamento do sistema como um 

todo. Quanto mais rígidas as conexões, tanto mais alienados do comportamento 

global estarão os elementos. 

 

O Teorema de Von Foster captura muito do que há de importante na nova lógica. 

Repare como ele, que surgiu dentro do contexto da cibernética, é análogo ao princípio 

da incerteza de Heinsenberg, que vimos no Capítulo 4; aquele princípio que traduz “a 

alma e a essência da física quântica”.  

 Por que as hierarquias rígidas e burocráticas não podem gerar comportamento 

criativo? Porque elas não têm nada a ver com a inteligência. Não têm mais capacidade 

de processar informação com a rapidez com que ela é gerada. Nada tem a ver com 

sobrevivência, adaptabilidade ou aprendizado. São presas fáceis para a entropia. 

 Só mudam seus schemata aquelas estruturas que tiverem conexões flexíveis, 

senão a rigidez predomina. A rigidez cadavérica. Rigor mortis. 
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• 
 

As fábricas da época de Taylor e Ford eram resultado da visão segundo a qual a 

melhor forma de se produzir a custo compatível era em um sistema rigidamente 

articulado. As unidades de produção em massa estariam operando da forma mais 

eficiente se o trabalho fosse sistematicamente analisado e reduzido a seus 

componentes mais básicos e mais lógicos. Esse sistema produzia o "melhor produto 

possível, da forma mais certa possível".  

 Você nota como ainda pensamos assim? Sabe por quê? Porque é 

absolutamente "lógico". 

 De novo Kevin Kelly: 

 

“A forma mais óbvia de se realizar qualquer tarefa complexa, tal como governar 100 

milhões de pessoas, por exemplo, é vir com uma lista de todas as tarefas que têm de 

ser executadas, na ordem em que elas devem ser executadas, e, em seguida, 

estabelecer um comando central, ou cérebro, para garantir a execução de tudo. A 

economia da antiga União Soviética era articulada dessa maneira, lógica, mas 

imensamente não-prática.” 

 

Aos poucos, vamos vendo como o que se pede é muito mais que o adquirir de um 

novo conhecimento ou nova habilidade. É o contrário, em certo sentido.  

 A nova lógica é contra-intuitiva, isto é, ela violenta o bom senso. Lembra de 

Einstein? Do gato de Schroedinger?  

 A nova lógica não permite que otimizemos nada. Ela é contra a otimização. 

Nós também não a entendemos, como não entendemos a lógica quântica, mas não há 

dúvida de que ela dá resultado. 

 Otimização de recursos é coisa de engenheiro. Custo-benefício. Lógica 

newtoniana. Máquina. Coisa.  

 O mundo em que se podiam organizar as coisas, visando uma melhor solução, 

é um mundo do passado.  

 

A conectividade, a arquitetura das ligações entre as coisas, é o elemento essencial. Foi 

assim que nossos cérebros se tornaram complexos o suficiente para inventar tecnologia, 

música e matemática. Neurônios conectados. Pessoas conectadas. Coisas conectadas. 

Conexão faz aparecer um tipo novo, surpreendente de habilidade. Uma inteligência nova. 

Do átomo solitário às galáxias. Das estrelas que explodem até nosso Sol, nossa Terra, vida 
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e consciência. Uma das polêmicas em que andei me envolvendo por causa de meu artigo 

Em busca de otários (Exame, 8/10/1998), teve a ver com essa coisa de otimização.  

Um ex-professor meu - quem muito prezo e respeito - escreveu para a revista dizendo que 

administração tem um fundamento científico: pesquisa operacional - basicamente uma 

técnica matemática de otimização. Discordei em outra matéria - Ao mestre com carinho - 

Exame 24/2/1999. 

Continuo discordando.  

O futuro que já chegou é anti-otimizacão, e entender isso é essencial. Há alguma coisa 

mais “ineficiente” que o processo de transmissão de e-mails que descrevi? Funciona 

perfeitamente. Há algo mais ineficiente do que a internet? Funciona brilhantemente. Há algo 

mais contra-intuitivo do que "deixar" que 300 caminhoneiros carregando concreto por aí 

ajam por conta própria (conectados, lembre-se) e estabeleçam seu próprio schedule? E que 

agindo assim sejam mais eficientes do que se estivessem sendo controlados, perguntando 

o que fazer e agindo de acordo com as normas? 

 

O futuro (que já chegou) vai ser moldado pela lógica darwinista: tem que haver erros, senão 

nada acontece. Eu não disse "é bom que haja erro"; eu disse: "tem que haver erro". Tem 

que haver variedade. É fundamental que as cópias não sejam sempre perfeitas, para que 

possa haver evolução. Esse é um lado sutil dessa coisa toda. Se - como alguém já disse - 

um engenheiro humano fosse chamado para projetar uma entidade auto-replicadora como o 

DNA, ele trataria de projetar algo perfeito. Erro zero. Seria tão bem-feito que não se 

replicaria. Para haver replicação, tem que haver variações em torno de um tema. Como vai 

ser esse futuro autogerenciado como um sistema imunológico que se auto-regula? 

Especialistas do EPRI - um instituto de pesquisas na Califórnia - dizem que a tendência 

geral do processo de geração e consumo de eletricidade nas grandes cidades vai ser por 

aí, também. Estamos falando de redes, certo? Ele diz que o hotel Marriot Marquis, em Nova 

York, já usa um sistema de redes (rede neural, nesse caso) para “otimizar” o consumo nas 

horas de pico. O fornecedor de energia elétrica instituiu um sistema de preços que varia 

hora a hora. Computadores (uma rede deles) ajustam o consumo de aparelhos de ar-

condicionado e outros aparelhos durante os períodos em que a eletricidade custa mais. Seu 

refrigerador vai “pedir” eletricidade momento a momento, em cooperação com outros 

aparelhos que você possa ter em casa. Ele vai tentar não “pedir” eletricidade nos momentos 

de pico e vai ficar totalmente desligado o máximo de tempo que for possível, sem que a 

comida estrague. Todo aparelho elétrico que você tem em casa vai funcionar assim. A 

eletricidade será medida minuto a minuto, e seu preço vai variar constantemente.  

O futuro (que ainda não chegou) vai ser assim. Um sistema desses vai aparecer em algum 

momento, mas não dá para dizer quando. Uma rede elétrica tão descentralizada e 

submetida às demandas desse jeito nunca poderia ser controlada. Mas se houvesse um 

crash, aconteceria um desastre nacional. Vamos com calma. Não é a mesma coisa que 300 
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caminhões, não. Algum tipo de capacidade de previsão e controle dessa “coisa” tem que 

ser desenvolvido. 

Isso me lembra o manager cabeça-de-chaminé, aquele que acha que as coisas ou são isso 

ou aquilo. Aquele bobo da corte que acha que se der autonomia demais “isso aqui vai virar 

bagunça”. O que estou dizendo é que algum elemento de controle, liderança, condução, 

sempre será necessário, mas há muito mais a se aprender e se conquistar com a gerência 

da novidade do que com a otimização do velho e do antigo. Não dá para otimizar chaminé, 

mas isso não quer dizer que temos de derrubar a chaminé. Esse negócio de "destruição 

criativa" é para ser entendido direito: não é para sair destruindo, provocando revoluções. O 

mundo da administração adora coisas revolucionárias. Turnarounds fantásticos, heróicos, 

geniais. Para mim, o manager como guerreiro não inspira nada. É um bobalhão. 

O manager nessa nova economia tem é que dominar a arte da sutileza, de fazer acontecer 

através do "não-fazer" - do observar, parar, pensar, deixar fluir -, limitando ao mínimo essas 

intervenções heróicas de que tanto gostamos. O manager pago e recompensado para 

"diminuir camadas", cortar custos, demitir é um manager lamentável. É um segurança de 

boate. O manager de verdade tem que fazer acontecer mobilizando a ação, não agindo 

como capataz. A administração de empresas é a arte do sutil, da paciência, da observação, 

da interferência mínima. 

Claro que tem de haver interferência, quem disse o contrário? Mas é exatamente a forma de 

intervir que é diferente. É antimanagement, de certa forma. Deixe-me explicar. Já contei a 

história que ocorreu em 1990, naquele auditório em Las Vegas; agora Kevin Kelly atualiza a 

narrativa em New Rules for the New Economy: 

 “Foi notável como os 5 mil ‘recrutas’ foram capazes de pousar o avião sem quase comando 

algum ou coordenação superior. Saímos daquele auditório convencidos do poder notável do 

controle distribuído, descentralizado, autônomo, estúpido (dumb).  

Cerca de cinco anos depois - e aqui está a novidade -, Carpenter voltou à mesma 

conferência, com simulações mais avançadas, melhores controles de input por parte da 

audiência e maiores expectativas. Dessa vez, o desafio, em vez de pilotar um avião, era 

guiar um submarino através de um mundo tridimensional, para capturar alguns ovos de um 

monstro marinho. A mesma audiência agora tinha mais escolhas, mais dimensões e mais 

controles. O submarino poderia ir para cima e para baixo, para frente e para trás, fechar e 

abrir suas ‘presas’ etc Muito mais liberdade que o avião tinha. Quando a audiência tomou o 

controle, nada aconteceu. Mexia-se freneticamente nos controles, ordens e contra-ordens 

eram dadas aos berros. A instrução que um dava era cancelada pela ordem de outro, e 

nada acontecia. Não havia coesão suficiente para mover o submarino. Finalmente, a voz de 

Loren Carpenter foi ouvida através de um alto-falante: ‘Por que vocês não vão para a 

direita?’, gritou ele.  
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Click! Instantaneamente, o submarino zarpou para a direita. A coordenação autônoma se 

tornou então possível, a audiência ajustou os detalhes da navegação e saiu em busca dos 

ovos do monstro marinho. 

A voz de Carpenter ali foi a voz da liderança. Sua curta mensagem carregava poucos bits 

de informação, mas aquele pouquinho de controle top-down foi suficiente para fazer brotar 

inteligência naquele grupo, antes totalmente desconectado. Carpenter não dirigiu o 

submarino, foi a audiência de 5 mil co-capitães que executou - mágica e misteriosamente - 

aquelas manobras complicadas. Tudo o que ele fez foi romper a paralisia daquele ‘enxame’ 

através da definição da visão de para onde se dirigir. O grupo então, de novo, descobriu 

como chegar lá da mesma forma maravilhosa que acontecera quando descobriu como 

pousar um avião cinco anos antes. 

Sem alguma forma de comando de cima, o controle embaixo simplesmente congela quando 

há muitas opções. Sem nenhuma forma de liderança, a base ficará paralisada entre tantas 

escolhas.”  

 

Controlar rigorosamente sistemas complexos é impossível, você tem de colocá-los em 

movimento e ver o que acontece. Interferência mínima. De alguma maneira sutil e profunda, 

os sistemas interessantes do futuro que já chegou serão aqueles que controlarão a si 

mesmos, serão auto-regulados. É como se houvesse uma mão invisível por trás. A comida, 

em uma cidade como Nova York, nunca acaba, mas não há autoridade central alguma 

gerenciando isso. Formigueiros estão permanentemente organizados. Mercados de ações 

só muito raramente dão crash. É a “mão invisível”.  

 

A lógica da rede é contra-intuitiva, como Kelly continua a nos ensinar:  

 

 Suponhamos que você precise estender um cabo telefônico que vai ligar 

algumas cidades. Kansas City, San Diego e Seattle. O comprimento total dos cabos é 

de 30 mil milhas. Digamos que você queira introduzir uma quarta cidade na malha, 

Salt Lake City. Você pode ser levado a pensar que o comprimento dos cabos terá que 

aumentar, mas não é isso que ocorre. Introduzindo Salt Lake City como um hub, 

fazendo os cabos das três outras cidades passarem por lá, faz o comprimento total 

diminuir para 28.500 milhas. 

 

A network tem sua própria lógica. Tamanho não é documento. Menos pode ser mais. 

A rede é diferente. 

     

• 
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Ela pede, é claro, outro tipo de empresa.  

 A empresa será uma arquitetura de relacionamentos que se estenderá sempre 

mais para fora de si mesma, para clientes, fornecedores, prospects. A empresa como 

um processo, não um lugar. 

 Os funcionários dessa empresa estarão em qualquer lugar. A capacidade maior 

vai ser saber integrar vários bancos de dados e construir arquiteturas de comunicação 

que façam a informação fluir com inteligência, estando disponível na hora e no lugar 

certos. 

 Você está percebendo: o tipo de gente envolvida nesses processos é 

completamente outro. Mais educado. Mais conhecedor. Mais inteligente. Gente que 

procurará extrair do trabalho um tipo de significado existencial diferente. Novo e 

melhor. 

Educação é o recurso essencial para a empresa virtual. A capacidade-chave é a de 

entender os novos processos envolvidos nessa atividade central, que é gerar valor 

para quem compra. 

 

Marketing, como função isolada, naturalmente vai acabar. Marketing vai ser o reflexo do 

caráter da empresa, não mais algo apoiado em propaganda. Propaganda valia, e vale, 

enquanto ainda estamos na fase do dizer algo.  

A nova fase - a da rede - é uma fase em que se diz pouco, mas se experimenta muito (no 

sentido de que se participa muito). 

É uma fase intensamente existencial. 

 

É paradoxal no sentido de que, como parte de um todo, consegue-se reforçar a 

autonomia e independência dos agentes individuais envolvidos. 

 Ninguém perde seu caráter autônomo. Pelo contrário, o participar de algo 

maior realça e amplifica dimensões individuais até então não explicitadas. A mente 

individual se completa na mente coletiva, emergente, que a transcende. O resultado é 

o que nós não prevíramos, não controlamos e nem entendemos.  

Paradoxo. Partícula e onda de novo. 

 A chave é a credibilidade. Tudo no novo marketing passa por aí. O papel do 

novo marketing será educar as pessoas, procurar de todas as formas possíveis 

aumentar a energia de ligação delas com a empresa. Mas isso com base em trust, não 

em truque.  
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 Ao estender sua rede de relacionamentos para fora de suas fronteiras físicas, 

passando a envolver todos os agentes do processo através do qual faz negócios, a 

empresa se redefine. Entendendo que o produto adquiriu novas dimensões e passou a 

ser um conteúdo definido pela qualidade de relacionamentos entre os envolvidos, a 

empresa terá de ser um organismo flexível, adaptativo, que aprende, que evolui. Ou 

melhor, que co-evolui em um ecossistema definido por ela, seus funcionários, seus 

clientes e prospects. 

 Será uma fábrica de informação. 

 A capacidade de transformar dados em informação, em conhecimento, é a 

inteligência que se vai requerer dos maestros dessa orquestra; ou melhor, do band 

leader, que vai definir a partitura, dar o tom e... sair.  

 A essência de administrar nesse contexto novo se deslocará da idéia de dirigir 

a ação para a de assegurar o funcionamento adequado dos processos. Como isso vai 

acontecer? Step by step. 

 

 

A nova lógica se estabelece passo a passo.  

Ela é progressiva, não imediata 

 

A “bio-lógica” detesta revoluções. A dinâmica da complexidade se desdobra passo a 

passo. Cada etapa envolve as anteriores, não as elimina. Cada etapa é construída 

sobre as anteriores. 

 Tudo o que vimos aponta para isso, desde Newton englobando Galileu. 

Einstein englobando Newton... a evolução biológica. O aperfeiçoamento de schemata. 

 O simples é pré-requisito para o complexo. A melhor maneira de se chegar à 

complexidade é adicionando camadas sobre as simplicidades que já funcionam.  

 Essa é a contradição lógica central de propostas, como a da reengenharia. 

Insistindo em ser revolucionária, radical, ela violenta a dinâmica da complexidade. 

Ela tenta construir uma situação nova de repente. Não pode funcionar. Ou só funciona 

em situações em que há um evidente acúmulo de distorções gritantes, geradas pela 

falta de "higiene empresarial" do dia-a-dia. Aquilo a que já me referi e que se resolve 

tomando banho diariamente, aparando as unhas uma vez por semana e cortando o 

cabelo uma vez por mês.  

 

• 
 

A lógica da rede é progressiva. As escalas de tempo envolvidas não são imediatas. 

Habituados ao velho vício mecanicista do "faço isso e obtenho aquilo", é difícil para 
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nos acostumarmos com o não-imediatismo dos efeitos que a dinâmica da rede impõe. 

Teremos de aprender. O obter resultados segundo a nova lógica está associado a um 

processo de construção, não a um processo promocional como no velho marketing. 

 Não haverá "promoção do mês" que dê resultado no mundo das interconexões 

comandadas pela dinâmica da rede.  

 Por Ser uma Nova Linguagem, a Nova Lógica Pede um Novo Vocabulário. 

Em que Vocabulário se Dará Nossa Narrativa? 

 Não é a matemática. É o da simulação, ou do experimento em computador. 

 Sem as tecnologias digitais não haveria a lógica da rede.  

 O computador, barato e disponível, é o veículo da nova linguagem. Sem 

computer experiments não haveria o Instituto de Santa Fé. Não haveria as novas 

ciências do caos e da complexidade.  

 A matemática - papel e lápis - sempre foi a linguagem do físico, agora ele usa 

outra matemática, uma matemática que só tem sentido com computador. Usa, 

desculpe o termo, algoritmos computacionais para tirar partido da enorme capacidade 

de expressão que o computador nos dá. 

 Porém, há mais. O computador é um ambiente novo em si. Um novo espaço 

experimental. Um novo laboratório. Lembra-se do experimento de Carpenter em Las 

Vegas? Criou-se um ambiente virtual, graças ao computador.  

 Lembra-se de Tom Ray experimentando a evolução no computador? O próprio 

computador era o meio em que os organismos digitais evoluíam, sofriam mutações 

etc. É o computador funcionando como meio e como mensagem, ao mesmo tempo. O 

computador tornando possível a emergência de uma nova realidade, que pode ser 

experimentada e vivida. 

 Nos grandes espaços virtuais que vamos testemunhar como cenários do 

marketing e da empresa virtual, a tecnologia digital vai funcionar tanto como meio, 

como mensagem.  

 O caso da Aucnet é um exemplo disso. A mensagem eram carros usados 

"digitalizados" (isto é, informação digitalizada sobre carros), e a mídia que transmitia 

era uma rede de computadores. 

 Não duvide. Nosso futuro é esse. Só haverá empresas "digitais" independentes 

do setor em que atuem. Tudo será informação, software, serviço. Tudo será a 

percepção que o cliente terá a partir de um processo de relacionamentos no qual é 

ator, não mais espectador passivo.  

 O conteúdo da experiência desse processo é que determinará a percepção de 

valor que o cliente vai ter. É isso que determinará a compra, seja qual for o setor em 

que você atuar. 
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A disponibilidade da tecnologia digital nos permite mais um passo à frente: a 

simulação. Essa é a verdadeira linguagem da era da rede. Você não consegue mais 

prever as coisas? Então, experimente. Simule. A complexidade só pode ser decifrada 

pela experimentação. Não há meio mais adequado para isso que o computador. 

 Existirão simuladores de tudo. Da guerra no campo de batalha à guerra pela 

conquista de mercados. Videogames. Realidades virtuais superpondo-se à realidade 

"verdadeira" de nossa experiência cotidiana.  

 O interessante disso tudo é ver emergir nuanças totalmente novas para colorir 

essa realidade "verdadeira", com tons diferentes, e nos apontar domínios que estão lá, 

mas de cuja presença jamais suspeitamos.  

 

 

A nova lógica é mais eficiente para lidar com a complexidade. Portanto, 

leva a um aumento de fitness. Por quê?  

Porque valoriza, acima de tudo, a habilidade de aprender para 

determinar a sobrevivência 

 

Tudo na nova lógica é experimental, não verbal. É atitude, e não discurso. O auditório 

experimenta, experimenta, vai e volta, até conseguir formar o "5" ou pilotar o avião. 

A habilidade coletiva surge de um processo de aprendizado coletivo. 

 Não pode ser de outra forma.Não adianta tentar se destacar na multidão. A 

dinâmica da complexidade no domínio da empresa é tal que a única forma de ter 

sucesso é através do empreendimento coletivo, nunca do talento individual.  

 O talento individual não é decisivo para a dinâmica da rede no contexto da 

empresa. A cultura do expert vai acabar, pois de certa forma ela ainda é resquício da 

"autoridade", do saber superior, de algum privilegiado. Isso simplesmente não cabe 

mais, não por causa de algum vago idealismo, mas porque a lógica da rede privilegia 

o coletivo, é essencialmente democrática.  

 Nada será como antes. Consultores e autores de best-sellers adoram fazer 

previsões definitivas sobre horizontes de tempo para que isso ou aquilo aconteça. 

Raramente se cobram deles depois os erros que cometem. Prefiro ficar longe desse 

pessoal. Não há quem possa, por enquanto, afirmar nada de definitivo sobre o 

"quando". Só sobre o "quê".  

 Eu, se fosse você, evitaria embarcar no deslumbramento com as novas 

tecnologias, mas me manteria muito atento. Um projeto-piloto aqui, um experimento 

ali. Nada que pretenda alterar radicalmente sua maneira de fazer negócios a curto 
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prazo. Essa lógica nova é experimentação pura, lembre-se. É tateando que se 

aprenderá. A lógica da net adora surpresas, mas detesta revoluções, portanto... 

 

Os mandamentos da nova ciência para a empresa do século XXI 

 

A nova ciência da complexidade é o estágio atual de nossa eterna busca da linguagem 

certa. Uma linguagem que produza resultados.  

