


a nosso favor 
Aíndia é como o Brasil. 

Há anos falamos de seu 
futuro br i lhante , mas 
seu po tenc ia l não se 

realiza." Não é muito alentador 
ler essas palavras de John Naisbitt, 
mas o respeitado futurólogo que 
se recusa a ser chamado como tal 
mostra, nessa frase, o mesmo senso 
crítico aguçado que o faz enxergar 
o alarmismo dos cientistas quanto 
ao aquecimento global e a hipocri
sia do Ocidente ao cobrar menos 
poluição dos chineses. 

Nesta entrevista recente à The 
Conference Board Review, Naisbitt fala 
sobre tendências que estão moldando 
o futuro. "Faz sentido falar em do
mínios econômicos —um domínio 
automobilístico, um domínio far
macêutico, um domínio de serviços 
financeiros e daí por diante. E cada 
um será mensurado por um novo tipo 
de indicador, o PBD - Produto Bruto 
de Domínio. Todos esses grandes do
mínios têm uma característica em co
mum: cada uma das partes funciona 
como se fosse o centro da rede. Essa 
descentralização é a força por trás do 
sucesso dos domínios econômicos." 
E o futurólogo acrescenta: "Parado
xalmente, a descentralização é o que 
fará funcionar a globalização". 

Naisbitt também conta sobre seu 
novo livro, que curiosamente não 
leva no título o prefixo "mega" (de 
suas famosas megatendências). Em 
vez de mostrar o futuro, ele ensina 
às pessoas o exercício de enxergá-
lo. Um segredo: não querer estar 
sempre certo. Outro: prezar a in
certeza, pois a certeza faz com que 
tudo adormeça. 

0 sr. publicou quatro livros com o pre
fixo "mega" no título; pode-se dizer 
que o sr. é praticamente proprietário 
dele. Por que não ampliar a franquia 
em seu novo livro? 

A resposta mais rápida é que 
achei que estava ficando meio bati
do e que precisava de uma apresen
tação com o frescor da novidade. Na 
realidade, a idéia veio do mercado: 

as pessoas ficavam me perguntan
do como faço o que eu faço. Então, 
pensei: por que não passar a receita 
de como penso naquilo que está por 
acontecer? E foi isso que fiz. 

Seus livros anteriores se fundamenta
ram no que o sr. chamou de análise de 
conteúdo, uma metodologia baseada no 
acompanhamento de jornais locais. Sua 



premissa é que as tendências são um 
fenômeno que vem de baixo para cima, 
iniciando-se nas pequenas cidades e 
comunidades, em vez de descendente, 
ou seja, surgindo nos grandes centros 
cosmopolitas e migrando para as pe
quenas comunidades. Pode comentar 
isso, por favor? 

Mais precisamente, a idéia da 
análise de conteúdo não tem muita 
relevância para o novo livro, embora 
eu ainda dependa muito dos jornais 
para acompanhar as mudanças. Isso 
está na seção do livro que lida com 
as grandes tendências que estão a 
nossa frente. 

É a parte do futurologo... 
Não gosto desse rótulo. Há tanta 

gente com essa bandeira em punho 
que me dá certa vergonha de em
punhá-la também. 

Como o sr. se denominaria? 
Alguns dias me sinto como alu

no; em outros, como professor. É o 
melhor que posso fazer. 

Mesmo que não goste de ser chamado 
de futurologo, o sr. deve concordar que 
existe a expectativa de que o sr. se pro
nuncie sobre o que está por vir. Por esse 
prisma, fiquei impressionado com o tom 
de Mind Set!- modesto e sem prepo
tência, em vez de soar como oráculo. 
Chega até a dizer "Entendam o poder 
de não terem de estar certos"... 

Exatamente. Se tivesse de me 
preocupar em estar certo, eujamais 
teria dito muitas das coisas que dis
se. Se você tiver de estar certo, isso 
passa a comandá-lo, mesmo em re
lacionamentos pessoais. Já vi muitos 

casais e sócios que brigam sobre 
quem está certo, mas o tema que 
deu início a isso acaba sendo esque
cido. Ter de estar certo amarra sua 
mente; não ter de estar certo o liber
ta para experimentar coisas novas, 
liberta sua imaginação criativa. 

Minha segunda diretriz mais 
importante na vida é que não de
vemos ficar tão à frente do desfile 
que ninguém consiga perceber que 
fazemos parte dele. Esse modo de 
pensar está ligado a outro: o futuro 
está embutido no presente. A me
lhor forma de antecipar o futuro é 
realmente estudar o presente. Esse 
é o mais útil dos sinais do que acon
tecerá adiante. Não digo que deva
mos fazer extrapolações de tudo a 
esmo, e sim levar em consideração 
que as sementes do futuro já estão 
germinando no presente. 

E o sr. também salientou que essas 
sementes precisam de tempo para 
crescer, não é? 

Sempre. As coisas que esperamos 
acontecer sempre acontecem lenta
mente - em particular, na área de 
tecnologia. Os computadores, por 
exemplo, precisaram de mais de 50 
anos para serem aceitos nas empresas 
e lares. A mudança também é lenta 
em termos geopolíticos e sociais. 

E nas empresas? As mudanças nelas 
parecem ser de abalar paradigmas. 
Estou pensando agora em abordagens 
como a reengenharia, o movimento 
da qualidade total e o 6-Sigma, entre 
outros... 

Esses três já foram. Você sabia 
que a Amazon relaciona 56 mil li

vros que têm a palavra "mudança" 
em seus títulos e cerca de 4 mil no 
tema "mudança empresarial"? Os 
pontos básicos no mundo dos ne
gócios continuam praticamente os 
mesmos, mas a mídia quer fazer 
crer que tudo está em processo de 
mudança. O fato é que a maioria 
das coisas permanece igual. A idéia 
"a única constante é a mudança" é 
generalizante e ridícula. Adoro a 
citação que faço em meu livro da 
frase de Will e Ariel Durant em A 
História das Civilizações: "A civilização 
é um rio com ribanceiras". No rio há 
pessoas roubando, matando e reali
zando todas as coisas sobre as quais 
escrevem os historiadores. Enquanto 
isso, despercebidas, nas margens, 
as pessoas constróem lares, criam 
filhos, produzem arte e tudo que 
os seres humanos sempre fizeram. 
A história da civilização é sobre o 
que acontece nas ribanceiras. 

Assim mesmo, a mudança existe, em
bora grande parte dela seja superficial 
-a moda, por exemplo... 

Seria de imaginar que a moda, 
por ser superficial, está sujeita a 
grandes mudanças. No entanto, 
basta olhar abaixo da superfície. 
A moda masculina, por exemplo, 
é caracterizada pela constância. 
Cada 20 anos muda a largura das 
gravatas, mas é só. 

0 sr. faz distinção entre tendências e 
modismos. Como se diferenciam? 

Tendências são mudanças na so
ciedade, nas empresas ou na arena 
geopolítica. Modismos são manifes
tações das tendências -reações às 



mudanças, de certa forma. As mu
danças nas tendências não ocorrem 
com freqüência, mas os modismos 
embutidos nas tendências mudam 
o tempo todo. Uma das maiores 
tendências, sobre a qual escrevi 
em 1982, em Megatrends, foi a mu
dança da sociedade industrial para 
a sociedade da informação. Uma 
das conseqüências dessa mudança 
é que nos tornamos trabalhadores 
sedentários. Isso não é modismo. 
Vamos ser sedentários por muito 
tempo. 

Por isso, nos preocupamos cada 
vez mais com o que fazemos com 
nosso corpo e com o que colocamos 
dentro dele, o que explica nosso 
interesse em dietas no controle de 
peso. As dietas são modismos. Essa 
tendência ou padrão se repete em 
outros países também, mesmo na 
China e na índia, onde ocorre a 
mesma mudança em direção ao 
trabalho sedentário. 

E a preocupação nos Estados Unidos 
com o aquecimento global? Isso 
também pode ser caracterizado como 
tendência mundial? 

Não. Na China, por exemplo, a 
maioria das pessoas está tão pos
suída pela possibilidade de melho
rar economicamente, de ganhar 
dinheiro e de melhorar a quali
dade de vida de sua família que 
não se concentra em muito mais 
que isso. 

Por minha experiência, pude 
constatar que os asiáticos acredi
tam -e eu cer tamente os apoio 
nessa visão- que o Ocidente não 
tem muito embasamento moral 
para ficar pregando à Ásia sobre 
questões ambientais. Com certeza 
é um insulto aos chineses tratá-
los como se não tivessem noção 
alguma sobre as conseqüências 
ambientais de seus parques indus
triais e de seus automóveis. Eles 
sabem. 

Se é assim, será que eles não se impor
tam com as nuvens de poluentes que 
pairam sobre suas cidades? 

Há dias em que é assim, e é um 
pouco alarmante. Mas estão bus
cando soluções -por exemplo, estão 
retirando todas as fábricas de Xan
gai. Contudo, não é justo culpar os 
chineses. Ouvimos dizer: se todas 
as pessoas na China ligarem seus 
carros, isso realmente será fatal 
para o planeta! Muito bem, digo 
eu, para cada automóvel que eles 
acrescentarem, nós, no Ocidente, 
subtrairemos um, para que o núme
ro de automóveis no planeta não au
mente. E, como pergunto no livro, 
quantos voluntários você acha que 
se apresentaram? Nenhum, zero, 
nada. Então devo perguntar: quão 
sério é o Ocidente? Os ocidentais 
só querem pregar o que os outros 
devem fazer, agora que já têm o que 
queriam. 