 Homens de empresa gostam de "sumários executivos" e recomendações 

concretas. Não quero deixar de atendê-los. Apostei que toda essa coisa iria 

desembocar em algo que tivesse valor prático no mundo real. Os físicos que 

formularam matematicamente as abstrações quânticas não sabiam que dali viriam 

coisas como a energia nuclear, o laser, o microchip, mas nós, homens de empresa, 

não podemos nos dar ao luxo de simplesmente formular uma visão instigante, baseada 

em analogias científicas para inspirar nossa atividade no dia-a-dia. Precisamos de 

linhas-mestras mais práticas.  

 Falo para gente que, como eu, tem de se equilibrar na corda bamba entre a 

obtenção do resultado hoje e o cuidado com a “perpetuação dos genes da empresa no 

amanhã. Nenhum de nós pode fugir disso. Para os que me seguiram até aqui, a nova 

ciência oferece mais que dicas. Apresenta mandamentos.  

 Vamos a eles: 

 

1 - Crie e institucionalize um processo que estimule o aprendizado 

coletivo permanente dentro da empresa. 

 

Precisamos de um processo de participação permanente, de conversação contínua, 

sobre os rumos da empresa e sobre todos os aspectos relativos à vida da empresa. 

Repito: todos. 

 Coletivo, todos os níveis devem participar, mas não pense que estou propondo  

assembléias para tomada de decisão.  

 Isso seria ridículo e absurdo, e creio que os exemplos que já dei falam por si. 

Não se trata de escolher um caminho em conjunto, mas de participar junto na 

construção de um caminho.  

 Líderes hoje têm como primeira tarefa a construção de uma arquitetura interna 

de relacionamentos, que gere a possibilidade da inteligência emergir dentro da 

empresa. Sem ela, nada feito. É assim, porque a nova lógica nos impõe isso. 

 É possível? Só é. Mas a dificuldade é mais existencial do que técnica. Na 

verdade, não há dificuldade “técnica” alguma. A alma da maior parte dos executivos é 

que tende a permitir ou tolerar a participação apenas de forma paternalista. Os 

funcionários são chamados a participar - de alguma forma geralmente burocrática, 
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como o preenchimento de formulários - mas têm a sensação de que estão recebendo 

um favor e reagem de acordo, geralmente de forma medíocre.  

 Processos desse tipo são comuns e frustrantes. Podem até começar de forma 

animada, mas logo são incorporados à mediocridade que contamina até as boas 

intenções. Eu e você conhecemos isso muito bem. O que a nova lógica nos impõe é 

um processo orgânico, articulado nos vários níveis da empresa - mas com o objetivo 

de chegar a algo que só pode ser atingido coletivamente. 

 

Essa é a questão básica - o reconhecimento de que a inteligência tem que ser distribuída. 

Esse processo é raro, porque líderes são raros. Mas é fácil perceber que os ambientes 

empresariais que têm tido, e vão ter sucesso, são aqueles em que o processo de 

participação é orgânico. Em que não há líderes carismáticos no controle.  

 

A maneira de desenhar esse processo depende de você, mas é aí que se integra a vida 

das pessoas com a vida da empresa. É aí que os vários "egoísmos" naturais percebem 

que é válido colaborar. 

 Sinto muito, mas não há receita para isso. Se eu aceitasse o papel de traçar um 

roteiro passo a passo para chegar lá, estaria contradizendo minha crença na lógica da 

complexidade. Cada um de nós tem de descobrir sua própria maneira. Se fosse uma 

técnica, algum consultor já teria se apropriado dela. Há milhões de abordagens 

possíveis, e não se vê resultado logo. Lembre-se: a inteligência se instaura step by 

step.  

 

 

Trecho de New Schemata5 nº 2 (jan/fev 1999): 

 

“Empresas têm cérebro. É através dele que o processo de construir o futuro tem que ser 

exercitado; nosso desafio é entender essa ‘cabeça empresarial’. 

Ao contrário do que se possa pensar, o cérebro (na empresa inteligente) não pode pertencer 

a uma pessoa - o chefe ou o líder. Se for assim, quando ele morre, a empresa morre junto, 

mas se ela - empresa - é um organismo vivo, seu propósito é... permanecer, perpetuando-se 

pelo tempo afora. O único talento que conta é esse.  

Às vezes, diz-se que o cérebro de um animal é seu “computador de bordo”, mas cérebros 

não funcionam como computadores. Os componentes e a forma de operar são diferentes. De 

qualquer modo, essas diferenças de detalhe não desqualificam a metáfora: o cérebro é, sim, 

o computador de bordo do corpo, não pela maneira como funciona, mas pelo que faz. Para 

nós, interessados em performance empresarial, o aspecto mais interessante do que ele faz é 

                                                 
5www.clementenobrega.com.br 
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a simulação do mundo, a criação de modelos do mundo através do equivalente a um 

software de realidade virtual que ‘roda nele’. 

Realidade virtual? O que o hardware/software do cérebro nos habilita a captar é exatamente 

isso: uma realidade construída por ele, não a realidade ‘real’. É fútil tentar ir além disso. É 

tolo querer saber como é a realidade ‘real’. Nosso sistema nervoso nos limita ao que 

podemos processar, e, assim, por definição, o que percebemos é que é a realidade.  

Toda espécie que tem um sistema nervoso usa-o para construir um mundo seu, particular, 

que é permanentemente atualizado pelas informações que chegam ao cérebro através dos 

órgãos dos sentidos. Para construir seu mundo, cada espécie usa a informação mais útil 

para que possa agir nesse mundo. Como diz o biólogo inglês Richard Dawkins: ‘Construir 

modelos dentro da cabeça é uma maneira útil de expressar isso, e comparar o processo com 

a simulação de uma realidade virtual é particularmente útil no caso dos humanos’. 

Atuamos em um mundo virtual, construído por nossos cérebros. Disso, como veremos, vai se 

seguir uma idéia-chave para nós, interessados em empresas: inteligência tem a ver com 

‘viver simuladamente’ possíveis realidades através de histórias, narrativas. Isso nos levará à 

linguagem. É a linguagem que usamos que molda a realidade na qual operamos. O real, a 

performance, o resultado, são construções intermediadas pela linguagem.  

Estou convencido de que qualquer metodologia, paradigma, processo realmente novo, 

programa de desenvolvimento, chame como quiser... na empresa vai ter que 

necessariamente incluir esse achado. Senão, pode desconfiar... vai ser mais uma 

reengenharia dessas da vida.” 

No número 3 (mar/abril de 1999) de minha newsletter, New Schemata, comecei a tratar da 

metodologia de cenários - a que já me referi. Trata-se de um modelo prático (uma 

metodologia mesmo), para se implementar esse processo de aprendizado coletivo, que é a 

habilidade central da empresa que vai operar segundo os princípios da nova lógica. As 

observações a seguir são retiradas dela:  

“Enquanto ficarmos nesse ‘lógico’ de ontem, estamos mal. Temos de nos abrir para o ‘não-

lógico’ plausível. Reações ‘não-lógicas’ são a marca registrada do final do século XX 

(internet etc.). 

O exercício da imaginação engajada - não um exercício de especulação burocrática ou 

delirante - pode ajudar a diminuir muito o tempo de resposta. Essa é a tese. Você se prepara 

para o futuro experimentando-o virtualmente. A empresa que exercita a arte da vivência 

virtual - que é o que o planejamento por cenários possibilita - identifica mais rápido que as 

outras os elementos de um cenário que se torna real - no todo ou em partes -, pois já 

ensaiou esse futuro. 

Vantagem competitiva significante não exige nem capacidade de prever nem clarividência. 

Apenas um aumento na capacidade de a empresa perceber. Hoje, a vantagem fundamental 

vai para quem for capaz de aprender mais rápido. 
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Nem bom, nem mau – apenas futuros plausíveis 

Cenários referem-se a uma faixa de possíveis futuros. São descrições consistentes e 

desafiadoras. O que acontece neles está essencialmente fora de nosso controle. Cenários 

úteis são sempre neutros em termos de valor. Seu grande mérito é que permitem o 

engajamento em uma exploração livre. Não condicionada. Permite que os executivos vejam 

o mundo a partir de outras lentes, diferentes do mapa mental habitual. O truque é despi-los 

de carga emocional. Desassociá-los de noções de bom e mau.  

Como indivíduos, podemos ter um julgamento de valor, é claro, mas a organização como um 

todo, não. Ela - como instituição - tem que tomar a seguinte posição: ‘sou incapaz de alterar 

o quadro lá fora, portanto, tenho que ter sucesso em qualquer futuro.’ 

Planejamento por cenários se distingue de outras abordagens de planejamento estratégico, 

por incorporar explicitamente ambigüidade e incerteza. Leia de novo: incorporar. Não admitir 

ou considerar, mas se apoiar nesse dado da realidade. 

A mais notável conseqüência disso é que planejamento se transforma em aprendizado - que 

passa a ser uma proposta permanente na empresa. Um processo que não acaba nunca. 

 

Verdades que sabemos serem verdades, mas que afastamos da mente 

 

 A realidade é inerentemente ambígua e imprecisa. Sem incorporar isso, você não vai 

longe.  

 Não é possível fazer a coisa certa da primeira vez (só por acaso), e não deve ser esse o 

mandamento que nos guia. Esse mandamento pode ser bom para idéias superficiais, 

como Qualidade Total, mas atrapalha. Livre-se dele. 

 É o contrário do que sempre aprendemos: o certo só aparece como resultado de intensa 

experimentação. Só é possível avançar, errando. 

 Otimização não é o ponto. As coisas no mundo de hoje não são otimizáveis.  

 

Temos uma necessidade vital de ‘estar no controle’. Isso nos conforta psicologicamente. A 

cultura do sucesso aponta para a idéia de que vence quem "sabe" algo que os outros não 

sabem.  

Em nossas empresas, o discurso é: ‘Ok, o planejamento está  pronto, vamos sair e fazer 

acontecer.’ A idéia de aprendizado contínuo é muito menos confortável, porque pressupõe 

um processo sem fim, não um problema que  tenha solução. Ela diz: ‘Você vai errar. Você 

tem de errar. Por isso, vai ter de viver eternamente o processo de aprender.’ Técnicas de 

solução de problemas nada tem a ver. Entende por que rejeitamos isso? Entende por que eu 

digo que nosso problema está só na cabeça? 
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O enfoque tradicional é tentar eliminar incerteza através do pressuposto de que existem 

experts que sabem mais que nós, e que, portanto, estão em posição de saber qual o futuro 

mais provável e nos dizer as probabilidades de acontecer isso ou aquilo. É por isso que 

continuamos sendo enrolados por ‘gurus’. 

Portanto, planejar por cenários é aprender. O aprendizado em uma organização é um 

fenômeno emergente; isso quer dizer que a capacidade de a empresa aprender brota da 

capacidade de cada membro individual aprender, mas não é simplesmente a soma dessas 

capacidades. É mais. É diferente. 

 A organização não é simplesmente a soma dos comportamentos dos indivíduos, mas 

sim algo mais. A interação entre os indivíduos faz emergir um comportamento único, 

característico da empresa, é isso que a caracteriza como organismo. 

 

A armadilha do sucesso 

 

Quando a empresa vem operando com sucesso, o grupo gerencial chega logo ao consenso 

sobre a estratégia. Em time que está ganhando não se mexe, certo? É bom tentar 

reperceber as coisas aqui também: o sucesso limita o grupo. Conduz o grupo a só ver o que 

o sucesso ‘demonstrou’ que vale a pena ser notado. 

Ele reduz o foco da organização a um conjunto de coisas muito limitado e não deixa a 

empresa ver outras. O sucesso produz um forte reforço da ‘fórmula de sucesso’. O problema 

aparece quando mudanças no meio ambiente em que a empresa atua trazem elementos 

novos para o jogo e ela, a empresa, então descobre que não tem internamente a variedade 

de modelos mentais necessária para dar conta do recado. Todas as grandes débâcles, todas 

as oportunidades perdidas no mundo empresarial têm essa causa - de Henry Ford, na 

década de 1920, a Steven Jobs e a Apple, recentemente. 

Reparem como a coisa é sutil e aparentemente paradoxal: um dos fatores-chave para 

perpetuar o sucesso de ontem é estar preparado para questionar a raiz desse sucesso. Para 

isso é preciso haver variedade no grupo que decide. Variedade nos modelos mentais, sem 

isso não se evolui. Darwin teria entendido isso perfeitamente. 

A disciplina que se tem de ter é um desafio a nossa vaidade, à importância que damos a nós 

mesmos. Uma questão puramente humana. O que estou dizendo é que empresas de 

sucesso têm de ter uma forma disciplinada de olhar para fora de seu business as usual, elas 

têm de aprender a entender o ambiente em que atuam, de uma maneira mais rica em 

nuanças. O modelo tradicional de definir o que fazer na empresa - o que chamam de 

gerência estratégica - é racionalista, vê a empresa como um ator isolado que descobre o 

melhor a fazer esse ano e sai em campo a fim de realizar o objetivo. Isso acabou. O mundo 

não permite mais isso. O que se necessita é de uma filosofia mais abrangente, que mobilize 
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os processos cognitivos da empresa, sua cultura, sua estrutura, seus processos, através da 

organização. Planejar por cenários é um passo para isso. 

A proposta de cenários é construir junto. Não é tomar conhecimento de uma narrativa 

passivamente. Ao juntar fragmentos da imaginação, chegamos a uma história que traduz 

uma vivência coletiva. O efeito disso é terapêutico. É o processo que leva a descobrir e 

tornar as coisas claras. Ao fazer emergir, ele pode ser transformador. É só o processo que 

tem importância, nada mais. 

É aquela coisa da comunicação na empresa: as pessoas precisam de narrativas. O próprio 

ato de pensar consiste em uma narrativa silenciosa, que fazemos para nós mesmos. 

Quando, por alguma razão, se interrompe a narrativa que existia, nós inventamos outra. É 

impossível para o ser humano viver sem uma história. A narrativa tem de fluir continuamente. 

 

Não espere nada muito glamoroso, pois não há isso aqui. Administração é igual à vida 

cotidiana. Não tem qualquer charme especial. Ou aceitamos isso ou ficaremos pulando de 

guru em guru em busca de um tipo de iluminação que não vem nem virá nunca. 

A metodologia de cenários não tem nada demais. Não é arrebatadora. Não é relampejante. 

Ninguém vai irromper em prantos ou ter qualquer revelação transcendental. É gente que se 

reúne para falar do futuro, seguindo certa disciplina. Só o que se exige é uma mobilização 

interior, um tipo de postura mental, que não é muito excitante para a maior parte de nós. Mas 

o processo de experimentar coletivo que cenários possibilitam pode ser a chave para 

resultados   consistentes e duradouros na empresa. Mais que qualquer livro, qualquer 

palestra, qualquer guru. Sabe qual é o problema? É que o eixo da coisa é deslocado para 

você. Você é o ator. Você tem que se expor. Você está sozinho e não há ninguém que possa 

substituí-lo nisso. Esse ‘você’ aqui é cada membro daquele grupo mínimo de pessoas que 

faz a empresa funcionar. Aquela massa crítica de pessoas, sem a qual as coisas não 

acontecem. 

Normalmente, o dia-a-dia em qualquer empresa emburrece, pois a tendência de livros, 

‘treinamentos’, palestras e gurus é tirar a responsabilidade de você, dando a entender que 

alguém pode lhe ensinar algo. Isso é ilusão. A vida na empresa (estratégias e tudo o mais) 

tem que ser construída através do compromisso individual, engajado na ação consistente ao 

longo do tempo, não no papo.” 

 

A caminhada é sua própria recompensa.  

 Essa lógica é profundamente contrária àquela com a qual estamos 

acostumados, que nos recompensa pelo resultado imediato. Pelo lucro do trimestre. 

Pela satisfação do acionista hoje. Neurose pura. 

 O mundo é assim e eu sou pragmático o suficiente para não lutar contra um 

dado da realidade, mas sou também observador o suficiente para perceber que há um 
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movimento que está deslocando essa lógica imediatista. Mantenha-se atento a esse 

movimento. Não lute contra ele. Engaje-se a ele. Comece agora.  

 A inteligência só emerge quando se absorve criativamente a perturbação com 

a qual o ambiente desafia. Sistemas criativos procuram essa instabilidade. Artistas e 

criadores em geral gostam de sessões de brainstorming para estimular o aparecimento 

(emergência) do novo e do surpreendente. O padrão é o mesmo na arte e em business. 

 

A técnica por trás do processo é quase trivial. Coletar fatos. Identificar tendências, padrões 

etc. Isso é um processo artístico, criativo.  

 Marshall MacLuhan disse: "Para o artista, excesso de informação se transforma em [um 

exercício de] reconhecimento de padrões. O que o normal das pessoas vê como 

complexidade ingerenciável, o artista vê como uma nova inter-relação e tenta colocar a 

coisa de uma forma tal que a pessoa média possa lidar com ela.” 

 

É o exercício que conta. É uma prática que não valoriza a resposta certa, mas sua 

procura. Ela sabe que não há mais resposta certa. Uma prática que acomoda e aplaude 

as diferenças; que não valoriza o brilho individual ou o carisma do líder, mas assume 

profunda e honestamente que é do livre fluir das opiniões, das vivências, das escolhas 

individuais que se constrói o todo. Lembre-se de Carpenter, em Las Vegas.  

 Lembre-se de que estamos apoiados na lógica "fria" da evolução. A lógica do 

resultado pela experimentação. Se você percebe que isso faz sentido mas não sabe 

por onde começar, procure ajuda (sim, até de consultores). Há milhões de formas de 

se fazer isso. Todas têm de valorizar aquilo que chamei de participação orgânica. 

Todas têm de reconhecer que não há mais problema isolado na empresa e que tudo 

interage com tudo. Desatar esse nó exige outro tipo de atitude mental. Não espere que 

alguém possa fazer isso para você. Ninguém pode. Se o consultor disser que pode, 

demita-o.  

 Seu papel é motivar as pessoas a se engajarem no processo de criar sua própria 

realidade, que é a realidade da empresa. Ao fazer isso, estarão vivendo um processo. 

O principal benefício não é o produto final, mas o engajamento em sua produção. 

Institucionalize esse processo. 

 

Crie mecanismos de participação em todos os níveis e em todas as dimensões. Isso só pode 

ser feito através de estruturas flexíveis; lembre-se do Teorema de Von Foster. Tudo o que 

estiver a favor do fluir da informação, do estímulo ao ato de participar, da interação entre os 

indivíduos, deve ser estimulado. Não permita que haja espectadores passivos nesse 

processo. Não havia ninguém só olhando no auditório em Las Vegas.  
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Interconecte todo mundo. Instale redes de computadores e cuide para que todo mundo 

se comunique por correio eletrônico intensivamente. Não tenha medo de nada disso; 

você não precisa ser especialista em coisa alguma para aprender, em minutos, a se 

comunicar por e-mail.  

 Qualquer empresa média hoje pode estabelecer esse meio de comunicação 

complementar ao telefone.  

 

 

Três anos depois da primeira edição deste livro, Bill Gates apresentou suas “12 regras para 

vencer na era digital”, no livro Business@the speed of thought, Warner Books, 1999. 

A tese é que para se ter sucesso hoje - depois das fases da qualidade total (anos 1980) e 

da reengenharia (anos 1990) - as empresas vão ter de desenvolver uma espécie de sistema 

nervoso digital, que vai funcionar como o de uma pessoa: dando à empresa a habilidade de 

responder rapidamente às emergências e oportunidades; de funcionar integradamente; de 

captar informação valiosa e torná-la disponível - em tempo real - para quem precisa dela 

para agir etc. 

Na próxima década, a empresa de sucesso vai ser aquela capaz de reinventar sua forma de 

trabalhar usando ferramentas digitais.  

A primeira regra de Gates é: “Insista para que todos na empresa se comuniquem por e-

mail.”.Ele diz: 

“…Iniciativa pessoal e responsabilidade são aumentadas em um ambiente que estimula a 

discussão. E-mail é um componente central em nosso sistema nervoso digital, que faz 

exatamente isso. Ele ajuda a transformar funcionários médios de receptores passivos de 

informação em ‘fazedores’. Não há dúvida de que o e-mail achata a estrutura hierárquica de 

uma empresa. Encoraja as pessoas a se manifestar. Encoraja os gerentes a ouvir. É por 

isso que quando um cliente me pergunta qual a primeira coisa a fazer para obter mais valor 

de seu sistema de informações, eu respondo sempre: e-mail… 

O velho ditado: ‘Conhecimento é poder’, às vezes faz as pessoas esconderem o que 

sabem. Elas pensam que a retenção do conhecimento só para elas as torna indispensáveis, 

mas poder não vem de conhecimento retido, vem de conhecimento compartilhado. Os 

valores da empresa, assim como seu sistema de recompensas, devem refletir essa idéia.” 

Confesso que minha opinião sobre Bill Gates melhorou muito. 
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Infelizmente, muitos de nós ainda se deixa intimidar pelo palavreado afetado dos 

chamados especialistas em informática e acabamos pensando coisas do tipo "isso não 

é para mim", ou, "eu não preciso disso". 

 Bobagem. Tentar ficar fora disso é o mesmo que achar que não se precisa de 

energia elétrica porque, "afinal, lampiões a gás iluminam muito bem". Vença isso. Há 

muita gente que pode ajudá-lo a estabelecer o primeiro nível de relacionamento 

prazeroso com o computador. 

 O passo seguinte poderá ser a opção por uma maneira compartilhada de 

trabalhar. Deixa eu repetir: o computador como "coisa" tem tanta importância como 

um liquidificador ou uma torradeira elétrica, mas como instrumento para criar 

significados novos, como meio de expressão, além de ser o lógico a fazer, também é 

um bom negócio.  

A lógica Newton-Taylor leva à alienação.  

 Participação, engajamento é o contrário da alienação.  

 

O fato de o processo de trabalho ser vivido coletivamente, compartilhado, cria um senso de 

posse muito original e o transforma também em algo existencial. Nisso, nada se compara à 

arquitetura da rede.  

Não é questão de ser necessário ou não. Não é uma questão de custo-benefício: é uma 

questão de inteligência, digamos, evolucionária. De ter os instrumentos para sair do atrator 

em que aparentemente está tudo bem, mas que em breve vai servir de túmulo se a gente 

não se mexer rápido.  

    

É por interesse que se colabora. Não por altruísmo. Interesse em um empreendimento 

compartilhado.  

 Tit for tat é nossa lógica, mas ela só floresce em um ambiente em que 

podemos interagir, conversar, trocar, compartilhar. Se isso nos é negado, o que se 

manifesta é a opção do egoísmo-traição.  

 A capacidade de produzir mais e melhor (melhor em todos os níveis), é 

resultado da participação. Estimule-a dentro de sua empresa em todos os níveis e em 

todas as dimensões.  

 

 

2 - Treine intensivamente todo mundo,  

mas treine por simulação, não por enrolação. 
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A inteligência que buscamos não é o resultado do acúmulo de cultura, livros ou horas 

de sala de aula. Inteligência que aperfeiçoa os schemata é resultado de um processo 

muito mais visceral de acumulação de vivências.  

 Muita tentativa e erro. Muito experimentar. Muito ir e voltar e fazer de novo, 

até que a habilidade que se busca fica impregnada. 

 Treinamento é algo que deve ser feito por simulação, não em sala de aula. Ok, 

não quero ser radical, não feche as salas de aula de sua empresa (ainda), mas saiba 

que a nova lógica impõe outro tipo de experimento para melhorar nossa capacidade de 

sobreviver.  

 A velha escola não tem futuro. Simuladores, têm. 

 Já é possível criar ambientes virtuais no qual se experimenta o ambiente 

completo e "real" de pilotar um caça, operar um reator nuclear. Esse ambiente nos 

permite viver todas as dimensões da situação real. É muito diferente de ter alguém 

matraqueando em frente a uma platéia. A diferença é entre o ouvir uma história e 

viver a história. A dinâmica do ambiente de negócios de sua empresa pode ser 

simulada em computador. Comece a pensar nisso. 

 

Comece pequeno. Crie um projeto-piloto para desenvolver um jogo que retrate a dinâmica 

essencial de seu negócio. Interações cruciais com variáveis do mercado. Fornecedores. 

Concorrentes. Decisões de preço. Marketing interagindo com produção e com recessão. A 

teia de efeitos que cada decisão isolada cria através de suas repercussões... A maioria de 

nós já não consegue perceber relações claras de causa e efeito atuando. O mundo da não-

linearidade introduz o caos no dia-a-dia do executivo. Para descobrir padrões, só simulando.  

 

Acho pouco o que existe nessa área. Os chamados "jogos de empresa" geralmente 

partem de pressupostos muito lineares e de relações muito claras, de causa e efeito. 

Há uma solução certa pré-programada. Há uma lógica para o sucesso que se aceita a 

priori. Não estou me referindo a isso. Falo de soluções emergentes. Respostas que 

“brotam” sem que ninguém as tenha programado. 

 Estou me referindo ao Tierra, de Tom Ray, aos simuladores de guerra, às 

muitas tentativas de capturar a complexidade e ver a criatividade emergir a partir de 

regras simples somadas à ação da chance. Em biologia, em economia... Por que não 

em business? 

      

• 
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Na vanguarda da pesquisa de hoje, em institutos como o de Santa Fé, isso é um tema 

quente. Fique de olho. 

 

 

 

 

 

 

 

Prevejo que softwares para simulação de ambientes de negócios completos, em toda a sua 

complexidade, vão se tornar um must. Grande parte deles será personalizada, feita para 

refletir o processo particular de tomada de decisão em cada empresa. A Guerra do Golfo foi 

simulada em videogame antes da verdadeira operação Tempestade no Deserto ser 

desencadeada. Por que não usamos mais o computador para nos ajudar a prever, simulando 

cenários? A nova lógica vai impor isso. Você pode sair na frente. 

      

• 
 

Simulação é o que Tom Ray fez em seu Tierra6 - o software que simula a evolução 

com vários de seus processos básicos emergindo naturalmente. Ele não era 

especialista em computador. Sua profissão é normalmente associada a mentes 

sonhadoras e pouco práticas - Tom Ray é um colecionador de insetos. Observador de 

pássaros. Aprendeu a programar computadores na chamada linguagem de máquina - a 

mais difícil e abstrata delas - para poder "ver" a dinâmica da evolução em ação, com 

suas ênfases em processos como mutações, sobrevivência (reprodução) e morte.  

 Conseguiu. Todas essas coisas "aparecem" nos computadores que rodam o 

Tierra.  Aparecem espontaneamente. Emergem. 

 Quem já viu diz que é uma experiência ímpar. Insisto nisso, porque é a 

primeira e mais espetacular indicação de que o computador é realmente o substituto 

do "lápis e papel" de Einstein, Heisenberg e outros, como meio e como mensagem.  

 A linguagem da complexidade é a linguagem da simulação. Muito diferente de 

"assistir" passivamente a um professor explicando coisas. A velha discussão de 

conceitos limita a abrangência da narrativa. Como a complexidade não se deixa 

descrever verbalmente, a tentativa de fazê-lo destrói a própria narrativa. 

  A complexidade só se deixa apreender através de computer experiments. 

Quem tentar coisas nesse campo primeiro terá vantagem. Comece. 

                                                 
6 Confira em http://www.hip.atr.co.jp/~ray/tierra/tierra.html. 
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3 - Programe a mudança. Isto é, seja o arquiteto de uma construção 

mutante. 

 

Os managers terão de absorver a nova lógica de sua função: organizar um fluxo de 

coisas que permita desvios mas que, ao mesmo tempo, mantenha o rumo. Paradoxal? 

Claro. Temos convivido com o paradoxo desde a década de 1920. Faz parte da 

dinâmica da complexidade. 

 

Management é um processo que, como a evolução biológica, é sobre a mudança que se 

equilibra na edge of chaos, sempre a um passo ou do colapso ou da surpresa criativa. É 

exatamente essa possibilidade de estar sempre "quase caindo" que mantém a vida se 

perpetuando. Como o surfista. Tendo autonomia, mas não autonomia demais.  

 

Você entende?  

 Desista de querer controlar isso. É o processo que tem de se autocontrolar. É 

por isso que os dois primeiros "mandamentos" tratam de coisas que você deve ter 

desde o início. Sementes que precisam ser plantadas para garantir que o organismo 

comece a evoluir a partir do conteúdo certo.  

  Um óvulo fecundado já contém em si todo o potencial de desdobramento e 

especialização. Pode ser pequeno, mas tem de ser completo. Tudo já tem que estar lá. 

Quando um cristal perfeito começa a crescer dentro de um meio adequado, primeiro 

aparece um cristalzinho que, em seguida, incorpora nuanças de complexidade sobre 

sua estrutura básica, que já estava toda lá. Pode ser que você estranhe essa linguagem, 

mas hoje já há evidência suficiente demonstrando que empresas que duram (no 

sentido evolucionário de preservar seus genes) têm essa como uma de suas 

características fundamentais. Deixei para o fim do livro alguns exemplos. Aguarde 

um pouco. 

 

Há duas coisas que os managers (líderes) terão de fazer a partir da forma básica da 

empresa: 

•  Estender a rede interna de relacionamentos (e, portanto, seu significado) criada dentro 

da empresa para fora dela. Isso significa redefinir totalmente sua maneira de conceber 

seu negócio e, portanto, de fazer marketing. 

• Estender a vivência da experimentação por simulação, para a previsão do futuro.  

 

Todos os sistemas que aprendem sabem prever o futuro. 

 286



 

 

Estendendo a rede. Software, meu amigo, software 

 

A partir da rede interna, sua empresa vai ter que se conectar para fora. Clientes. 

Fornecedores. Clientes potenciais. A comunidade. É o sistema nervoso de neurônios 

de fibra ótica. 

 Sua empresa vai se tornar um organismo coletivo. Um processo de 

relacionamentos e comunicação, não um lugar. É claro que a tecnologia das redes vai 

ser o grande elemento integrador desse processo. Por tecnologia, eu entendo software. 

Esqueça as máquinas. Elas serão todas iguais (objetivamente já são. A IBM demorou, 

mas entendeu isso). Liquidificadores. Torradeiras. Fornos de microondas.  

 Software é a inteligência por trás da máquina. É nisso que você vai ter que ser 

bom. Software tem tudo a ver com significado. Se há um perigo potencial capaz de 

comprometer o que estou prevendo, é o de o software não corresponder, porque 

grandes softwares estão entre as coisas mais difíceis, entre os maiores desafios que 

temos hoje.7 Sabe por quê? Porque o caráter não-linear da complexidade se manifesta 

todo aqui. Você vai ter que saber criar complexidade não "zero defeitos", mas que 

funcione. Um desafio colossal. Sabe quem teve sucesso nisso até hoje? Só Deus, que 

eu saiba. E assim mesmo demorou bilhões de anos. 

 Deixe-me explicar. Quando digo software, estou me referindo tanto aos 

enormes programas de computador - sistemas - que dirigem a ação em qualquer 

atividade hoje como também ao próprio processo da empresa, sua alma, suas 

crenças, sua cultura. Ao conjunto de significados que ela gera para todos os atores 

envolvidos em seu processo. Tudo isso é software.  

 Todo software complexo é instável e imprevisível. Inerentemente 

imprevisível. 

Isso é sério. Imagine quando realmente a ação tiver sido estendida para fora de sua 

empresa, e estivermos interconectados com clientes, fornecedores etc. Nossas 

empresas são as fortalezas de tranqüilidade, de onde nos acostumamos a dirigir a 

ação. Criamos produtos baseados em pesquisas feitas em mercados "lá fora". 

Anunciamos (pela mídia de massa, naturalmente) para clientes potenciais "lá fora". 

Em grande parte de nossas organizações, funcionários ainda são espectadores, 

alienados de um processo do qual não participam, estando, portanto, "lá fora" 

também. 

 Quando tentarmos interconectar tudo isso em uma teia maior, integrada e 

única, como se comportará o software?  

                                                 
7GIBBS, Wayat W. Software Chronic Crisis. Scientific American, September, 1994, pág. 72. 
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 Esse é o desafio. O maior deles. 

 Imagino que você tenha concordado com a idéia da empresa virtual como 

sendo a perspectiva mais realista a que nos conduz a lógica da complexidade. 

 Administrar a complexidade, porém, é algo muito mais desafiador. 

Dificilmente se aprenderá algo útil sobre essa arte em escolas de administração. 

Vamos aprendê-lo por tentativa e erro. 

 Esqueça "zero defeitos". A complexidade não admite esse tipo de raciocínio. 

Isso só é possível em contextos simples.  

 Isso explica as regras da nova lógica. Crescer passo a passo. Fazer o simples 

acontecer primeiro. Assegurar seu funcionamento sem falhas... e ir prosseguindo step 

by step. Adicionando camadas de complexidade e testando, testando... O que não 

funcionar, some. A evolução é assim. Elimina o que não dá certo, à medida que o 

processo prossegue. 

 Foi isso que Deus fez, se você quiser falar nesses termos. Nem ele partiu logo 

para a obra completa. É o contrário: os módulos foram sendo testados ao longo dos 

bilhões de anos da evolução, seguindo uma lógica clara.  

 

Nunca devemos fazer coisas complexas, sem defeitos, do início. Isso só é possível quando 

"a gente entende o que está fazendo", o que é cada vez mais raro. Ninguém entende 

“realmente” a complexidade, assim como ninguém entende “realmente” a física quântica. O 

que sabemos é que conseguimos coisas úteis usando suas regras. O que o mundo do 

complexo nos pede é que descubramos formas de sobreviver, não que sejamos "zero 

defeito".  

 

A natureza não é otimizada. Ela não é elegante, mas é funcional. Ela dá certo. Os 

processos é que têm de ser confiáveis.  

 

Esse jogo, na verdade, exige um talento muito especial porque o que estou dizendo é que 

não basta ir conectando, é preciso também saber quando desconectar, para manter a coisa 

funcionando. Para manter a funcionalidade do projeto.  

 

A dinâmica de que estamos tratando não ensina que basta ir adicionando. Não. Isso 

seria primário demais. A complexidade diz que temos de ter talento para saber quando 

voltar, desconectar, diminuir e não simplesmente agregar, aumentar, inchar... 

 Fusões de empresas e conglomerados, por exemplo, funcionam, mas... só até 

certo ponto. Agregar não é necessariamente melhorar a funcionalidade. 

 Fala-se muito na chamada convergência das tecnologias digitais: teríamos fax, 

telefone, computador, TV, scanner, copiadora, assistente pessoal, vídeo e outras 
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coisas. Tudo integrado num corpo único. Será? Vamos ver. É o lógico, concordo, mas 

já devemos ter aprendido a desconfiar desse lógico. 

 Essa é a nova sensibilidade que os novos tempos nos cobram. Mas o vício da 

superficialidade e deslumbramento com as "novas tecnologias" tem feito aparecer um 

verdadeiro turbilhão de previsões sem sentido, pretensamente apoiadas na observação 

rigorosa de novas tendências. 

 Repito: é preciso saber quando voltar, separar, diminuir o número de conexões 

para garantir a flexibilidade do sistema, começar de novo, fazer diferente para 

eliminar bugs, para que possamos nos manter permanentemente surfando na edge of 

chaos em que, repito, as coisas não estão otimizadas, não há "zero defeitos", mas é 

onde podemos celebrar a cada "momento" o fato de termos permanecido vivos mais 

um pouco. 

      

• 
 

A conseqüência natural da capacidade de simular, de aprender por 

experimentação, é prever por experimentação. Prever através de 

ferramentas  

 

Não há referência à nova ciência da complexidade que não fale de Doyne Farmer e 

Norman Packard. Ambos estão entre os pais da nova ciência. Foram os primeiros a 

manifestar que, apesar das aparências, "existe ordem no caos", e tiveram a coragem de 

tentar descobri-la. E apostando dinheiro.  

 Vou contar logo sua história, mas antes permita que eu lembre: a nova lógica 

parte da constatação de que toda a realidade complexa é inerentemente imprevisível. 

São messes dentro de messes. Emaranhados de não-linearidades. Impossível prever 

qualquer coisa, certo? 

 Errado, responderam os dois. Há outra face no caos. E provaram que há um 

tipo de previsibilidade muito interessante para gente prática (como homens de 

negócios, por exemplo). É possível fazer previsões a curto prazo, o que é excelente 

para investidores na bolsa e businessmen. Gente que tem de tomar decisões para 

amanhã, com base na informação que está disponível hoje. 

 Executivos freqüentemente decidem "no escuro", com base na intuição, ou em 

schemata práticos, empíricos, que nos dão um feeling do que deve vir por aí. Do tipo 

"acho que vai chover amanhã, porque há umas nuvens carregadas no horizonte".  

 Se você acha que as coisas acontecem de forma muito mais sofisticada do que 

isso, está errado.  
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 Isso não é ruim. O contrário é pior. Significa querer analisar tudo, ter certeza 

de tudo antes de agir. Morte certa. 

 Pois bem, essa idéia de não ter de prever com muita antecedência é o mesmo 

procedimento usado por grandes mestres, por computadores que jogam xadrez e, 

igualmente, por meteorologistas. 

 Farmer, em particular, era um obcecado por jogos de roleta. Estava 

convencido de que deveria haver alguma “ordem oculta” no giro aparentemente 

imprevisível de uma roleta de cassino. 

 Que tal experimentar? 

 O folclore que cerca o que ocorreu é considerável. Há relatos até em livros 

sisudos como o de Murray Gell-Mann (ver Leituras comentadas). Vou resumir, 

seguindo mais ou menos o relato de Kevin Kelly.  

 Em 1977, Farmer, junto com alguns colegas, programaram chips de 

computador para "prever" o movimento de roletas de cassino. Em que casa a bolinha 

iria parar. Os programas residentes nos chips foram desenvolvidos com base em 

observações, usando roletas de segunda mão. Havia três microcromputadores, desses 

que eles escondiam dentro dos sapatos e acionavam com os dedos dos pés.  

 O cenário era o seguinte: dentro do cassino, Farmer, usando um par dos 

"sapatos mágicos" (em cada um havia um microcomputador) esperava o operador 

girar a roleta e calibrava as velocidades e os parâmetros de todo o sistema (roleta mais 

a bolinha) nos seus computadores, usando os dedos dos pés. Ao lado, um colega, 

usando um terceiro "sapato mágico" conectado a Farmer por sinais de rádio, recebia 

sua informação e fazia a aposta. Em cerca de 15 segundos - logo depois de o operador 

girar a roleta - o "computador de pé" de Farmer simulava o movimento caótico da 

bolinha, calculava em qual casa ela iria parar, transmitia essa informação para o 

colega, que a recebia através de um sinal que chegava à sola de seu pé e, então, com a 

maior sem-cerimônia, empurrava as fichas para a casa certa antes que a bolinha 

parasse. 

 Não quero exagerar. Cito Kelly, que foi quem descreveu essa experiência com 

mais detalhes: 

 

“...Quando tudo funcionava, os chips ganhavam. O sistema nunca foi capaz de prever 

a casa vencedora exata... [Mas o que o grupo de Farmer queria] era prever uma 

pequena região com várias casas, como sendo a região melhor para se apostar. Essa 

região correspondia a um oitavo da roleta toda. O jogador que apostava espalhava 

as fichas por todas as casas dessa região... uma delas ganhava. 

 

A turma de Farmer ganhou dinheiro e coragem para um empreendimento mais 

ambicioso: a Bolsa de Valores de Wall Street. Montaram uma empresa chamada The 
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Prediction Company, para jogar na Bolsa, usando as mesmas lições que aprenderam 

no cassino: 

 

 É possível descobrir padrões escondidos no meio de movimentos 

aparentemente caóticos - como o sobe-e-desce das Bolsas ou o giro da roleta - 

e fazer boas previsões. 

 Para fazer uma boa previsão e ganhar dinheiro, você não precisa (nem deve) 

olhar muito para frente. 

 Mesmo só um pouquinho de boas informações sobre o futuro pode ter muito 

valor. 

 

Partindo da hipótese de que basta conseguir prever “um pouco” à frente para ganhar 

muito, o pessoal de Farmer está usando modelos em computador para desenterrar 

padrões escondidos na confusão do caos do mercado financeiro. 

 Packard diz que eles não querem estar certos, querem resultado no mundo 

real: "Se conseguirmos ganhar mais 5% do que o mercado ganha, então nossos 

clientes ganharão dinheiro." 

 Em 1993, foi anunciado que a Prediction estava ganhando dinheiro. Eles têm 

concorrentes nesse jogo, diga-se de passagem. Um acordo com seus clientes os 

impede de divulgar sua performance de forma muito específica, mas Farmer garante 

que em poucos anos será possível divulgar dados provando rigorosamente que o 

sucesso da Prediction Company  não é uma "fraude estatística".  

 Adoro ver cientistas malucos se dando bem no mundo real. 
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Cientistas e homens de empresa: 
a eterna busca de significado 

 

Em seu aspecto mais básico, a vida é um sistema químico que tem a 

capacidade de fabricar a sua própria reprodução. 

 STUART KAUFMANN - biólogo 

pioneiro do Instituto de Santa Fé 

 

 

E não há maior resposta que o espetáculo da vida: 

vê-la desfiar seu fio, que também se chama vida, 

ver a fábrica que ela mesma, teimosamente, fabrica... 

JOÃO CABRAL DE MELLO NETO - poeta brasileiro 

em Morte e Vida Severina 
 

 

 

A rapidez com que a mudança muda. Nosso problema é nos adequarmos a essas novas 

taxas de mudança. 

 Como disse Gell-Mann: 

 

Nossos próprios schemata genéticos refletem em grande parte um mundo de 50 mil 

anos atrás e não têm como sofrer mudanças importantes em períodos de poucos 

séculos. 

 

Poucos séculos? No mundo da empresa, os schemata  estão sendo desafiados a mudar 

em poucos anos ou mesmo meses. Isso é humano? Honestamente, não há certeza 
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alguma sobre nada à frente, a não ser que tudo será crescentemente diferente, o que, 

desculpe-me, também não é nada original.  

 Mas, se não é possível fazer afirmações grandiloqüentes, é possível aprender 

com lições que já existem. Afinal, lidar com a mudança é a essência da atividade dos 

homens de empresa, e sempre foi. Vimos como dois ícones do mundo empresarial - a 

Ford e a Coca-Cola - foram desafiados por essa mesma dinâmica. Sabemos como 

gigantes empresariais de nossos dias têm sofrido para aprender que estabilidade é 

ilusão.  

 Não vou chateá-lo com interpretações "geniais". Convido-o a constatar 

comigo como muito do que temos visto aqui tem sido usado com sucesso por 

empresas que vêm sabendo "perpetuar seus genes". Empresas que têm durado e, se 

têm durado, é porque têm sabido lidar com as pressões de seleção que as têm 

desafiado. Se vão conseguir continuar assim, já é outra história.  