0 sr. também é polêmico quanto a 
outras questões ambientais. Fiquei 
intrigado com um comentário que fez 
em Mind Setí: o de que os cientistas 
teriam ficado histéricos no passado 
por causa do esfriamento global, agora 
estão histéricos em relação ao aque
cimento global. 0 sr. realmente acha 
que as previsões lúgubres quanto ao 
aquecimento estão tão equivocadas 
assim? 

Sim, eu acho isso mesmo. Lem
bro bem que, quando eu èrá crian
ça, nas décadas de 1930 e 1940, o 
grande temor era o esfriamento 
global -e foi assim novamente na 
década de 1970. Mais uma era gla-
cial logo recairia sobre nós. Eu mor
ria de medo disso quando criança. 
E agora temos o mesmo tipo de 
retórica apocalíptica proveniente 
de alguns dos mesmos cientistas. 
Um dos modos de pensar em meu 
livro é: concentre-se no placar da 
partida. Qual é a pontuação aqui? 
O que está realmente acontecendo? 
Vemos no placar que as tempera
turas aumentaram 1% nos últimos 
cem anos, e isso não é estranho no 



longo prazo. Portanto, sou um ver
dadeiro cético. Mas também digo 
que os remédios -ar limpo e água 
limpa- são tão atraentes que não é 
necessário gerar temores de aque
cimento para que os obtenhamos. 
São coisas que teríamos de almejar 
em qualquer situação. Acho que os 
ambientalistas empregam táticas 
alarmistas para sustentar suas pau
tas, porém exagerar os perigos não 
é a forma correta de fazer as coisas. 
As más- notícias adquirem vida pró
pria. Dizem-nos que perdemos 40 
mil espécies por ano. Nosso bom 
senso nos diz que isso parece impos
sível, mas ouvimos esse número ser 
repetido continuamente. O mesmo 
aconteceu com o furacão Katrina. 
As projeções de fatalidades esta
vam na faixa de 10 mil a 100 mil. 
Na contagem final, foram 1,8 mil 
-muito ruim, mas não tanto como 
as projeções. 

Nesse contexto, o sr. levanta uma ques
tão maior: em quem e em que devemos 
acreditar? 

Pois é, esse é realmente um pro
blema. E acho que o modelo mais 
confiável é o placar. Se você ler que 
os Yankees ganharam dos Red Sox 
por determinada pontuação, terá 
100% de certeza quanto a isso. Veja 
o que está acontecendo aqui na qua
dra em vez de olhar para o que está 
sendo relatado e discipline-se pela 
pontuação do jogo. Esse será o pa
drão que lhe permitirá discernir. 

0 sr. mora na Europa atualmente. Qual 
é a pontuação do jogo por lá? 

A Europa não consegue chegar a 

uma decisão quanto ao que preten
de ser. Será que deve ser socialista, 
com regulamentação, centraliza
ção e redistribuição da riqueza? 
Ou deve ser conservadora, com 
mercado livre, descentralização e 
competição? 

Certamente a Europa tem obs
táculos significativos a superar -im
postos elevados e governos demasia
damente dispendiosos, por exem
plo. Os governos da União Européia 
consomem 45% da renda nacional, 
comparados aos 11% na China. E o 
crescimento da produtividade na 
Europa foi somente de 0,6% duran
te cada um dos últimos cinco anos. 
Os Estados Unidos cresceram qua
tro vezes isso e a China teve quatro 
vezes o crescimento produtivo dos 
Estados Unidos. 

Creio que futuramente a Europa 
se tornará um parque temático his
tórico para americanos e asiáticos. 
Está num rumo de declínio garan
tido. Permanecerá nesse rumo até 
conseguir alguma liderança, que 
não possui atualmente. 

Recentemente, tive uma reunião 
com empresários e perguntei se al
guém discordava dessa caracteriza
ção da Europa; apenas duas mãos 
se ergueram, entre cerca de 400 
pessoas. Outros dizem: "Ah, você 
é só a favor da América". Eu lhes 
digo que verifiquem os números. 
Se a taxa de natalidade na Europa 
permanecer igual, e os governos 
continuarem a não querer ser re
ceptivos aos imigrantes, em duas 
gerações, o continente terá metade 
da população atual. Isso está embu
tido no presente se nada mudar. 

0 sr. mora em Viena e viaja muito pela 
Europa. Como caracterizaria as atitudes 
dos europeus em relação aos Estados 
Unidos? 