 

 

Feitas para durar 

 

Esse é o título de um livro que apareceu em 19941. No prefácio, seus autores dão 

o tom: 

  

 Para escrever este livro, fizemos algo que ninguém que nós saibamos fez até 

agora. Pegamos um conjunto de empresas realmente excepcionais, que passaram no 

teste do tempo - a data de fundação média é 1897 - e as estudamos desde seu início 

até os dias de hoje, passando por todas as fases de seu desenvolvimento, e as 

estudamos em comparação com um outro grupo de boas empresas com a mesma 

idade, mas que não têm a mesma estatura. Estudamos seus lançamentos. Estudamos 

sua fase de empresa média e também a fase de empresa grande de cada uma. 

Estudamos essas empresas em suas fases de convivência com mudanças profundas no 

mundo a seu redor - guerras, períodos de depressão, tecnologias revolucionárias, 

revoluções culturais. E, ao longo do percurso, mantivemo-nos perguntando: O que 

torna essas empresas realmente excepcionais, diferente das outras? 

 Quisemos ir além da barragem incessante de modismos de hoje. Quisemos 

descobrir os princípios gerenciais eternos – independentes de época - que 

distinguiram consistentemente as empresas excepcionais. 

 

                                                 
1COLINS, James & Jerry Porras. Built to Last - Sucessful  Habits  of  Visionary Companies. 
Harper & Collins, 1994. 
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Os autores chegam ao ponto de afirmar: 

 

 Achamos que os conceitos que Charles Darwin expôs na ‘Origem das 

Espécies’ são mais valiosos para explicar o sucesso de certas empresas visionárias 

que qualquer livro de planejamento estratégico. 

 

Interessante, não é? Principalmente porque de uma forma muito consistente 

alguns mitos são derrubados sem dó nem piedade.  

 No mundo real, essas empresas se deram excepcionalmente bem, mas todas 

cometeram erros e algumas estão com problemas hoje. Todas, porém, passam em 

nosso teste da "vida real".  

 Para cada dólar investido em um fundo de ações hipotético desse grupo de 

empresas em 1926, você teria hoje 955 dólares. O grupo de outras (ótimas) empresas 

com o qual foi feita a comparação teria oferecido um rendimento de 415 dólares no 

mesmo período. Menos da metade. 

 Será que a história dessas empresas tem algo a acrescentar ao que estamos 

vendo aqui? A acrescentar nada. Só a confirmar, o que mostra que, pelo menos em 

princípio, a lógica que vale para os novos tempos já vem sendo praticada 

intuitivamente em larga medida pelos grandes vencedores no mundo real. Do grupo 

das grandes empresas, que os autores chamam de empresas visionárias, há "gente" do 

porte de Boeing, HP e Johnson&Johnson. 

 

Veja só isto: 

Curiosamente, as "empresas visionárias" não têm muita visão. Não são guiadas por líderes 

carismáticos de inteligência acima da média com uma clara visão do futuro, propondo-se a 

guiar seu povo para a terra prometida etc. Nada disso. Os líderes dessas empresas são, 

muitos deles, bem low profile, preocupados essencialmente em articular os processos certos. 

Em colocar no lugar a arquitetura apropriada a um empreendimento duradouro. 

 

Empresas visionárias não se preocupam primeiro em ganhar dinheiro liderando seus 

mercados. Elas se preocupam primeiro em construir um significado para o ato de trabalhar 

junto em um empreendimento comum. Fazer uma empresa, não um negócio. A meta 

primeira não é ter uma idéia genial para ganhar o mercado, a meta primeira é a empresa 

mesma. A empresa como um sistema, não apenas como um ajuntamento de pessoas. 

 

Empresas visionárias fazem seus melhores movimentos por meio de experimentação, 

tentativa e erro, oportunismo e, literalmente, por acidente. O que parece em retrospecto, uma 
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capacidade de previsão e planejamento espetaculares, é na verdade o resultado de uma 

mentalidade: "Vamos tentar um monte de coisas e adotar o que funcionar."  

 

Empresas visionárias rejeitam a lógica do “ou isso ou aquilo” e adotam lógica do “isso e 

aquilo”. Nas palavras dos autores, elas rejeitam a “tirania do OU" e dominam "a genialidade 

do E".  Partícula e onda, veja como isso é recorrente. Paradoxo sim, mas resultados 

espetaculares no mundo real, também.  

 

O segredo da vitalidade é a auto-renovação, como no mundo natural. A inteligência para 

procurar continuamente atratores mais fundos, o que se faz por meio da convivência com um 

paradoxo. Essa auto-renovação permanente deve se apoiar em um "centro moral" que não 

muda.  

 

Você se lembra: aquele centro, a partir do qual a complexidade se desdobra, 

mas mantendo sempre a identidade contida na estrutura original, ainda que pequenina 

como um óvulo fecundado, ou como um fragmento submicroscópico de um cristal, 

que crescerá mantendo-se fiel a si próprio. O nome disso você sabe: auto-referência. 

 A ênfase nova aqui é que os autores identificam esse núcleo original, a partir 

do qual tudo se desdobra, como algo moral no caso das empresas. O que será isso? 

 Esse elemento ideológico que cria um senso de propósito que vai além do 

simplesmente fazer dinheiro, inspira as pessoas e muda relativamente muito pouco ao 

longo do tempo. 

 Dizem os autores: 

  

 Mais do que em qualquer outra época no passado, as empresas não 

conseguirão se manter através dos métodos tradicionais de controle: hierarquia, 

sistemas, orçamentos etc. Mesmo "ir trabalhar" se tornará menos relevante à medida 

que a tecnologia possibilite às pessoas trabalhar a partir de localidades remotas. 

 O que vai juntar tudo será cada vez mais um componente ideológico. As 

pessoas ainda têm uma necessidade fundamentalmente humana de pertencer a algo 

do qual elas possam se orgulhar. As pessoas ainda terão uma necessidade 

fundamental de valores e de um senso de propósito, que dê a suas vidas e a seu 

trabalho uma noção de meaning, significado. 

 

Esse "elemento ideológico" é forte porque, segundo os autores, permite a coordenação 

sem controle central. Aprendizado e adaptação sem desordem ou colapso. Realização 
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humana individual sem conflito com a realização dos objetivos da empresa. O acordo 

tácito da natureza para suplantar nossos egoísmos individuais. Tit for Tat. 

 Pouca coisa poderia ser mais representativa da “bio-lógica” da complexidade 

no mundo das empresas. 

 

 

Software é significado -– é possível ser uma grande empresa sem alma? 

 

Outro livro nos dá a oportunidade de amarrar o que vimos e terminar. O nome é Show 

stopper!2. Não vou me meter a traduzir o título, mas tem a ver com algo ou alguém 

que "rouba a cena", uma referência aos bugs misteriosos que surgem do nada e 

atormentam a vida dos desenvolvedores de software. É a história da aventura que está 

por trás do desenvolvimento do Windows NT, o maior lançamento da Microsoft antes 

do Windows 95.  

 O que me agrada é o enfoque. Nada das louvações usuais a Bill Gates, que na 

verdade nem é o personagem central. Showstopper trata dos processos de trabalho 

dentro da Microsoft, de como é o dia-a-dia das pessoas que produzem o que a 

empresa vende. 

 A estrela é David Cutler, o chefão do processo de criação do NT, a tentativa 

da Microsoft de entrar firme no terreno em que ela não era tão forte: redes de 

computador dentro das empresas. 

 Repare o que isso tem a ver com nosso tema. Software é inteligência pura, a 

expressão de idéias abstratas tornadas funcionais, por meio de um processo de criação 

interessantíssimo e... devastador. Não é para qualquer um.  

 Requer doses intensas de criatividade individual, somadas à necessidade 

imperiosa de se trabalhar em time. 

 Ao contrário de outras formas de criação que podem ser mais solitárias, 

produzir um software das proporções do NT exige a integração completa de "artistas 

geniais", que se subdividem em vários times menores para produzir os módulos sob 

responsabilidade de cada um, mas depois têm que se reunir para encaixar tudo, lidar 

com os bugs e recomeçar.  

 Você nota a dinâmica evolutiva de qualquer organismo adaptativo complexo 

presente aqui. O processo de feedback em cima de algo que foi feito em um primeiro 

momento dá os subsídios para a realização da etapa seguinte. 

                                                 
2ZACHARY, G. Pascal. Showstopper! The Breakneck Racing to Create Windows NT and the 
Next Generation at Microsoft. New York; The Free Press,1994. 
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Step by step. Foi assim que 5 mil pessoas acabaram conseguindo pilotar um avião. É 

assim que se faz um software complexo. Essa é a dinâmica da complexidade. 

 Imagine agora o cenário descrito no livro: um grupo de 250 programadores. 

Gente que sabe escrever a linguagem que o computador realmente aprecia, mas gente 

excêntrica e cheia de manias que tem de ser disciplinada e coordenada. Um colossal 

desafio gerencial. 

 Quatro datas de lançamento foram estabelecidas e descumpridas. Até o 

lançamento, foi gasto 150 milhões de dólares. A Microsoft teve de projetar e construir 

seus próprios computadores para poder desenvolver e testar o NT. Errou muito. 

Calculou mal. Foi e voltou, mas lançou o produto. 

 No livro há coisas nossas conhecidas. O projeto gerenciado de forma 

descentralizada. Controle central mínimo. Os subgrupos se organizando livremente de 

forma bottom up, a complexidade se instaurando camada por camada. 

 Na primeira fase do trabalho, a autonomia das pessoas era praticamente sem 

limites. Grupos e subgrupos se formavam "espontaneamente" e trabalhavam quando e 

onde bem entendessem.  

 O grupo responsável por um dos módulos simplesmente desapareceu e colou 

um cartaz na porta do escritório: "Desculpem, morremos." 

 Mesmo a pouca organização formal que fora estabelecida funcionava pouco na 

prática. Os "artistas do software" não pediam aprovação a seus chefes, e as coisas 

freqüentemente se transformavam em pura anarquia. 

 Note a situação: era preciso algum tipo de gerência, mas a natureza do 

processo e do produto impedia e rejeitava qualquer tipo de controle.  

 Software só dá certo se não houver falha quando os "pedaços" - módulos - 

desenvolvidos por cada grupo se encaixam e funcionam. Genialidade solitária conta 

pouco se não se encaixa no todo. 

 Descumprindo prazo em cima de prazo, Cutler lidava com o dilema de ter de 

interferir na balbúrdia criativa de seu time, sem, contudo, interferir demais e 

atrapalhar.  

 A edge of chaos era o estado a manter. O delicado equilíbrio entre a ordem e a 

desordem. O problema é que as coisas estavam descambando demais para o lado do 

caos. 

 Cutler introduziu uma técnica de trabalho que chamou de "comer sua própria 

comida de cachorro". A partir de uma fase de desenvolvimento do NT, ele só aceitaria 

partes novas do programa que fossem escritas usando as partes do próprio programa 

que já tinham sido escritas até então. Era como se "de repente, a única forma de as 

pessoas poderem escrever novos capítulos de uma novela era recortando e colando 

palavras de capítulos anteriores já escritos". 
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 Isso criou um pólo de agregação para o desenvolvimento continuar sem caos. 

Uma vez por semana, os desenvolvedores de cada módulo individual se reuniam, 

colavam seus "pedaços", eliminavam os bugs e redistribuíam a nova "colagem" 

resultante, que funcionava como o ponto de partida para que todos escrevessem seus 

"capítulos" da semana seguinte. 

 Criava-se um produto usando apenas versões anteriores do próprio produto. 

Complexidade crescendo step by step, por meio da superposição de camadas de 

complexidade crescentes. Teamwork. Evolução, nada de revolução. Auto-referência. 

 A complexidade se ramificando a partir de um núcleo central de trabalho 

coletivo. Duzentos e cinqüenta pessoas altamente individualistas funcionando como 

um sistema adaptativo complexo. Sem o compromisso visceral de todos os 

desenvolvedores de módulos para fazerem o melhor possível, não haveria progresso 

para ninguém.  

 Há algo de Tit for Tat aqui, não há? Egoísmos individuais comprometendo-se 

- por interesse, não por altruísmo - com um tipo de cooperação. Todos tinham de lutar 

contra os bugs, sem precisar ser ameaçados por Cutler, para poderem continuar 

avançando. Lembra-me o experimento coletivo dos 5 mil pilotos de avião em Las 

Vegas. Cooperação emergindo espontaneamente sem ninguém para obrigar. O papel 

do líder como o arquiteto de um sistema, não como o controlador sabe tudo. Genial. 

 Zachary escreveu um livro original sobre um tema quente:  

 

 A saga do NT é sobre como uma organização equilibra ordem e caos, regras e 

criatividade individual, inovação e tradição.  

 Escreveu ele. 

O produto, enfim, chegou ao mercado.  

Tudo bem, então?  

Nada disso. Longe disso. 

 

 

Qual a medida do sucesso? Será que tudo se esgota mesmo na fria 

lógica evolucionista aplicada ao mundo da empresa? 

 

O que me interessa de fato é o que está oculto na tal "saga", e que o autor deixa 

transparecer à medida que a narrativa flui.  

 Em vez da famosa genialidade de Bill Gates (?), o que aparece são seres 

humanos em frangalhos.  
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 É melhor passar a palavra a William Taylor, que comentou o livro para a 

Harvard Business Review2: 

 

Walt Moore, membro do grupo que cuidava de uma interface gráfica, é um homem em 

ruínas. Passa seus dias trancado em seu escritório, jogando videogames. 

A mulher de Jonathan Manheim, um dos membros do grupo, se martiriza diante do 

comportamento estranhamente robótico do marido: 

Arden White, que dirigiu o build lab (as reuniões semanais para encaixar os diversos 

módulos), sofre de dores no peito quando está no trabalho e tem espasmos musculares toda 

vez que, fora do trabalho, algo o lembra dele. 

Certamente, há muitas outras empresas, em muitos outros lugares, pelas quais as pessoas 

sacrificam família e amigos. Mas as vidas aberrantes que aparecem em Show stopper! falam 

de uma questão muito mais perturbadora que assombra esse livro: se a Microsoft é essa 

empresa tão espetacular e o produto, tão transformador, por que tantas pessoas estão tão 

infelizes? 

...Muito da resposta parece remeter à figura de Cutler, que o autor tenta fazer parecer uma 

figura heróica. 

 

Mas, independentemente do suposto carisma, Cutler ia revelando uma faceta 

francamente neurótica, que não dá para deixar de notar. Seu pai morre. Ele não vai ao 

enterro. Entrevistando candidatas a secretária, vem a pergunta: "O que você acha da 

palavra fu.....er?". A candidata escolhida responde: "É minha palavra favorita." 

  Terminado o NT, Cutler foi nomeado o líder de um novo grande projeto, o 

Cairo, uma "vitória" que promete ser ainda maior que o Windows 95. Outros 

membros do grupo sentiam-se curiosamente "vazios", apesar da grande conquista. 

Alguns foram embora, outros foram demitidos. 

 Ok, a empresa é a mais bem-sucedida no mercado mais competitivo que 

existe. Riquíssima. Terá futuro? Durará? 

    

• 
 

A lógica da evolução é indiferente às considerações morais. Os mais aptos 

sobrevivem, os demais somem sem deixar descendentes. 

 Cutler parece ter se aferrado ao pragmatismo do resultado a qualquer custo, 

mas há um equívoco nisso. A evolução não esgota todas as dimensões importantes 

para o mundo das empresas. Há mais um nível de complexidade a considerar.  
                                                 
2TAYLOR, William C. Control in an Age of Chaos. Harvard Business Review. Nov-dez, 1994, 
pág. 64. 
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 Uma dimensão para além do mero sobreviver. Pessoas precisam de 

significado. Meaning. O empreendimento empresarial só dá certo se gerar 

significados para as pessoas, e o mundo complexo de hoje indica isso claramente em 

todas as instâncias.  

 A ciência da complexidade flerta com essas questões, ou melhor, vários de 

seus expoentes não se recusam a discuti-la, apesar de o tema levar facilmente a um 

misticismo barato que nada tem a ver com nada.  

 O simples fato de se admitir que possa haver alguma força "de fora" dirigindo 

a dinâmica da evolução provoca a ira de gente como Gell-Mann, que insiste em que 

será possível provar por meio de computer simulations que a evolução se realizará, 

desde que haja tempo suficiente para que a ação da chance se superponha a algumas 

regras iniciais simples.  

Tom Ray e seu Tierra excitam todo mundo por terem dado uma primeira 

demonstração concreta de que, sim, talvez seja isso mesmo. 

 O fato de termos voltado a um tema eterno: a procura de sentido, de 

significado, mostra que, independentemente do percurso que segue, o 

empreendimento humano mantém as mesmas grandes questões em aberto. Demos 

várias voltas, percorremos vários caminhos, mas de certa forma voltamos à porta de 

casa.  

 

 

O que afirmo é que o sucesso em business vai ser definido por algo além do puro 

evolucionismo, vai ser definido por dimensões humanas. Nunca apenas técnicas. É 

claro, e eu nem precisaria frisar, que isso é opinião pessoal. Não estou afirmando que a 

teoria da complexidade valide essa afirmação. Pelo menos por enquanto não... 

O sucesso no mundo da empresa vai ser definido pelo significado humano que o 

empreendimento empresarial será capaz de gerar para os envolvidos.  

    

• 
 

Em ambos os empreendimentos - ciência e business - a capacidade de criar linguagens 

às quais o mundo responda define o sucesso, mas a empresa tem uma particularidade. 

 A longo prazo, em escalas de tempo evolucionárias para a empresa, o que 

sobreviverá é o que tiver significado, e, a linguagem que for utilizada terá de 

incorporar o vocabulário do humano, senão o empreendimento não sobreviverá.  

 A linguagem no mundo empresarial terá de apelar ao senso de humanidade 

dos atores envolvidos no drama.  
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 É, portanto, sim, algo para além do puro fato evolucionário. A evolução não 

tem ética; os organismos só querem propagar seus genes. O que afirmo é que nossa 

ação empresarial terá de considerar a questão do significado humano como uma 

questão estratégica. Empresas só duram se agregam significados à vida de quem 

trabalha nelas. Têm de gerar significado humano. Insisto que você note que isso não é 

uma afirmação gratuita.  

 

Ao longo de nosso percurso neste livro, à medida que nos distanciávamos do modelo 

taylorista, foi ficando claro que a nova lógica que se impunha era mais respeitosa com o 

humano. A participação, elemento central da nova lógica, é o reconhecimento que as 

posições da força, e da visão controladora antiga são antinaturais. Não darão resultado 

quando se lidar com gente.  

Ao admitir e aplaudir o incerto, o ambíguo, o não-definido, a nova lógica estava de fato, 

crescentemente, valorizando o... humano.  

No fundo, o velho pragmatismo do mundo empresarial continua intacto. Você quer resultado 

na era da complexidade? Valorize o humano, pois, do contrário, ainda que acumule bilhões a 

curto prazo, seu empreendimento fracassará.  

Não se trata de altruísmo, é a velha idéia do gene egoísta que exige esse reconhecimento. 

  

• 
Significado é, se você me permite, um atrator da própria condição humana. Pode ser, 

de fato, o que determina o sucesso de qualquer empreitada para além da limitação a 

curto prazo. Não entro no debate por falta de estatura intelectual e por pudor em me 

colocar em posição de discutir com gente que é cientista de verdade.  

 Mas não considero a questão trivial. O debate vale a pena. Se o modelo é o da 

complexidade, então é difícil não esbarrar na questão do significado.3  

 Linguagem é nossa maneira de fazer emergir significado. Por sua capacidade 

de criar contextos novos, virtuais, o computador é o meio que viabiliza a nova ciência, 

graças a sua capacidade de articular a nova linguagem. 

 Brian Artur, um dos líderes de Santa Fé, diz:  

 

 Nós não estamos buscando o significado da vida, e sim o significado na vida, 

o aparecimento da ordem, o aparecimento dos padrões, a qualidade do organismo. 

 

 É assim que pensa uma parte dos cientistas hoje.  

                                                 
3Sobre a questão do propósito em evolução, o debate prossegue; mesmo na vanguarda da 
pesquisa acadêmica, não há consenso sobre isso. Veja Leituras comentadas, no final deste 
livro. 
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A mente das organizações e A mente nova do rei 

 

Meaning. A linguagem. A mente. As empresas, como organismos vivos, têm uma 

mente. É quase literalmente isso que se depreende de muito do que vimos até aqui.  

 De onde surge a mente? Da dinâmica das interações entre os neurônios. Uma 

coisa puramente computacional, então?  

 Há quem discorde. Roger Penrose discorda. Penrose é um físico de primeira a 

quem já me referi anteriormente. Parceiro do celebrado Stephen Hawking. Ele é o 

autor do mais vigoroso ataque contra a idéia de que a mente é puramente o resultado 

do processamento de informação pela rede de neurônios. Escreveu um livro famoso - 

um tratado de matemática, física e filosofia - chamado A mente nova do rei4. O título 

tem a ver com a conhecida história do menino que aponta que o rei está nu, no meio 

de uma multidão que finge não reparar nisso, contentando-se em celebrar a realeza.  

 Um computador de alta capacidade recebe a missão de governar, de decidir as 

questões do estado. Ele tem 10**17 unidades lógicas. Supera qualquer mente humana. 

Na festa de sua posse, um dos projetistas convida quem quiser a fazer uma pergunta 

ao supercomputador. Um garotinho levanta-se e pergunta: "Como é que você se sente. 

Qual é a sensação? (What does it feel like?).” Todos riem do ridículo da pergunta, e o 

garotinho recebe a explicação de que perguntas desse tipo não fazem parte da lógica 

do computador. O computador não entende o significado do que o garoto quer dizer. 

Penrose não aceita a afirmação de que a mente seja só computação. 

 

• 
 

É impossível, portanto, ignorar as grandes questões. A questão da “sensação subjetiva” é 

uma grande polêmica em inteligência artificial. Há gente que acha que a mente é só 

computação e que, portanto, vamos um dia acabar conseguindo construir uma mente que 

“sinta” raiva, medo, vergonha e inveja... Outros - como Penrose - afirmam que jamais um 

computador será capaz da experiência da sensação subjetiva. 

What does it feel like? Há questões abertas em ciência, essa é uma delas. Das mais atuais e 

importantes. 

Nossa viagem nos traz de volta a perguntas fundamentais. A dúvida de Einstein quanto ao 

código cósmico é tão atual hoje como ontem. É parte da condição humana. A visão da 

complexidade roça o metafísico e o moral.  

Creio que as narrativas da ciência vão ser cada vez mais importantes para o mundo das 

pessoas comuns. Finalmente, parece que eles, cientistas, estão percebendo a necessidade 

                                                 
4PENROSE, Roger. The Emperor's New  Mind: Concerning Computers, Minds and the Laws 
of Physics. Nova York, Oxford University Press, 1989. 
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de falar e contar suas histórias, não para eles mesmos, mas para o público em geral, que 

sempre foi alheio e se sentiu intimidado pela ciência. 

A empresa é sobre pessoas, e pessoas só existem em função de narrativas. Nossas vidas 

são narrativas, histórias. 

 

Como diz o neurofisiologista William Calvin:  

 

“Seres humanos estão eternamente encadeando coisas em seqüência: fonemas em 

palavras, palavras em sentenças, conceitos em cenários. Depois se esforçam para juntar 

tudo e conseguir colocar as coisas na ordem certa. Nosso cérebro usa regras de ordenação 

de palavras para construir uma linguagem muito produtiva: há a possibilidade de gerar um 

número infinito de mensagens novas para serem comunicadas, em vez de uma dúzia de 

significados associados a uma dúzia de sons soltos e grunhidos, a que os outros primatas se 

limitam. Não é o som de nossas vozes que constituem o avanço significativo, mas as regras 

que usamos; a ordem em que encadeamos nosso sons soltos para produzir significado. 

Estar consciente (falar com você mesmo), é, entre outras coisas, tentar encadear schemata 

de memória para explicar o passado e prever o futuro. 

 

Depois de um neurofisiologista, ouça o que diz o crítico literário Peter Brook:  

 

“Nossas vidas estão permanentemente inter-relacionadas com narrativas - com histórias que 

contamos e ouvimos. Que sonhamos ou imaginamos ou que gostaríamos de contar. Todas 

elas são trabalhadas e retrabalhadas em um depósito que é nossa própria vida, em que 

narramos, contamos coisas para nós mesmos, em um monólogo episódico, às vezes 

semiconsciente, mas virtualmente ininterrupto. Vivemos imersos em narrativas, recontando e 

reavaliando o significado de nossas ações passadas. Antecipando o resultado de futuros 

projetos. Situando a nós próprios na interseção de várias histórias  ainda não completadas.” 

 

• 

 

A coisa genial sobre a natureza, na verdade, não é bem sua capacidade de criar "alguma 

coisa do nada", mas a capacidade de, em média, ir criando sempre um pouco mais do que 

destrói. Ela constrói sistemas de complexidade extraordinária sem um plano diretor.  

Darwin descobriu e explicou o processo que gera o extraordinário a partir do banal. 

 A partir de inícios simples, sem colorido, sem emoção, você obtém o complexo e sofisticado. 

Da cauda do pavão à dança das abelhas. Tudo começou simples e ficou complexo. 

Designers maravilhosos sem designer. Não sei se você concorda, mas se isso é verdade 

mesmo, há 150 anos foi respondida a mais fundamental pergunta que alguém pode fazer. O 
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filósofo moderno, o cognitive scientist Daniel Dennett, da Tufts University, diz que se tivesse 

de dar um prêmio à melhor idéia que alguém já teve, daria a Darwin - "frente de Newton e 

Einstein”. Para mim, a dinâmica da evolução, tal como Darwin descobriu, é o dado central 

para se entender a realidade. Para se entender a natureza do futuro e a natureza da mente. 

Se ele é o processo que está por trás da origem da vida primitiva, deve estar por trás 

também daquilo que a vida se tornou e daquilo que ela vem se tornando, não é óbvio? Se ele 

explica a bactéria, a orquídea e o chimpanzé, deve explicar, de algum modo, o que veio 

depois do chimpanzé: a mente humana. E se ele explica a mente, deve explicar o 

comportamento. Deve explicar muito de nós. 

Eis aqui a tese: Charles Darwin, ao nos ajudar a entender a mente e o comportamento, nos 

ensina marketing e administração. 

Minha metáfora - "a empresa quântica" - nada tem a ver com física, mas com o processo 

evolucionário. Talvez este livro devesse ter se chamado mesmo Em busca da empresa 

evolucionária. O processo da evolução, para mim, ilumina e ajuda a entender. Já que assumi 

nada ter a ensinar, entender é, lembre-se, o máximo que posso aconselhar. 

 

O trecho a seguir foi em parte retirado de meu livro O glorioso acidente,.Objetiva, 1998. 

 

“Nosso universo explodiu para a existência há uns 12 bilhões de anos. Antes não havia 

nada, nem espaço, nem tempo. Não há sentido em se falar de ‘antes’. ‘Nosso universo?’ 

Sim, podem haver outros. Não há qualquer razão para que não haja outros.  

O fato de nosso universo ter certas características é que acabou permitindo a existência de 

seres capazes de processar a informação, pelo cérebro, como nós e outros animais. 

‘Explodiu para a existência?’ O momento inicial do universo foi uma grande explosão - o Big 

Bang -, que ocorreu em um instante que marca o próprio início do tempo. Ninguém lida bem 

com idéias assim, quando é apresentado a elas. 

Não existia tempo? Não havia espaço? Não havia ‘antes?’ O que se quer dizer exatamente 

com isso? Nossas mentes não captam direito afirmações como a que os físicos fazem sobre 

o Universo em suas origens. A maior parte de nós sequer dá importância a isso. São 

‘curiosidades’ distantes demais, sem nada a ver com as noções usuais com as quais 

estamos acostumados. Sabemos intuitivamente o que significa tempo e espaço e isso nos 

basta; não nos interessamos pelo que eventualmente possa significar sua não-existência ou 

por especulações como a existência de outros universos. Curiosidade à parte, para que 

pensar nisso? 

A aventura humana tornou-se possível bilhões e bilhões de anos depois daquela grande 

explosão, porque uma série de processos aconteceu aí, nesse começo, de uma forma tal, e 

através de um balanço tão delicado, que abriu pelo menos um ‘nicho especial’ no Cosmos; 

nicho que acabou sendo ocupado por seres que viriam a aparecer um dia, e que só 
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apareceram porque o tal nicho era do jeito que tinha que ser para que eles pudessem 

aparecer.  

Sim, eu sei que é um raciocínio meio circular, tipo ‘a galinha só existe porque existiu um ovo 

que veio de uma galinha que...’ Bem, é isso mesmo. Apesar das primeiras coisas que 

podemos chamar de vivas só terem surgido por aqui vários bilhões de anos depois, de 

alguma forma elas já ‘estavam escritas’ no Big Bang, ou melhor, já existiam as condições 

para que viessem a aparecer, em algum momento sistemas, coisas, organismos, capazes de 

coletar e utilizar informação. Informação que estava por ali disponível, solta no ambiente. 

Pronta para ser capturada por entidades que se dispusessem a viver e se alimentar dela. 

Dito dessa forma, isso que estou chamando de informação, seja lá o que for, tem uma 

importância básica - talvez mais básica que matéria e energia - porque precederia o resto; já 

estava lá antes, entende, leitor? Essa é uma idéia bastante vanguardista em física hoje… 

mas isso é digressão, voltemos ao nosso tema. Falei em devoradores de informação. 

‘Informávoros.’ 

Nós? Bem... na verdade não necessariamente nós, mas, de qualquer forma, coletores e 

utilizadores de informação de algum tipo, em algum momento, iriam aparecer, desde que 

todas as possibilidades de mistura do grande baralho cósmico tivessem tempo para serem 

experimentadas, até que surgisse algo de fato... interessante. 

Foram necessários uns 8 bilhões de anos para que esse carteado cósmico produzisse a 

vida, e cigana alguma teria previsto o arranjo das cartas que apareceram sobre a mesa. 

Na década de 1920, um astrônomo americano chamado Edwin Hubble mostrou que as 

galáxias do nosso Universo estão se afastando umas das outras com velocidade enorme. O 

Universo está se expandindo, e a velocidade das estrelas em fuga não deixa que elas 

‘caiam’. É como andar de bicicleta: só cai se parar. 

Se traçarmos as trajetórias delas para trás, vamos chegar a um ponto em que se cruzam; as 

galáxias estavam juntas - grudadas, fundidas - nesse momento. Fundidas não em um ovo, 

nem em uma bolinha, mas em um ponto sem dimensões, sem superfície, sem massa. Não 

sei se posso dizer que era um ponto de pura energia. (Posso, mas não devo, tenho receio de 

ficar brincando com palavras; afinal, ponto de pura energia significa o quê?) 

Esse ponto, do qual tudo se originou, é uma abstração que os matemáticos chamam de 

singularidade. No começo era a singularidade, e se o leitor insiste em querer visualizá-la ou 

entender mais seu conteúdo, eu o aconselho a desistir logo e a simplesmente aceitar que 

essa coisa é apenas a forma que os matemáticos e físicos têm para falar de uma 

circunstância na vida do universo antes da qual não havia... antes. Só a partir da ‘explosão’ 

dessa singularidade é que passa a ter sentido falarmos em espaço e tempo. Antes, não. É 

abstrato, mas não há outro jeito. Foi o momento do Big Bang. 

Na década de 1960, dois físicos captaram com uma superantena (que estavam usando para 

outra coisa) um tipo de sinal que não conseguiam explicar. Um ruído de fundo, que aparecia 

uniformemente em todas as direções do espaço. Trazendo para trás, no tempo, as 
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características dessa radiação, chegou-se exatamente ao valor que a radiação presente no 

Big Bang teria que ter tido, segundo os melhores cálculos dos cosmologistas. Durante as 

medições, os dois foram cautelosos. Não quiseram se apressar em anunciar ao mundo que 

poderiam estar detectando o Big Bang e cuidaram de eliminar todas as possibilidades de 

erro. Como havia muitos ninhos de pombo na antena, ela estava bem suja de alguma coisa 

que um deles chamou de ‘material esbranquiçado de grande poder dielétrico’. Sabe o que é 

isso, leitor? Cocô de pombo. Um dos pesquisadores chegou a comentar com o outro: ‘Ou 

nós estamos detectando a origem do Universo ou o efeito de um monte de cocô na antena.’ 

A antena foi limpa e as medições, refeitas. Era a origem do Universo mesmo. Os dois 

estavam captando um resto do sopro de calor que tinha se originado no Big Bang. Tinha de 

fato havido uma explosão inicial. Tudo começa aí. Os físicos tinham duas evidências 

importantes de que isso de fato fora assim: a de Hubble e a dos pombos, perdão, a de 

Wilson e Penzias, os dois pesquisadores que conseguiram registrar o início do tempo e do 

espaço.  

Falar de coisas que aconteceram no passado distante tem suas armadilhas. É sempre 

possível que alguém invente outros cenários e construa outras narrativas. Não havia 

ninguém lá para servir de testemunha. 

Quando é possível fazer experimentos que confirmem ou não uma idéia, tudo bem, temos 

então a ciência em suas manifestações mais gloriosas. Mas nem sempre é possível nos 

apoiarmos em experimentos quando se trata de coisas relacionadas ao início dos tempos, ou 

mesmo ao início da vida ou a muitos aspectos da evolução mesmo; aí temos de buscar o 

consenso de outras maneiras. 

O resultado da experiência de Penzias e Wilson, ainda que casual, é importante porque 

revelou experimentalmente algo que aconteceu há 12 bilhões de anos. É um dos 

experimentos mais importantes da Física neste século e garantiu praticamente a aceitação 

da idéia do Big Bang.  

Acredito que ciência tem a ver com histórias que façam sentido de alguma forma, não com a 

‘verdade’ das coisas. As narrativas da ciência serão verdadeiras se produzirem resultados (é 

isso que significa fazer sentido em ciência), e pode haver mais de uma narrativa igualmente 

válida sobre o mesmo tema. 

Nossas mentes constroem narrativas que fazem sentido para nós, e o que faz sentido para 

nós tem a ver com alguns pressupostos que nossos cérebros exigem. Idiossincrasias do 

cérebro. Assim são os ‘mitos de criação’ - histórias que ‘dêem sentido a nossas vidas’.  

Tudo se resume à interação de nossos cérebros com aquilo que nos rodeia; com a 

informação que nossos mecanismos sensoriais nos permitem captar e usar. É isso que 

determina a visão que cada um de nós tem do mundo. Não é o mundo como ele é, mas sim 

o mundo que sobra depois da filtragem que o cérebro faz.  

É isso. Nós, humanos, somos parte da paisagem que pretendemos decifrar; não somos 

independentes dela; o melhor que podemos fazer é construir histórias que façam sentido. 
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Parafraseando Werner Heisenberg, o que podemos aprender sobre a natureza não é a 

descoberta de como ela é, mas sim como ela se mostra quando exposta a nossa forma de 

interrogar. Se essa interação de nosso cérebro com a realidade que o cerca é capaz de 

produzir histórias que gerem resultado, tudo bem. 

Portanto, não procure aqui a ‘verdade objetiva’ ou a ‘coisa certa’ ou as coisas como elas 

‘realmente são’. Há um nível a partir do qual ninguém sabe como as coisas realmente são. 

Construímos linguagens e elas dão certo, ou não. É só isso, e isso é muito.  

Não estranhe minha forma de falar. O empreendimento científico permite uma tremenda 

liberdade de expressão. Ciência não aceita ausência de ‘resultado’, porque aí nossas 

histórias ficam sem substância. Just so stories. Nossa ciência de nada valeria.  

Ausência de resultado é a fraude da ciência. Resultado? Resultado, leitor, é o que Einstein e 

Newton produziram por meio de suas histórias. (Ou o que Henry Ford e Mozart através das 

suas, apesar de não serem cientistas.) Resultado é o que define ‘verdades’ em ciência, e eu 

me permitiria dizer, também em business ou na arte. 

Voltando ao Big Bang. Em vez de dizer que as galáxias estão se movendo pelo espaço, 

dizemos seguindo Einstein, que elas ao se expandirem produziram esse algo a que 

chamamos espaço. Como se o espaço fosse um meio que é criado de alguma forma pelo 

próprio movimento da expansão. 

A explosão inicial cria o espaço. As galáxias não se movem dentro de alguma coisa 

chamada espaço, mas fazem aparecer essa ‘alguma coisa’ através de seu próprio 

movimento. Maneiras de falar que dão resultado. Espaço e tempo são criados no Big Bang. 

A singularidade inicial estava cheia de possibilidades. Prenhe de potencialidades criativas. A 

explosão liberou um oceano de partículas criando um vento quentíssimo que varria os 

confins do cosmos e ia criando o espaço para sua própria propagação, à medida que 

soprava. Um redemoinho indescritível de radiação (energia), mas aquilo que os físicos 

chamam de partículas elementares: elétrons, prótons e outras coisas, tudo misturado. Essas 

partículas elementares são os blocos básicos de construção de tudo o que existe. 

De onde vieram elas? Vieram do ventre da explosão mesmo. Energia se transformava em 

matéria e vice-versa, segundo uma relação que Einstein nos ensinaria no início do século 

XX. E = mc². Matéria sendo criada a partir da energia pura. 

 

Ao soprar e se expandir, o quentíssimo vento de partículas vai esfriando e, ao esfriar, o 

‘entrechoque’ entre a multidão de partículas faz com que elétrons e prótons acabem por 

reconhecer-se no meio do turbilhão e chegar, digamos, a um acordo para cooperar 

organizando-se em estruturas mais complexas.  

Arranjos organizados de cargas elétricas positivas e negativas aparecem no meio da 

confusão. Configurações estáveis de prótons e elétrons, e também de prótons, elétrons e 

nêutrons, se cristalizaram, flagrados pelas leis da física durante o entrechoque. À medida 

que ‘o material’ da explosão inicial se expandia e resfriava, apareceram os primeiros átomos 
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de hidrogênio, conseqüência direta da colaboração (permita-me o termo) de algumas das 

tais partículas, que no início de suas existências, espirradas pela explosão, eram 

independentes, solitárias e egoístas.  

As leis da física é que forneceram as regras segundo as quais a colaboração se instaurou. 

Não me pergunte quem ou o que criou as leis da física que fizeram aparecer o hidrogênio. 

Não sei (talvez essas leis só existam em nossas cabeças). 

Isto não é um livro de filosofia ou teologia, entende, leitor? Você dá sua própria resposta a 

essas questões. Os ‘einsteins’ entre nós não podem deixar de ver causa e intenção nessas 

coisas. Não acreditam que ‘Deus jogue dados’ com o universo. Afinal, se não estivessem 

presentes as delicadíssimas condições que permitem a prótons e elétrons se reconhecer - 

dentro do padrão permitido pela física - não haveria hidrogênio e, assim, não haveríamos nós 

como vamos ver. Tem que ter havido uma intenção, um projeto, uma idéia por trás disso 

tudo... 

Mas aí os ‘frankensteins’ de plantão retrucariam: ‘Nada disso. Isso que você chama de 

primeira ‘colaboração’ foi obra do mais puro acaso. Sorte. Aliás, para nós, desculpe, para 

vocês, humanos (é Frankenstein falando), foi uma enorme sorte grande ganha na loteria 

cósmica. Teria sido perfeitamente possível que em vez de formar hidrogênio, prótons e 

elétrons fossem ‘esmagados’ pela descomunal pressão que havia ali, fundindo-se e 

produzindo partículas neutras - nêutrons - que não têm criatividade alguma para gerar nada 

de interessante. E aí teríamos um universo formado por frias estrelas de nêutrons. Nós, 

perdão de novo, vocês não estariam aqui para debater essas coisas. O fato de ter havido 

formação de grandes quantidades de hidrogênio, foi sorte pura... sorte ajudada pela 

quantidade impressionante de partículas que estavam presentes ali; não vejo ‘design’ 

algum... o hidrogênio que se formou do Big Bang e todas as estruturas que vieram depois, 

inclusive nós... Ok..., vocês... são frutos da chance. Flutuações do acaso. Sortes grandes.’ 

 

Bem, apareceu o hidrogênio - o átomo mais simples que existe. Um elétron circulando em 

torno de um próton.... Bolas enormes de hidrogênio se formaram e continuaram, em grandes 

massas - galáxias - a corrida em fuga do centro da explosão. 

O hidrogênio, essa substância simples e banal que se originou na fornalha do Big Bang, é o 

bloco de construção de nosso universo. Todas as estrelas um dia foram massas enormes de 

hidrogênio puro, comprimido, quentíssimo, girando pelo espaço. Algumas delas não 

conseguiram se sustentar em equilíbrio e suas camadas mais externas começaram a 

‘desmoronar para dentro’ da própria estrela. Entraram em colapso. Desmoronaram. 

Estrelas nesse processo de desmoronamento - chamadas supernovas - não duram muito 

(algumas semanas só), mas as pressões e temperaturas que surgem durante esse 

desabamento são tamanhas, que vão ‘fundindo’ os átomos de hidrogênio e produzindo toda 

a variedade de substâncias que conhecemos: carbono, oxigênio e todo o resto. Toda a 

matéria que conhecemos por aqui se formou a partir de supernovas. Tudo veio das estrelas. 
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O colapso delas arremessou para o espaço nuvens gigantes dessa mistura de átomos, que 

são a origem de tudo que há. 

Foi algo como o que ocorre com a patinadora em uma pista de gelo que, fechando os 

braços, aumenta a rapidez com que gira. No caso das supernovas, o desmoronamento de 

suas camadas mais externas equivale à patinadora fechando os braços; o aumento da 

velocidade de rotação que aparece em conseqüência é tão brutal, que faz ‘espirrar’ matéria 

em grandes quantidades para o espaço ao redor.  

Vento cósmico, poeira de matéria, estrelas, supernovas, Sol, Terra: o palco do espetáculo 

está montado.Toda matéria vem desse espirro. Inclusive nós. Estávamos literalmente 

escritos nas estrelas.  

Há uns 6 bilhões de anos apareceu uma supernova em um canto do universo que nada tinha 

de especial; era obscura e desimportante como qualquer outro.  

Como todas as outras estrelas, essa vinha galopando desde os confins do tempo, resultado 

do que ocorrera no Big Bang. Ao entrar em colapso, parte do material que foi arremessado 

no espaço por ela tinha as ‘condições certas’ e gerou nosso Sol. Outras partículas da ‘poeira 

cósmica’ que nossa supernova originou, acabaram formando um disco gigantesco que 

começou a circular ao redor do Sol. O Sol agia como o centro desse ‘rodamoinho’ colossal. 

Aqui e ali, dentro do turbilhão, vários outros pequenos centros de atração surgiam como 

rodemoinhos menores, e a poeira, atraída do disco por eles, começou a se condensar em 

bolas mais compactas. Planetas. 

A Terra, nossa Terra, é um deles. O processo todo, desde a explosão da supernova até o 

surgimento da Terra do meio da poeira cósmica, durou cerca de 1,5 bilhão de anos. Do Big 

Bang até a Terra foram 8-9 bilhões de anos. O palco estava armado. 

Ainda meio bambo, mal iluminado e com cenário mal-acabado, mas estava montado o lugar 

do espetáculo. Espetáculo que, às vezes é luta, às vezes representação, mas sempre tem a 

ver com a arte de montar estratégias vencedoras. É sempre um grande show. 

Tudo é sem graça e cinzento nesse cenário até que surgem os primeiros replicadores: os 

primeiros ‘devoradores de informação’ com algum tipo de inteligência. ‘Informávoros.’ 

Assim como há carnívoros e herbívoros, há também organismos que se alimentam de 

informação. De alguma forma, captam o que está a sua volta e reagem de acordo com essa 

informação.  

Na Terra jovem de 5 bilhões de anos atrás, nada havia parecido com isso. Foi necessário 

pelo menos mais um bilhão de anos para que coisas estranhas começassem a acontecer. 

Apareceu por aqui um tipo de molécula com propriedades muito interessantes. Moléculas - 

você sabe - são coleções de átomos que se agrupam de acordo com padrões, mecanismos 

e leis que a física e a química sabem explicar. São objetos mais complexos que átomos, que, 

por sua vez, são mais complexos que as partículas que os constituem. Essa hierarquia de 

complexidades – ou, se você quiser, de conteúdos de informação cada vez mais elaborados 

- é um processo fascinante que nossas mentes descobriram (ou inventaram?), e o mais 
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fascinante é que essa descoberta ou invenção é produto do mesmo cérebro (da mesma 

mente) que só apareceu na Terra um dia, porque essa mesma dinâmica de complexidade 

criou-o, cérebro. 

Nós, nossos cérebros, somos parte do processo que tentamos explicar....Mas eu me referi a 

mecanismos e leis? Essa é nossa maneira de falar. 

Não sei se as leis da física existem mesmo, lá fora - ’embutidas na natureza’ -, ou se são 

criações de nossas mentes com sua mania de organizar e dividir as coisas em categorias. 

Só sei que por meio desses mecanismos e leis conseguimos coisas úteis.  

Moléculas são mais um passo no sentido da ‘colaboração’ que aparece na natureza em 

vários níveis, e que vai levando à formação de hierarquias cada vez mais fascinantes, mais 

cheias de surpresa e de possibilidades...  Nossos cérebros são uma etapa dessa história. 

O primeiro passo foi a colaboração de elétrons e prótons no meio da fornalha explosiva do 

Big Bang . Momento histórico. Grande evento. 

Não é possível imaginar cenário mais confuso; não existe ambiente mais caótico. Note só, 

leitor: temperatura inimaginavelmente grande, pressão monumental... e ainda assim elétrons 

e prótons - partículas geradas a partir da energia da explosão inicial - acharam um jeito de se 

‘comunicarem’ e formar uma estrutura improbabilíssima: o átomo de hidrogênio. O átomo 

mais simples que existe, mas que só existe em uma configuração precisa: um elétron 

girando em torno de um próton, a uma distância que não pode ser nem maior nem menor. 

Tem que ser aquela. 

Pensando bem, qualquer estrutura teria sido improvável no meio daquele caos e 

desorganização absolutos. O fato de haver aparecido uma estrutura qualquer já é 

suficientemente espetacular em si mesmo. 

Depois, vieram as estrelas, as supernovas, outros átomos, carbono, moléculas, oxigênio etc. 

Na Terra recém-formada, as estruturas que existiam já davam um show de variedade, muito 

mais interessante do que a mesmice calorenta do Big Bang ou mesmo dos arroubos 

explosivos das supernovas.  

Vulcões, fumaça saindo das fendas na superfície da Terra e, depois, chuvas, mares, 

evaporação, mais chuvas... Nossa Terra se aproximando aos pouquinhos - passo a passo - 

durante algumas centenas de milhões de anos, do cenário familiar de hoje.Durante todo esse 

período, nosso planeta foi dissipando através dos vulcões o calor que tinha armazenado em 

seu interior durante sua formação, quando foi cuspida por aí, subproduto da explosão de 

alguma supernova. Vulcões, crateras, fumaça. Nosso planeta fumegante. Oceanos se 

formaram quando a água que havia nas rochas era liberada e ficava na atmosfera protegida 

do calor que fazia aqui em baixo.  Até que em um momento, havia tanto vapor d’água que a 

atmosfera ficou ‘encharcada’ - saturada - e choveu. E nos tanques naturais - lagos, mares, 

oceanos - que se formaram, apareceram um dia aquelas moléculas com a capacidade 

extraordinária de fazer cópias delas mesmas. Assim, depois do evento espetacular que foi a 

formação do hidrogênio do meio do caos do Big Bang e de toda a forma e estrutura que se 
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seguiu, ocorre outro ‘milagre’. Vemos aparecer outro nível de competência na arte de... de... 

na arte de quê, leitor? Nessa arte de filtrar ordem e estrutura do meio do caos e da confusão. 

Alguma ‘inteligência’ rudimentar já era capaz de processar informação, assumindo a 

dinâmica fundamental da vida. Replicar-se. Estruturas químicas - moléculas - que de alguma 

forma ‘sabiam’ se replicar, apareceram em um esquema primitivo que só tinha essa 

finalidade: a autoperpetuação.  

É aqui que começa aquela história das gotas de óleo que contei em capítulo anterior. É partir 

daqui que Darwin entra em cena para explicar o que nos interessa.” 

 

Doyne Farmer (o dos computadores de pé) comenta (citação de Mitchel Waldrop, em 

Complexity):  

 

 ...A ciência é a respeito de contar histórias - histórias que explicam como o 

mundo é e como o mundo se tornou o que é. E como as explicações mais antigas, 

como os mitos da criação, lendas épicas e contos de fadas, as histórias que a ciência 

conta nos ajudam a entender alguma coisa sobre quem somos como seres humanos e 

como nos relacionamos com o Universo...  

 Há a história de como o Universo explodiu para a existência, há uns 15 

bilhões de anos, no momento do Big Bang; a história de como quarks, elétrons, 

neutrinos e tudo o mais apareceram a partir do Big Bang como um plasma 

indescritivelmente quente; a história de como essas partículas se condensaram 

gradualmente na matéria que vemos a nosso redor hoje nas galáxias, planetas e 

estrelas; a história de como o Sol é uma estrela como outras estrelas e a Terra, um 

planeta como outros planetas; a história de como a vida na Terra apareceu há cerca 

de 4 bilhões de anos; a história de como a espécie humana apareceu, primeiro nas 

savanas africanas, há uns 3 milhões de anos, e, lentamente, desenvolveu ferramentas, 

cultura e linguagem. 

 E agora há essa história da complexidade. Eu quase a vejo como uma coisa 

religiosa. Para mim como físico, como cientista, a motivação mais profunda foi 

sempre entender o Universo a meu redor. Para mim como panteísta, a natureza é 

Deus. Assim, entendendo a natureza, eu me aproximo um pouco mais de Deus.  

Até meu terceiro ano de graduação na faculdade, eu nunca sonhei que 

pudesse obter trabalho como cientista. Eu considerava meus estudos algo que eu 

fazia em vez de entrar para um mosteiro. 

 ...Quanto mais conseguirmos saber sobre essas questões (como a vida 

emergiu, por que os seres vivos são da maneira que são), mais perto vamos chegar 

das questões fundamentais como: "Qual o propósito da vida?"  

 Agora, em ciência, nós nunca vamos poder pretender sequer tentar um assalto 

frontal a questões como essas. Mas atacando uma questão diferente como por que há 
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um crescimento inexorável na complexidade?, nós podemos vir a ser capazes de 

aprender alguma coisa de fundamental sobre vida. 

 

 

Histórias. Linguagens. Narrativas. Meaning 

 

Nosso processo de sempre. Nossa motivação eterna. 

 Acredito na validade de procurar. Rejeito a "tirania do ou isso ou aquilo". 

Acredito que a formulação quântica - dando resultado - abriu os caminhos para a 

exploração de uma variedade de mundos novos, dos quais o da complexidade, com 

seus computadores e simulações, é um.  

 Estou certo de que as empresas, em um futuro muito próximo, serão 

construídas a partir do muito do que mostramos aqui. As organizações vão ter de ser 

desenhadas de forma que reconheçam e prestem tributo ao humano. Não por causa de 

qualquer vago espiritualismo, mas por causa da lógica da própria competição. Para 

sobreviver.  A ciência vai inspirar a vida nas organizações. 

    

• 
 

Tenho que parar por aqui. A gente acaba se deixando absorver demais por essas 

coisas, e meus colegas têm reclamado, com razão, de meu ar distante em nossas 

reuniões.  

 As vendas este mês não estão lá essas coisas, e vamos ter de fazer algo para 

tentar reverter a tendência. Todos concordaram com minhas idéias sobre o tempo 

evolucionário, mudança de schemata etc., mas, delicadamente, me lembraram da 

necessidade da empresa fazer caixa hoje.  Eles estão certos. Eu também estou.  

 Aquela coisa do equilíbrio na edge of chaos. O surfista em equilíbrio-

desequilíbrio permanente. Você sabe, aquele nosso velho compromisso com o 

resultado no mundo real. 

 De qualquer forma, foi um prazer ter tido sua companhia até aqui. Foi um 

prazer escrever este livro. Recomende-o a seus amigos. 

 

 

 

 



Apêndice1 
 

 

 

De tudo o que a mente humana produziu em suas tentativas de entender o que está a sua 

volta, há um processo que, por gerar efeitos que nenhum outro gera, se entranhou na 

sociedade. Não é perfeito pois não responde a todas as perguntas que possamos achar 

importantes,mas, por garantir respostas àquelas perguntas que se prestam a seu método de 

investigar, é a melhor opção para que, enfim, entendamos o que é possível ser entendido. 

 

 

Ciência, mente, matemática e linguagem 

 

Desde que adquiriu consciência, o homem voltou seu olhar para o alto. Procurava seu 

destino escrito nos céus. Queria interpretar as mensagens que os deuses porventura 

transmitiam por meio dos trovões, raios, ventos e tempestades. 

 Logo descobrimos que estávamos sós. Era impossível dividir com outros o 

mundo que cada um traz dentro da própria cabeça.  

 E de nossa solidão, começamos a erguer abrigos mentais para nos proteger.  

 O campo de batalha para a procura religiosa e para a ciência é o mesmo: a 

mente humana. Ciência e religião tentam desenterrar do caos padrões de ordem - 

mitos de criação - que, ao nos fazerem entender, dêem sentido a nossas vidas e nos 

livrem do medo.  

 Foi de algum impulso instintivo, pré-programado em nossas mentes, que 

surgiram ciência e arte, religião e magia, os rituais, a música. Mozart, Bach e 

Einstein. Frankenstein. Mas ciência não é mágica. Ciência produz resultados. Mágica, 

não. 

 A evidência mais recente que temos sobre nossa fome de explicações e 

propósitos tem cerca de 100 mil anos. Nessa época, os humanos já praticavam rituais 

e cerimônias para enterrarem seus mortos.  

 Uma regularidade inquestionável é a morte. Nunca a aceitamos. Temos de 

inventar algum outro tipo de ordem que nos acalme diante dela.  

 Algum tipo de cerimônia de enterro foi o primeiro sinal de nossa inquietação 

espiritual. Precisamos reverenciar algum deus para evitar ou transcender a morte. 

 

                                                 
1Este apêndice é uma adaptação de parte de um capítulo de meu livro O glorioso acidente, 
Objetiva,1998. 
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Do caos nasce o Cosmos 

 

Olhando para o céu, nosso big brain logo concluiu: os astros querem nos dizer alguma 

coisa. “Há algo aí e eu preciso entender.” 

 Entender é nossa compulsão mais humana.  

 Cosmos quer dizer, literalmente, um universo que podemos colocar dentro de 

nossas cabeças. Que podemos entender. 

 O cérebro aprendeu a captar as primeiras regularidades no mundo e era do céu 

que elas vinham.  

 O Sol aparece e se vai regularmente. A Lua obedece a uma seqüência precisa 

de formas. Às vezes, o sol é nosso amigo e beneficia nossas colheitas. Outras, ele 

exagera e estraga as plantações. Às vezes, a chuva vem na medida certa. Em outras, 

inunda tudo.  

Certamente, nossos deuses lá no céu - essas forças controladoras do Sol, da chuva, da 

ventania, das inundações e das marés - precisam ser constantemente homenageados. 

Senão, o Sol e a chuva não vêm na medida certa e raios e trovões nos lembram da 

insatisfação dos deuses, lá em cima. 

 

 E se os céus regulam nosso alimento, devem regular também outros aspectos 

de nossas vidas. Temos de praticar nossas danças, nossos rituais, não apenas para que 

a chuva venha, mas para que nossos filhos nasçam e cresçam saudáveis. Para que o 

imprevisto não nos pegue. Para que a vida seja previsível. 

  

Mas os deuses são caprichosos, leitor, e mesmo com todas as cerimônias, nem 

sempre estão satisfeitos. E o imprevisto se dá. Crianças às vezes nascem mortas. Um 

tigre pega o nosso melhor amigo. Somos atacados por outros povos, que dançam 

outras danças e levam nossas mulheres e matam nossos anciãos.  

 Apesar de vivermos tentando agradar os deuses, nunca estamos seguros de que 

eles estão felizes conosco. Não é possível garantir que as regularidades que vemos são 

as regularidades certas. Que são aquelas que eles querem que nós vejamos. Por isso, 

continuamos tentando encontrá-las. A opção seria tentar conviver com o imprevisível, 

mas isso é intolerável para a mente humana.  

 Simplesmente não sobrevivemos sem filtrar regularidades do mundo. Foi para 

isso que a seleção natural nos dotou de cérebro: para identificar melhor as coisas, ver 

melhor, fugir melhor, perceber melhor e sintonizar melhor.  
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 Bem, era só para isso. Nunca fomos competentes o bastante para interpretar, 

com toda a certeza, as mensagens que os deuses escrevem nas estrelas, e por não 

termos escolha, caprichamos ainda mais na tentativa de agradá-los. 

 Arte, ciência e religião fazem parte da mesma procura. Nossos ancestrais 

escreviam nas paredes das cavernas. Nós usamos telas de computador.  

 Precisamos de histórias, narrativas que nos tranqüilizem. Para registrá-las, 

inventamos códigos, linguagens, usamos sinais que podem ser até de fumaça, mas 

precisamos nos comunicar. 

 Cedo, aprendemos que era preciso interpretar os sinais que o céu nos envia, e 

até hoje, alguns de nós enxergam conexões entre a harmonia lá de cima e as coisas cá 

debaixo. É impossível ser apresentado a alguém em uma festa sem que a primeira 

pergunta seja “qual seu signo?”. Em qualquer lugar, haverá alguém me garantindo 

haver uma relação entre minha personalidade e dia e hora em que nasci, associados à 

posição dos astros naquele momento. 

 Na busca de significados, há quem se satisfaça com mitos e superstições. Há 

quem mate e morra por isso. Regularidades de verdade, são ciência. Aquelas que 

insistimos em querer que existam para nos acalmar são superstições.  

 

 

O processo da ciência 

 

Este livro se inspira na ciência, um processo que não proíbe, a priori, nenhuma 

hipótese, mas que exige que se chegue a algo mensurável, reproduzível, a partir 

daquelas hipóteses que se adota.  

 Exige que se chegue a resultados que todos possam ver e comprovar, 

reproduzíveis em qualquer hora e lugar. Exige que as hipóteses se submetam ao teste 

de se expor publicamente e pedir críticas. Ciência de verdade exige o escrutínio 

público. 

 A ciência se impôs porque, ao não ter compromisso com nenhuma verdade 

preestabelecida, não ter que dar satisfações a comitês dirigentes ou respeitar 

hierarquias, pôde se dar ao luxo de não rejeitar idéia alguma. Mas, em contrapartida, 

tem a liberdade de poder rejeitar qualquer uma delas ao longo do processo que a 

constrói. Qualquer uma. E não liga a mínima ao fazer isso. 

 A ciência é um processo impessoal. O processo por meio do qual a ciência se 

faz é frio como a seleção natural. Não há nada a ser defendido. Nenhuma filosofia, 

crença ou ideologia em jogo. Só regras formais, procedimentos automáticos que 

sempre serão aplicados, independentemente de qualquer consideração humana.  

 A ciência exige parcimônia, elegância na explicação. Esse é um critério que 

envolve concisão, beleza. É um negócio estético mesmo. Pode até ser considerado um 
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critério subjetivo, mas é essencial, e tem se revelado poderosíssimo na história dos 

desenvolvimentos científicos. 

 Os físicos que hoje trabalham na fronteira da pesquisa buscam formular uma 

teoria que unifique todo o conhecimento, uma teoria final como se diz. Os físicos 

envolvidos usam a elegância como um norteador dessa busca. Um deles, brincando, 

disse que a equação que vai descrever o princípio unificador terá de ser simples e 

elegante ao ponto de poder ser impressa numa t-shirt. 

 Idéias e propostas para se tornarem científicas se submetem a testes muitas 

vezes longuíssimos, até serem aceitos. A idéia de Darwin foi publicada em 1859 e só 

muito depois adquiriu status de ciência. Isso acabou acontecendo porque seu poder de 

explicação é tão grande, ela dá conta de tanta coisa a partir de premissas tão simples - 

é tão parcimoniosa - que se impôs, e até a Igreja Católica autorizou, recentemente, a 

acreditarem na seleção natural (parabéns, parabéns!).  

 Há outros processos de se perguntar e responder, alguns tratam de espíritos, 

almas, vidas passadas… 

 Pelas razões que resumi anteriormente, a ciência não trata desses assuntos. 

Você pode perfeitamente dizer que ela não o faz porque não consegue. Que é 

limitada. Perfeito: é verdade. Essas coisas estão fora do campo em que a ciência atua, 

e ela – a ciência -  não sabe lidar com elas. É só isso, leitor. 

 A ciência não consegue tudo, nem sabe tudo. Ponto. Pense nisso. Você é o 

único que pode fazer suas escolhas. 

 Nossas mentes constroem narrativas que fazem sentido para nós, e o que faz 

sentido para nós tem a ver com alguns pressupostos que nosso cérebro impõe. 

Idiossincrasias do cérebro. Assim também são os mitos de criação, histórias que dão 

sentido às nossas vidas. 

 George Johnson comenta em Fire in the mind:  

 

  No começo, havia um mundo de pureza matemática que se estilhaçou, dando 

origem ao mundo no qual nos encontramos. Será que essa crença é assim tão 

diferente da crença da queda no Jardim do Éden? Nós, os descobridores de padrões - 

os fabricantes de padrões -, ansiamos instintivamente por simetrias. Em vez de nos 

deixarmos engolfar pela confusão, o caótico, o desregrado,.... construímos nossos 

mitos de criação; sonhamos com um tempo em que prevalecia a ordem. 

 

Admito que essa é um visão um tanto pessoal do empreendimento científico. Outros 

talvez usem palavras diferentes e com outras ênfases em certos contextos. Não 

precisamos brigar por causa disso. Palavras estão aí para serem usadas.  

 Resultado tem a ver com a mente humana entrando em ressonância com 

alguma coisa no mundo lá fora. Pode ser algo que constatamos ser objetivamente 
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verdade, como o mecanismo pelo qual antibióticos nos livram de bactérias. Pode ser 

algo muito menos evidente ou palpável, como as “dobras do espaço e do tempo” 

previstas pela narrativa matemática da Teoria da Relatividade, ou o ponto inicial - 

sem massa, sem dimensões - que explodiu no Big Bang e acabou nos gerando. 

 

• 
 

Isso a que chamamos de ciência é um processo de interrogarmos a natureza que é 

muito recente. Ele se entranhou na cultura do mundo ocidental graças a uma 

coincidência histórica: o fato de um punhado de homens muito especiais terem vivido 

num momento propício a que suas idéias se “congelassem”, se fixassem nos hábitos 

da sociedade e provocassem a maior revolução de toda a história do Homo Sapiens. 

 Esses homens foram Copérnico, Kepler, Galileu e Newton. Eles inauguraram 

uma nova maneira de se interrogar o Universo em busca de regularidades e 

desvendaram o processo que deveríamos seguir para comprimir o Universo dentro de 

nossas cabeças - entender - sem apelar para superstição. 

 Eles inventaram o que conhecemos como ciência. Ciência de verdade tem 300 

anos apenas. 

 Inventaram sem saber. Não redigiram manifestos, nem criaram confederações, 

mas também olharam para o céu. Copérnico foi o primeiro a explicar coisas por meio 

de um modelo que colocava o Sol, e não a Terra, como "centro do Universo". 

 Pelo simples fato de deixarem de lado pressupostos que vigoravam há mais de 

mil anos e experimentarem novas variantes para avançar na eterna busca de ordem, 

eles mudaram completamente a face do mundo. 

 Por mais de mil anos, vigorara uma visão da realidade influenciada pelos 

gregos e pela igreja. Uma longa e escura noite de mil anos. 

 

 Apoiando-se sobre uma visão das coisas que se originara nos gregos de Iônia, 

antes de Cristo, e ficara dormindo por séculos, sufocada por autoridades de papas e de 

reis, eles, cada um com sua ênfase, retomaram o gosto pela experimentação, pela 

observação sem compromisso com qualquer dogma (Galileu); perceberam que a 

ordem no céu correspondia a harmonias Matemáticas - sim, havia uma harmonia 

intrínseca no universo que a Matemática capturava (Kepler); e quando a bela 

geometria de Euclides não foi mais suficiente, inventaram-se "outras matemáticas" 

que, brilhantemente, fizeram tudo se encaixar como engrenagens de um maquinismo 

de relógio (Newton). 

 Havia nascido o método científico. O casamento entre experimentação e 

teoria. A montagem de uma idéia que comprima os dados coletados da experiência 
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numa teoria que, depois, possa ser usada para prever coisas que a experiência 

confirma. 

 Com Newton, o último dos quatro, foi exatamente isso: as tais compressões 

com que ele capturou regularidades do meio do caos e da diversidade do mundo - que 

sempre enganaram seus antecessores - foi algo notável. 

 Eram compressões simples! As leis da natureza eram sofisticadamente 

simples. Deus era "sutil, mas não malicioso", como alguém iria declarar uns duzentos 

e poucos anos depois. Havia, sim, regularidades a serem descobertas que Ele 

escondera no início dos tempos. Newton, na seqüência dos outros três grandes, 

venceria o jogo de esconde-esconde com Deus. O grande quebra-cabeça cósmico iria 

ser montado.  

 Sim, podíamos entender! Sem mágica, sem misticismo, apenas com entidade 

chamada força, suas propriedades e seus efeitos. Tudo correlacionado pela verdade 

misteriosa da linguagem matemática, harmoniosa e discreta. Um quadro perfeito se 

delineou diante de nossos olhos. 

 Por sorte, a linguagem adequada para narrar as aventuras desse cosmos foi a 

Matemática.  

 

 

Matemática , a linguagem de Deus? 

 

A Matemática, é claro, também é uma construção da mente humana, mas tem uma 

propriedade notável que a torna única: por meio dela é possível falar rigorosamente de 

mundos hipotéticos. Ela tem uma consistência que nenhuma outra linguagem tem. Ela 

pode até falar coerentemente dela própria! Hummm... 

 Quem sabe está aí a saída para vencermos os tais loops em que, volta e meia, 

nos metemos como se pagássemos uma pena por tanta curiosidade.  

 Talvez a partir dela - da Matemática - a mente possa entender a mente, quem 

sabe? 

 Tão notável é essa linguagem espantosa que começando como começou, com 

os números da natureza que contávamos nos dedos, foi aos poucos mostrando que 

poderíamos contar, classificar e explorar de várias maneiras coisas que nem víamos, 

nem conseguíamos visualizar, e que cada vez mais se afastavam do domínio do 

intuitivo e do imediato. 

 Havia uma correspondência intrigante entre números e coisas. Havia 

harmonias misteriosas ressoando nas entranhas do cosmos. Foi isso que Kepler 

mostrou com os corpos celestes. Era isso que o fascinava. Mas não é preciso ir tão 

longe. É isso que você descobre em toda parte. 
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 Nas flores, por exemplo. Quase todas elas têm uma quantidade de pétalas que 

é um número da seguinte seqüência: 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89...Você obtém cada 

número somando os dois anteriores. Isso é o que eu chamo de um padrão; uma 

harmonia. Por que Deus teria criado a maioria das flores assim?  

 Einstein, uma vez, disse que para ele a grande questão era saber se Deus tinha 

tido alguma escolha ao criar o Universo. Será que Deus teve de trabalhar com os 

limites impostos pela Matemática? Eu não quero entrar nessas especulações 

filosóficas, leitor, mas pense: por que diabos a natureza teria de se comportar de modo 

a ter sentido para nós? Como é possível sermos capazes de entrar em ressonância com 

o mundo e prever seus padrões, decifrá-los, entendê-los, por meio de construtos como 

a matemática, contruções de nossas própria mentes. Que mistério é esse?  

 Pensando bem, Einstein talvez estivesse certo mesmo. As perguntas que ele 

fazia são perguntas ainda atuais, ainda não respondidas. Logo adiante vamos voltar a 

elas.  

 Trevos de quatro folhas fogem do padrão, quebram a harmonia e então têm 

que significar algo especial, é claro. Acabamos por meter em nossas cabeças que eles 

trazem sorte. Quando as coisas saem do usual, logo fabricamos alguma explicação 

que dê novamente sentido ao que está em nosso redor, entende leitor? 

 Os cometas quebram a regularidade monótona dos céus. Devem ser sinal do 

Demônio, presságio do mal. Até hoje, há quem pense assim. Até se suicidam por 

inspiração deles. Como o astrofísico Carl Sagan, recentemente falecido, nota em seu 

livro Cosmos: 

 

 Cometas sempre evocaram medo e superstição. Suas aparições ocasionais 

desafiavam a noção de um cosmos inalterável e ordenado divinamente. Era 

inconcebível que aquela cauda espetacular de fogo branco, aparecendo e sumindo 

com as estrelas, noite após noite, não estivesse lá por uma razão. Não [era possível 

que não] tivesse significado para as coisas do homem. Assim surgiu a idéia de que os 

cometas seriam mensageiros do desastre, manifestações da ira divina - anunciavam a 

morte dos príncipes, a queda dos reinos. 

 

Sabemos há muito o que cometas realmente são. 

 Podemos calcular suas órbitas, prever seu comportamento, podemos garantir 

que o Halley, por exemplo, voltará a nos visitar precisamente no ano de 2062. As leis 

da física nos permitem fazer essas afirmações baseadas nas regularidades que elas 

desenterram do caos. 

 Ciência é limitada, mas onde se aplica ela funciona num sentido que nenhum 

adorador de cometas pode contestar nem apresentar alternativa.  
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 A física, adotando a matemática como sua linguagem, foi capaz de verdadeiros 

milagres na descoberta de regularidades na natureza. A glória da física como ciência 

vem daí.  

 Tão incrível é a correspondência entre a matemática e o mundo que, já há 

algum tempo, os físicos inverteram o processo. Com Kepler e Newton se buscava 

harmonia matemática a partir da observação da natureza, mas de uns tempos para cá, 

começou-se a fazer o contrário: buscar na natureza coisas que a matemática prevê, e 

aí passou-se a entrar cada vez mais fundo na “caverna fria da abstração”. Cada vez se 

torna mais freqüente o pressuposto de que "se existe na matemática deve existir na 

natureza".  

 Deus deve ser matemático.  

 Mas... se matemática também é um produto da mente, as regularidades que 

descobrimos por meio dela podem muito bem ser invenções da mente. Podem muito 

bem não estar lá esperando passivamente para serem encontradas.   

 Essa coisa de que há verdades absolutas do domínio da matemática, verdades 

que habitam um domínio especial, bem, isso era o que Platão dizia, e apesar desse tipo 

de visão ter inspirado (e ainda inspirar) muitos grandes cientistas, nossa pergunta tem 

sentido: nossas certezas científicas não seriam elas mesmas truques do cérebro? Não 

seriam vírus da mente, cujo único mérito é saber se perpetuar? Não seriam fruto de 

nossa eterna luta contra os limites que nosso sistema nervoso nos impõe? Não seriam 

as tais harmonias - as famosas leis naturais -, meras invenções de nosso cérebro para 

manter a ilusão de que podemos entender e desvendar o código cósmico - a mente de 

Deus? Não seria esse mais um jogo da mente. Nossa mente mente? 

    

• 
 

Bem, seja como for, não precisávamos mesmo da multidão de deuses que as 

mitologias ancestrais construíram para nos livrar do medo, mas o método de fazer 

ciência que surgiu com Copérnico, Kepler, Galileu e Newton e as descobertas que 

vieram em seguida reforçavam a idéia de que haveria uma grande mente, um grande 

designer por trás de tudo - algo muito mais sofisticado do que o batalhão de deuses 

(freqüentemente concorrentes)  de que as mitologias precisavam. 

 Um deus só - uma supermente - era, de fato, mais elegante; mais econômico. 

 Para Kepler, a harmonia dos céus deixava transparecer uma harmonia mais 

perfeita, uma inteligência mais refinada por trás de tudo. O deus de Kepler era o 

gerador dessa harmonia. Um músico. Um maestro. 

 O deus de Newton era um engenheiro de artefatos intrincados. Mecanismos 

cheios de encaixes. Um relojoeiro. 
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 Segundo Sagan: 

 

 Kepler e Newton representam uma transição crítica na história humana - a 

descoberta de que leis matemáticas simples permeiam toda a natureza, e que as 

mesmas leis se aplicam na Terra e nos céus; que há uma ressonância entre a maneira 

como nós pensamos e a maneira através da qual o mundo funciona. Seu respeito 

inabalável pela precisão dos dados que mediam e suas previsões dos movimentos de 

planetas com alta precisão evidenciavam que num nível inesperadamente muito 

profundo os humanos podem entender o cosmos. 

 

Não havia dúvida, Newton - o último dos quatro - descobrira, por meio do milagre da 

matemática, as intenções de Deus. O cosmos era obra de um relojoeiro. Só 200 anos 

depois apareceria alguém - Charles Darwin - para proclamar: o relojoeiro é cego!. 

 Copérnico nos tirou do centro e colocou na periferia; Darwin nos relegou a 

meros “descendentes de um mundo animal”; e Freud, descobrindo o inconsciente, 

explodiu o mito de uma mente completamente racional. 

 É esplêndido estar aqui. Quem precisa de anjos, demônios ou outras vidas? It 

is - really - a wonderful world! 

 Mas, curiosamente, continuamos a pensar que somos detentores de uma 

outorga especial. E continuamos a nos interrogar: como é possível que possa ter 

surgido um Universo do nada? Como é possível que a vida tenha surgido por acaso, 

do entrechoque casual de moléculas inanimadas e frias, que calharam de estar 

nadando nos mesmos mares naqueles tempos primordiais, restos de espirros estelares? 

 Arquimedes pedia um ponto de apoio para, a partir dele, mover o mundo, e a 

ciência sempre partiu do seguinte pressuposto: a mente humana é algo que observa o 

mundo “de fora” e pode entendê-lo. Mas, a partir de um momento, muito depois de 

Newton, começou ficar claro que, bem... talvez a mente fosse fruto do mesmo 

processo que ela - mente - tenta entender.  

 Caía por terra mais um mito. A mente não é independente, não está lá fora. Ela 

é parte daquilo que tenta explicar. Por isso estamos sempre enredados em loops tipo 

ovo-galinha.  

 Teremos de nos satisfazer com algum ponto de partida. Nossa sede de 

explicação não pode pretender ir subindo indefinidamente até poder contemplar a 

verdade cristalina, objetiva.  

 Por que não pode? Um matemático do século XX, chamado Kurt Goedell, 

mostrou, na década de 1930, que mesmo a matemática tem seus limites. Não dá para 

provar a consistência absoluta de nenhum sistema que faça sentido matematicamente 

sem sair do sistema, digamos assim, e estudá-lo de um ponto de vista mais alto, 

usando ferramentas mais avançadas. Mas para poder garantir que esse segundo 
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sistema mais avançado é consistente, temos de sair dele e subir mais um degrau, usar 

ferramentas mais avançadas ainda e assim por diante, infinitamente.  

 Não há um ponto de vista que resolva isso definitivamente. Arquimedes estava 

errado. Não dá para mover o mundo a partir de um ponto de apoio privilegiado porque 

simplesmente ele não existe.  

 Muito depois de Newton, e antes de Einstein, antes de Heisenberg, de Bohr, 

antes de todos os grande físicos que sacudiram o panorama das idéias em física no 

início do século XX, Darwin teve um insight revolucionário. Ele percebeu como uma 

forma de vida, digamos mais complexa, poderia ser resultado do evoluir de outra 

menos complexa, sem ação de nenhuma inteligência externa; nenhuma inteligência 

superior. Darwin mostrou que era possível a gente se elevar “puxando-nos pelos 

nossos próprios cabelos”; puxando-nos pelos cadarços de nossos próprios sapatos. 

Bootstrapping, como se diz em inglês. 

 A explicação para o maior dos mistérios: como é possível surgir, sem projeto, 

coisas cuja complexidade indica claramente que foram projetadas para fazer o que 

fazem.  A explicação que não era uma supermente, era o algoritmo da seleção natural, 

o relojoeiro cego.  

 Darwin começou do meio - ele já partiu de organismos vivos de certa 

complexidade. Não sabia nada a respeito de moléculas replicadoras se formando na 

sopa primordial. Nunca ouvira falar de genes. Na terra primordial - há 4,5 bilhões de 

anos - foi também um processo de bootstrapping que iniciou tudo.  

 Auto-replicação sem nada nem ninguém de fora a dirigir o espetáculo. Só as 

leis da física e química atuando. Mesmo sem saber de replicadores primordiais, 

Darwin percebeu claramente, depois de olhar o mundo, estudá-lo e coletar uma 

enorme quantidade de evidências, que havia um mecanismo natural que produzia 

organismos mais complexos a partir de outros menos complexos.  

 

Ele usou exatamente o mesmo método de Kepler e Newton: olhou o mundo sem 

preconceitos, acumulou informações objetivas sobre uma grande quantidade de fatos, 

comprimiu essas informações num esquema econômico e elegante, que as explicava e, 

ainda por cima, previa coisas que ainda não tinham sido observadas. Quando se ia procurar 

essas coisas, elas estavam lá. Fazer isso é fazer ciência.  

 

Como diz Daniel Dennett, Darwin pode ter tido a melhor idéia científica de todos os 

tempos, melhor que as de Newton e de Einstein (e sem usar matemática, hein!).   

 Qualquer um pode entender a "idéia perigosa de Darwin"; o difícil é aceitar 

suas conseqüências. 
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 Ciência é sobre liberdade. Liberdade de se fazerem perguntas e buscar 

respostas. Ninguém pode fazer isso por você, leitor. 

 Gurus e autoridades nada têm a ver com o tipo de verdade que a ciência pode 

revelar. Lembra de Pink Floyd, em Another Brick in The Wall?2: 

 

 Não precisamos de  educação 

 Não precisamos que controlem o que pensamos 

 Nada de sarcasmo perverso na sala de aula 

 Professor.... deixa os garotos em paz.... 

 EI ,  PROFESSOR ,  DEIXA OS GAROTOS EM PAZ!    

 Tudo por tudo você é só outro tijolo no muro 

    

A ciência que me inspira é - como diz Carl Sagan - como uma vela no escuro, 

iluminando só alguns dos possíveis caminhos; quem  quiser percorrer outros o faz por 

sua conta e risco. No dark sarcasm. 

 Ela pode não ter respostas sempre confortadoras, mas tem, sim, respostas 

excelentes  para uma categoria de perguntas. Com tudo isso - e em minha opinião,  

exatamente por tudo isso - ela pode ser mais atraente, mais iluminadora, mais 

revolucionária e digna de atenção do que muito desse nonsense  “alternativo” usual. 

  A alternativa, para mim, é ela. 

  O que a vela da ciência ilumina são caminhos em que talvez seja possível 

iniciar uma jornada, não necessariamente o que eu ou você possamos chamar de 

“caminho certo”. 

 Ela não dá garantia de que valerá percorrer todos esses caminhos até o fim. 

Não diz nem se há um fim. Não diz se haverá um pote de ouro no final ou se um 

precipício obstruirá a passagem mais adiante, nos obrigando a dar meia volta. Mesmo 

assim, a caminhada vale a pena. Boa viagem! 

                                                 
2 “We don’t need no education. 
    We don’t need no thought control. 
    No dark sarcasm in the classroom. 
    Teacher, leave those kids alone! 
    Hey, Teacher, leave those kids alone! 
    All in all you’re just another brick in the wall.” 
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Leituras comentadas e outras leituras 
 

Este livro foi escrito como uma tentativa de descobrir significados relevantes para o 

mundo empresarial. 

 A partir de leituras em vários contextos, tentei construir uma narrativa 

coerente, interrogando-me, ao longo do processo, se algo de original (surpreendente?) 

poderia emergir a partir dessas conexões entre tantas idéias brilhantes.  

 Você julga se consegui ou não. 

 Tive a pretensão de tentar descobrir (ou inventar, se você quiser) um "fio da 

meada" que percorre todas elas. 

 Espero não ter desqualificado nenhum dos autores originais em minha 

tentativa de, com esse "fio", tecer uma nova trama. 

 A seguir, cito e comento, muito brevemente, cada um dos livros e referências 

que mais me inspiraram. Faço isso em homenagem a seus autores, e, também, na 

esperança de aliviar minha culpa pelo estado lamentável em que meus exemplares 

ficaram após meses de manuseio compulsivo. 
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Notas 
 

 

 

... Deus, para punir o homem pelo seu primeiro projeto de economia globalizada e 

pela  sua pretensão, disse 'que  haja  muitas  línguas, e  que  cada  uma  tenha muitos  

dialetos'. 

E depois, para ter certeza de que os homens nunca mais se entenderiam, completou: 

'E que haja maus tradutores.' 

LUÍS FERNANDO VERÍSSIMO - Jornal do Brasil, 28 /10/1995 

 

 

 

Os livros que identifico com um asterisco (*) têm tradução em português. Como há 

uma história de horrores associada às traduções de publicações sobre temas 

empresariais para  nossa língua, cito, sempre que possível, a referência à publicação 

original em inglês. A tradução para o português é citada sempre que eu próprio, por 

qualquer motivo, não tive  acesso à  publicação original.  

 A ordem em que as referências aparecem não é alfabética, por autor, como usual. 

Procurei grupá-las respeitando o encadeamento dos assuntos no livro. As referências 

acrescentadas na segunda edição estão identificadas com (•). 

 

1 - NOBREGA, Clemente.  New Schemata - Idéias e Ação (•) 

É minha newslewtter bimestral, na qual discuto, aprofundo e atualizo os temas deste 

livro. 

 

2 - NOBREGA, Clemente. O Glorioso Acidente. Objetiva,1998. (•) 

Meu segundo livro. Uma tentativa de discutir temas científcos em linguagem clara, e, 

ao mesmo tempo, refletir sobre essa construção da mente do homo sapiens a que 

chamamos ciência. A mente pode entender a mente? 

 

3 - NOBREGA, Clemente. Artigos na revista Exame. (•) 

 "Taylor Superstar"- Exame, 24/9/1997 

 "Por Que Coisas Ruins Acontecem com Boas Empresas?” – Exame, 5/11/1997 

 "A Ciência e os Negócios" – Exame, 25/3/1998 

 "Em Busca de Otários" – Exame, 21/10/1998 

 "Ao Mestre com Carinho" – Exame, 24/2/1999 

 "Quero Você" – Exame, 21/4/1999 
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 "A Quinta Onda É o Seu Futuro" - VOCÊ S.A.,  nº 14, ago 1999 

 "Vamos Estudar, Pessoal!" – Exame, 25/8/1999 

 

4 - RUSSEL, Bertrand. The Scientific Outlook. George Allen & Unwin, Londres, 

1931. (*) 

A primeira edição desse livro é de 1931. Russel escreve sobre o método científico e 

trata brevemente, em pleno calor dos acontecimentos, da revolução que ainda estava 

em curso no mundo da física (física quântica, relatividade...). Sua atualidade é  

impressionante. Ele foi a base para o Capítulo1. Muito fácil e de leitura extremamente 

prazerosa.   

Em português: Perspectiva Científica. Companhia Editora Nacional,1969. 

 

5 - MAGEE, Bryan. Popper. Publicado na série Fontana Modern Masters.1973. (*) 

Quem  quiser  entender  o  que  é  ciência, como  se define  o  que  é  ser  científico, 

deve  ler  esse pequeno e  excelente  livro.  

Em português: As Idéias de Karl Popper. Cultrix, 1973. 

 

6 - KUHN, Thomas S. The Structure of Scientific Revolutions. The University of  

Chicago Press,1962. 

Como novos paradigmas tomam corpo e o processo através do qual eles são adotados  

em ciência é o tema desse livro. É um clássico definitivo sobre esse assunto. Leitura 

obrigatória para quem quer que esteja interessado em falar a sério sobre “mudanças de 

paradigma”. 

 

7 - CROMER, Alan. Uncommon Sense – The Heretical Nature of Science. Oxford 

University Press,1993. (•) 

Uma brilhante visão do processo científico. A tese é que esse processo chamado 

ciência não é absolutamente natural no ser humano, ele só se entranhou naquelas  

sociedades que sofreram influência do pensamento grego. 

 

8 - SAGAN, Carl. Cosmos. Ballantine Books, 1985. (*)(•) 

Carl Sagan, falecido recentemente, foi um dos maiores divulgadores de temas 

científicos e um dos maiores opositores de idéias supersticiosas e da pseudocência 

que abre brechas cada vez  maiores na  forma de pensarmos. Cosmos  é  a obra-prima 

dele. Um painel de idéias científicas, com ênfase em astronomia, que incorpora  

componentes da história do desenvolvimento da ciência  desde  os gregos. 

 

 326



9 - TEDLOW, Richard S. The Story of Mass Marketing in America. Basic Books 

(Harper-Collins), 1990. 

A origem e  a  evolução  do  marketing  de massa em  suas várias fases  é  apresentada  

e  analisada de maneira muito articulada, por meio dos cases de seus principais 

protagonistas, ao longo do tempo, nos Estados Unidos. Coca-Cola, Ford, General 

Motors  e outros. 

 

10 - PAGELS, Heinz. The Cosmic Code. Simon & Schuster, 1982. 

Um relato da evoluçãoda Física desde Einstein até nossos  dias. Heinz Pagels é  

considerado um dos mais claros escritores sobre temas científicos para não iniciados. 

 

11 - GREGORY, Bruce. Inventing Reality - Physics  as  a Language. John Wiley & 

Sons, 1988. 

A  idéia  de  que  a  física  pode  ser apresentada como  essencialmente  uma  

linguagem, um modo de falar sobre o mundo e as  coisas,  é o tema desse livro 

extremamente  original. A história  da evolução  das  idéias  em física é apresentada 

sob a perspectiva  da invenção de linguagens novas, não da descoberta de verdades 

preexistentes. Todos os  marqueteiros deviam lê-lo. 

 

12 - GRIBBIN, John.  In Search of Scrhoedinger's Cat. Bantam Books, 1984. 

Uma boa exploração da esquisitice do mundo quântico e da tentativa de extrair  

significado do que esse mundo nos  revela. 

 

13 - LINDLEY, David. Where Does the Weirdness Go? Basic Books, 1996. (•) 

Mais uma viagem pelo mundo quântico e suas esquisitices. Esse livro trata 

explicitamente da pergunta: como é que pode se revelar para nós um mundo de coisas 

concretas e determinadas, a partir da ambígua e indeterminada física quântica, que é o 

que rege o comportamento das partículas fundamentais que constituem tudo? 

 

14 - KANIGEL, Robert. The One Best Way: Frederick Winslow Taylor and the 

Enigma of Efficiency. Viking Press, 1996. (•) 

Um alentado estudo da influência de Frederick Taylor na cultura americana. Veja 

minha resenha “Taylor Superstar” - Exame 24/9/1997. 

 

15 - WHEATLEY, Margaret. Leadership  and  the  New Science. Berret-Koehler, 

1992. 
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Como as metáforas inspiradas na ciência do século XX são ricas em ensinamentos 

para os  homens de empresa. Uma abordagem muito poética do mesmo tema de que 

tratei neste  livro, sob outro enfoque. 

 

16 - HELLEBUST, Kasrsten G. e Joseph C. Kralinger. Strategic Planning Workbook. 

John Wiley & Sons, 1989. 

Uma visão sistêmica de planejamento estratégico. Mensagem básica: não é possível  

mais tratar isoladamente dos problemas na empresa hoje. Planejar hoje é saber lidar 

sistemicamente com as messes, com os emaranhados de problemas que interagem e  

exercem efeitos uns sobre os outros. 

 

17 - PORTER, Michael."What Is Strategy?” Harvard Business Review, nov/dez 

,1996. (•) 

Um artigo recente que, segundo a  revista Fortune, já se tornou um clássico. A 

essência do que é estratégia é apresentada aqui. Porter reage contra a tendência, muito 

comum nos últimos anos, de confundir estratégia com excelência operacional 

(reengenharia, downsizing etc.). Estratégia é sobre ser diferente, não sobre fazer 

melhor as mesmas velhas coisas. 

 

18 - ACKOFF, Russel L. Redesigning the Future - A Systems Approach to Societal 

Problems. John Wiley & Sons,1974. 

Esse livro, de 1974, é sobre a necessidade de uma  abordagem integrada para tratar 

dos  problemas de uma sociedade que já, àquela época - há mais de 20 anos -, dava 

sinais de que não se deixaria mais “resolver” por meio de abordagens tradicionais. 

Apoiado na  constatação de Alvin Tofler, de que a mudança da taxa de mudança iria 

provocar uma  enorme crise, esse profético livro analisa vários dilemas da 

sociedadade sob um ponto de vista sistêmico, incluindo o papel da empresa dentro 

dela. 

 

19 - BROCKMAN, John. The Third Culture - Beyond the Scientific Revolution. 

Simon & Schuster, 1995. 

A idéia central do livro é a de que os intelectuais tradicionais estão cedendo para os  

cientistas o papel de inspiradores das idéias que vão nos ajudar a tornar “visíveis os  

significados profundos de nossas vidas, redefinindo quem e o que nós somos”. 

Brockman passa a palavra a diversos cientistas de vanguarda em vários campos,  

incluindo hoje Física, Biologia, Inteligência Artificial e Lingüística.  
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Vários personagens a quem fomos apresentados nesse livro comentam seus próprios 

trabalhos e os de seus colegas, entre eles Gell-Mann, Doyne Farmer (que conta sua  

própria versão para  a história dos computadores  de  pé) e Roger Penrose. 

 

20 - GELL-MANN, Murray. The Quark and the Jaguar. W. H. Freeman and 

Company, 1994. (*) (•) 

Um dos  maiores  físicos  do  século  XX , o homem  que  previu  a existência do 

quark' , e um dos fundadores do Instituto de Santa  Fé, fala sobre a aventura da 

viagem do  simples para o complexo, percorrendo vários campos do conhecimento 

humano com a  autoridade de sua erudição. Nem  sempre é um livro fácil ou de leitura  

agradável, mas o rigor com que Gell-Mann trata do assunto simplicidade-

complexidade (que, mais tarde,  ele  batizou de Plectics) faz desse livro leitura 

obrigatória para quem se interessar pelo  tema. 

 

21 - WALDROP, Mitchell M. Complexity - The  emerging Science at  the Edge of 

Order  and  Cahos. Simon & Schuster, 1992. 

A saga dos fundadores  do  Instituto  de  Santa  Fé, sua  crença de que estão iniciando 

a  formulação de um novo  breakthrough, em  ciência e os vários aspectos da ciência 

da  complexidade são apresentados  nesse  livro, de modo muito didático. Leitura fácil 

e  agradável. 

 

22 - LEWIN, Roger. Complexity - Life at the Edge of Chaos. Macmillan Publishing 

Company, 1992. (*) 

A mesma história, o mesmo tema, quase que os mesmos personagens. O enfoque é 

levemente  diferente. 

 

23 - JOHNSON, George. Fire in the Mind - Science, Faith and the Search for Order. 

Alfred Knopf Nova York, 1996. (*) (•) 

George Johnson é um escritor (não cientista) especializado em temas científicos. Aqui 

ele trata das tentativas da mente humana de pôr ordem no caos por meio da ciência, 

fazendo um paralelo entre seu (da ciência) processo de interrogar  com o 

comportamento de povos primitivos do estado do Novo México, nos Estados Unidos, 

em suas próprias procuras. Talvez seja o melhor de todos os livros sobre esse tema 

que, genericamente, se conhece como Complexidade. Têm aparecido vários nos 

últimos anos. Seu estilo é fascinante, e o leitor ganhará uma perspectiva excelente da 

história das descobertas científicas. 
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24 - BERREBY, David. “Complexity Theory:Fact free Scienc or Business Tool?” 

Strategy+Business, Booz Allen & Hamilton, first quarter, 1998. (•) 

Um excelente primer da visão da toria da complexidade aplicada ao mundo do 

business.  

 

25 - SHERMAN, Howard e Shultz, Ron. Open Boundaries - Creating Business 

Innovation Through Complexity. Perseus Books,1998. (•) 

O primeiro livro a tratar da ciência da complexidade aplicada ao mundo das empresas. 

Os autores são associados ao Instituto de Santa Fé. O livro tem altos e baixos. Gostei 

de ver a ênfase com que os autores defendem a idéia – e se apóiam nela - de que 

ciência pode inspirar o mundo das empresas, e deram seu esforço para demonstrar 

isso em termos mais práticos. Nem sempre conseguem, mas vale a pena ler esse livro. 

 

26 - HAEKEL, Stephen H. The Adaptive Enterprise. Harvard Business School Press, 

1999. (•) 

Uma metodologia inspirada nas novas idéias da complexidade para a transformação 

de empresas que o autor chama de make and sell em empresas sense and respond. O 

autor é um veterano da IBM, e seu livro é particularmente interessante para grandes 

corporações que têm de se tornar adaptativas. 

 

27 - CASTI, John. Would Be Worlds. John Wiley, 1997. (•) 

O autor é um dos papas do Instituto de Santa Fé. O livro traz muitas aplicações das 

idéias da complexidade. 

 

28 - PAGELS, Heinz R.  The Dreams  of  Reason: The  Computer  and  the  Rise  of  

the Sciences of  Complexity. Bantam,1988. 

A complexidade do mundo encontrando no computador seu meio de expressão 

natural. 

 

29 - GLEICK, James. Chaos - The Making of a New Science. Penguin Books, 1987. 

(*) 

O primeiro a tratar da nova ciência do caos, inaugurando um estilo de popularizacão  

de idéias científicas que foi muito bem-aceito, tanto pelos especialistas como pelo 

público leigo. 

 

30 - DAVIDOW, William H. e Michael S. Malone. The  Virtual  Corporation. 

Harper-Collins, 1992. 
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A empresa do século XXI como organismo cuja identidade se define por  sua  

habilidade  de processar  a  informação é apresentada nesse livro. A idéia da empresa 

virtual é  totalmente incorporada pela nova lógica de que trato neste livro. No entanto, 

a nova  lógica vai além em vários  aspectos não considerados no contexto dese livro 

pioneiro sobre a empresa virtual. 

 

31 - KELLY, Kevin. Out  Of Control - The New Biology of Machines, Social System, 

and  the Economic World. Addison-Wesley, 1994. 

É a bíblia das idéias sobre a nova lógica da rede. Todos os temas e vários dos 

personagens que estão construindo essa nova lógica estão presentes aqui, em 

diferentes contextos. Há um pequeno capítulo sobre as implicações dessa nova idéia 

no mundo das  empresas (pequeno  no  contexto  do  livro, que tem mais de 500  

páginas). 

 

32 -  ZACHARY, Pascal G. Showstopper!- The Breakneck Race to Create Windows 

NT and the Next Generation at Microsoft. The Free Press, 1994. 

Uma história de como se comportam os personagens da mitológica Microsoft durante 

a  implementação de um típico projeto. Mitos são derrubados, deixando no ar a 

impressão  de que algo nisso tudo não é tão espetacular como se pinta. 

 

33 - COLLINS, James C. e Jerry Y. Porras. Built  to Last - Sucessful Habits of 

Visionary Companies. Harper Business, 1994. (*) 

O que têm de especial as empresas vitoriosas ao longo de várias décadas? Que padrão  

comum emerge entre essas histórias de sucesso? Derrubador de mitos, como o 

executivo carismático/genial, aponta ao mesmo tempo para muitas idéias típicas da 

nova lógica do mundo das empresas que delineamos aqui. 

 

34 - PETERS, Thomas J. e Robert H. Waterman Jr. In Search of Excellence. Harper & 

Row, 1982. (*) 

O modelo no qual se inspiraram dezenas de seguidores na tentativa de definição de  

padrões de excelência empresarial (inclusive os autores de Built to last). Foi nesse 

livro que se formulou explicitamente, pela primeira vez, a noção de que uma nova 

lógica para  o mundo da empresa era imperiosa e de que a física quântica poderia, 

eventualmente,  fornecer a base para essa nova lógica. 

 

35 - MACKENNA, Regis. Relationship Marketing. Addison-Wesley, 1991.(*) 

A formulação explícita de que marketing não é mais algo que se diz para um mercado 

passivo lá fora, mas, sim, o resultado de uma rede de relacionamentos que se 
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estabelece   entre todos os atores envolvidos no processo da empresa é  o tema desse 

livro.  

Em uma palavra: o marketing de uma empresa deve ser uma propriedade emergente 

dos  relacionamentos que ela estabelece e que traduz o caráter e a personalidade dessa 

empresa   

 

36 - DAWKINS, Richard. The  Selfish Gene. Oxford University Press, 1976. (*) 

A idéia de que a força motriz do processo evolucionário é a luta dos genes para se  

perpetuarem é exposta aqui com grande brilhantismo. Dawkins é um dos expoentes da  

“Terceira Cultura” de que fala Brockmann. É dele também a idéia de que há uma 

espécie de DNA cultural, cujos genes ele chamou de memes, e que também lutam para 

se  perpetuarem. É o conjunto desses memes que constitui os schemata das  empresas. 

 

37 -  ZOHAR, Dahna. The Quantum Society. Morrow, 1994. 

A tentativa de definição de uma nova lógica para as relações socias, com base num 

processo quântico para o funcionamento do cérebro humano. 

 

38 - RAPP, Stan e  Tom  Collins. The Great Marketing Turnaround. MacGraw-Hill, 

1991. (*) 

A necessidade de um novo marketing como conseqüência da complexidade dos 

padrões de comportamento social que vieram na esteira do aparecimento da era do 

indivíduo. 

 

39 - RIES, Al e Jack Trout. Positioning. MaCGraw-Hill,1981. (*) 

Um clássico do marketing moderno. Ninguem escreveu melhor sobre o papel da  

linguagem criando a realidade em marketing. Nesse domínio permanece absoluto. 

 

40 - SENGE, Peter. The Fifth Discipline - The Art and Practice of the Learning 

Organization. Currency Doubleday, 1990. (*) 

A empresa como um organismo que tem de aprender coletivamente para sobreviver. 

A  arte de pensar sistemicamente como algo essencial para o executivo que vai operar  

segundo essa nova  lógica. 
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Para  ler  mais... 
 

 

 

 Sobre planejar em ambientes altamente turbulentos, usando idéias da dinâmica 

dos sistemas não-lineares: 

 

COURTNEY, Kirkland e Viguerie. “Strategy under Uncertainty.” Harvard Business 

Review, nov/dez. 1997. 

 

 Sobre a metodologia de cenários: (•) 

 

VAN DER HEIJDEN, Kees. Scenario Planning - The Art of Strategic Conversation - 

John Wiley & Sons, 1996. 

WACK, Pierre. “Scenarios-Uncharted Waters Ahead.” Harvard Business Review, 

set/out, 1985. 

WACK, Pierre. “Scenarios: Shooting the Rapids.” Harvard Business Review, nov/dez, 

1985. 

DE GEUS, Arie. “Planning as Learning.” Harvard Business Review, março/abril, 

1988. 

SCHWARTZ, Peter. Art of the Long View. Nova York: Doubleday Currency, 1991. 

SHAW, G; Brown, R; Bromiley, P. “Strategic Stories:How 3M is Rewriting Business 

Planning.” Harvard Business Review, maio/junho, 1998. 

 

 Sobre a  crise do homem que perdeu a perspectiva existencial  herdada de Taylor:  

  

KIMEL, Michael S. “What Do Man Want?” Harvard Business Review, nov-dez, 

1993. 

 

 Sobre uma visão alternativa e inteligente para algumas idéias que apresento neste 

livro (possíveis conseqüências negativas na vida e a personalidade do trabalhador 

da empresa virtual): 

 

SENNETT, Richard. The Corrosion of Character - The Personal Consequences of 

Work in the New Capitalism. Norton, 1998. (*) 

 

Um livro muito interessante. O autor faz uma crítica ao "deslumbramento" com a 

nova economia, a partir da análise do que aconteceu na vida de quatro personagens 
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"reais". Será que seremos mais felizes vivendo e trabalhando segundo os preceitos 

dessa nova ordem? O ser humano precisa se dedicar a algo; tem que se ver como parte 

de alguma coisa; quer ligações permanentes. Será que na sociedade flexível e fluida, 

que vem se delineando (em que nada é fixo em termos de empregos e perspectivas 

profissinais), seremos mesmo mais realizados como seres humanos? É uma visão 

assumidamente ideológica da coisa (esquerdista) e é inteligente e sensível. 

 

 Para uma visão oposta, veja : 

 

KELLY, Kevin. New Rules for the New Economy. Viking Press, 1998. (*) 

O novo livro de Kevin Kelly, o apóstolo supremo do novo capitalismo. 

 

 Sobre as  novas ciências do caos e da complexidade, que inspiram uma nova 

lógica para as empresas: 

  

FREEDMAN, David H. “Is Management Still a Science?” Harvard Business Review, 

nov-dez, 1992. 

 

 Sobre a morte do velho marketing newtoniano e a necessidade do novo marketing 

holístico: 

 

 MACKENNA, Regis. “Marketing Is Everything.” Harvard Business Review, jan-fev, 

1991. 

 

 Sobre a nova natureza do trabalho e a necessidade de uma nova perspectiva 

existencial em relação a ele: 

  

BRIDGE, William. “The End of the Job.”  Fortune, set,1994. 

 

 Sobre a empresa como um organismo vivo que evolui numa paisagem ecológica: 

 

BARNETT, William P. e colaboradores. “An Evolutionary Model of Organizational 

Performance.” Strategic Management Journal, vol. 15, 11-28, 1994. 

 

 Sobre a teoria do caos aplicada ao comportamento das empresas: 

   

LEVY, D. “Chaos Theory and Strategy: Theory, Application and Managerial  

Implications.” Strategic Management Journal, vol. 15, 167-178, 1994. 
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 Sobre a idéia de auto-referência como idéia básica para a evolução das 

organizações:  

 

PRAHALAD, C. K. e Gary, Hamel. “The Core Competence of the Corporation.” 

Harvard Business Review, maio-junho,1990. 

 

 Sobre uma analogia biológica para entender a competição empresarial: 

 

 MOORE, James F. “Predators and Prey: A New Ecology of Competition.” Harvard 

Business  Review, maio-junho,1993. 

 

 Sobre a força e validade da idéia darwinista, a natureza da mente, sobre se a 

evolução tem um propósito, sobre a polêmica se o pensamento é somente uma 

questão de computação ou  se  haveria algo mais... 

  

DENNETT, Daniel C. Darwin's  Dangerous Idea. Simon  & Schuster, 1995. 

DAWKINS, Richard.  The Blind Watchmaker. W. W. Norton,1 987. 

DAWKINS, Richard. “God’s Utility Function.” Scientific American , nov, 1995. 

PENROSE, Roger. The Emperor's New Mind: Concerning Computers, Minds and the 

Laws of Physics. Nova York: Oxford University Press, 1989. (*) 

 

PINKER, Steven. How the Mind Works. Norton, 1997. (*) 

 

Um alentado estudo sobre o funcionamento da mente, a partir da visão de um 

darwinista de primeiro time. O que Pinker faz nesse livro é olhar para a mente, 

observar suas  características e, em seguida  - por meio de um processo de 

“engenharia  reversa” -, entender as motivações que a seleção teve para moldá-las do 

jeito que  é. O que emerge é a mente como uma coleção de “órgãos de computação”, 

que foi desenhada para entender e manipular em seu próprio benefício (outsmart) 

objetos, plantas, animais e as mentes de outros homens. 

Pinker é famoso por outro livro que trata da linguagem, The language instinct, e é um 

pesquisador do celebrado MIT. 

 

CALVIN, William. “The Emergence of Intelligence.” Scientific American, outubro, 

1994. 

CALVIN, William. How Brains Think. Basic Books - Harper  & Collins, 1996. 
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   Sobre a dinâmica da cooperação e o Dilema do Prisioneiro: 

  

GLANCE, Natalie S. e Bernardo A. Huberman. “The Dynamics of Social Dilemmas.” 

Scientific American, março, 1994. 

DIXIT, Avinash K. e Barry J. Nalebuff. Thinking Strategically. W. W. Norton and 

Company, 1991. (*) 

 

 Sobre a possibilidade de inteligência em artefatos artificiais como robôs: 

   

PLATT, Charles. Entrevista com Hans Moravec na Wired, outubro, 1995 

 

  Sobre as questões da inteligência artificial, auto-referência e criatividade tratada  

com base no trabalho de um  matemático, um artista gráfico e um músico: 

 

HOFSTADTER, Douglas. Goedel, Escher, Bach - An Eternal Golden Braid. Basic 

Books, 1979. 

   

Ver também entrevista de Douglas Hofstadter a Kevin Kelly  na Wired, nov, 1995. 

  

 Sobre a idéia dos retornos crescentes na nova economia: 

 

ARTHUR, Brian. “Increasing Returns and the New World of Business.” Harvard 

Business Review, julho-agosto, 1996.  
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Meus sites preferidos: 
 

 Temas científicos para não-especialistas: www.edge.org/ 

 

 Complexidade referências: www.brint.com/systems.htm 

 

 Complexidade Instituto de Santa Fé: www.santafe.edu/ 

  

 Metodologia de Cenários: www.gbn.org/home.html 

 

 George Johnson: www.santafe.edu/~johnson/index.html 

 

 Clemente Nobrega: www.clementenobrega.com.br 

 

 Inteligência e linguagem: www.weber.u.washington.edu/~wcalvin/ 

 

 Darwinismo: www.spacelab.net/~catalj/home.html 
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Um convite 
 

 

 

As idéias neste livro são, por definição, inacabadas. Como tudo o que eventualmente 

se revele válido no mundo real, elas têm que viver o processo de aperfeiçoamento que 

surge  com o feedback e a troca. Trocar idéias é, para mim, portanto, muito mais que 

uma formalidade educada: é imperativo para a construção de qualquer coisa que 

sobreviva de alguma forma. Entre em contato comigo. Para discutir, discordar, 

concordar, aprofundar ou o que seja.... 

Gosto muito de correio eletrônico, mas você pode escolher a forma que melhor lhe  

convier. 

 

 

Visite meu site: 

 

www.clementenobrega.com.br 
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