Nesses sete anos em que vivo lá, 
aumentou o sentimento antiameri-
cano. Pode ser uma avalanche de 
ressentimento -ou de inveja, como 
diz minha mulher- do sucesso dos 
Estados Unidos. Mas o fato é que 
agora ficou mais fácil desabafar a 
inveja por meio do presidente Bush, 
pois ele é um alvo muito fácil. A 
política dá às pessoas uma desculpa 
para difamar os Estados Unidos. 

Uma das maiores teses em seu livro é 
a de que as nações terão menos im
portância como entidades econômicas 
para serem substituídas pelo que o sr. 
chama de domínios econômicos... 

Sim. Esses domínios serão as 
verdadeiras fronteiras econômicas, 
em vez do tradicional PIB de cada 
país. Pensar numa economia alemã, 
por exemplo, é uma falácia concei
tuai. A economia da Alemanha está 
tão integrada ao resto do mundo 
que é impossível separar o que é 
alemão e o que não é, e é por isso 
que faz sentido falar em domínios 
econômicos -um domínio automo
bilístico, um domínio farmacêutico, 
um domínio de serviços financeiros 
e daí por diante. E cada um será 
mensurado por um novo tipo de 
indicador, o PBD - Produto Bruto 
de Domínio. Todos esses grandes 
domínios têm uma característica 
em comum: cada uma das partes 
funciona como se fosse o centro da 
rede. Essa descentralização é a força 
por trás do sucesso dos domínios 



econômicos. Paradoxalmente, a des
centralização é o que fará funcionar 
a globalização. 

Mas seu último passo no processo de 
descentralização é um que deixará mui
tas pessoas abismadas: a privatização 
do que o sr. chama de mãe de todos 
os monopólios -as moedas correntes 
nacionais... 

Claro, e por que não? O dinhei
ro é uma comrnodity tanto como os 
carros, as batatas ou o ouro. O que 
precisamos desenvolver na econo
mia mundial são moedas correntes 
privadas que possam competir dire
tamente com as moedas correntes 
nacionais, assim como foram ne
cessárias as empresas de telefonia 
privadas para lidar com as empresas 
de telefonia estatais. Já temos várias 
moedas correntes alternativas, como 
os cartões de crédito ou as milhas 
dos programas de milhagem. En
tão, por que não levar esse conceito 
adiante? Se os governos fracassam 
em proporcionar dinheiro bom -e 
com isso me refiro a dinheiro que 
não perde valor com a inflação—, 
por que não podemos desafiar esses 
monopólios de moedas nacionais? 

Essa idéia não é tão radical 
quanto parece. Houve um perío
do nos Estados Unidos em que, por 
25 anos, tivemos grandes moedas 
correntes privadas. 

Ainda assim, a privatização do dinheiro 
é uma idéia bastante extraordinária. 0 sr. 
quer dizer, por exemplo, que o Citibank 
poderia criar sua própria moeda? 

Com certeza. Pense: nunca acha
mos que privatizaríamos a água, 

mas isso está acontecendo ao redor 
do mundo. 

Que tipo de resposta o sr. tem tido a 
essa idéia dos domínios econômicos? 

Recentemente, proferi palestras 
em reuniões de presidentes de em
presas em Bombaim e Nova Deli 
e houve muito interesse por essa 
idéia. Há anos, como se sabe, temos 
questionado o que substituiria os 
Estados-nação. Não digo que os do
mínios econômicos os substituirão. 
Falo da globalização das atividades 
econômicas, e não da globalização 
das culturas. Paradoxalmente, nes
se processo de integração econô
mica, nossas identidades culturais 
são nutridas e fortalecidas. A razão 
disso, creio eu, é que, quanto mais 
economicamente interdependentes 
nos tornamos dos outros, mais nos 
preocupamos, consciente ou incons
cientemente, com nossa identidade 
cultural e mais a celebramos. A cha
mada "americanização" do mundo 
é superficial, tem que ver com o que 
comemos, filmes a que assistimos e 
daí por diante. 

Há um exemplo muito bom des
sa globalização das atividades eco
nômicas que provém da índia. Falo 
da aquisição da Arcelor [empresa 
siderúrgica com sede em Luxem
burgo] por Lakshmi Mittal. Aqui 
temos a índia com a maior empresa 
siderúrgica do mundo, detentora de 
10% do mercado mundial, mais de 
três vezes maior que a número dois, 
que é a Nippon, com menos de 3%. 
Essa empresa siderúrgica indiana 
não fatura um níquel sequer -ou 
melhor, nenhuma rúpia- que será 

contabilizada no PIB da índia, pois 
nenhuma molécula do aço produ
zido por ela é produzida na índia. 
Esse PIB será contabilizado pelos 
vários países nos quais o aço é efe
tivamente produzido. E, por sinal, 
Lakshmi Mittal mora em Londres, 
não na índia. 

Ele parece ser o que o sr. denomina 
garimpeiro de oportunidades em seu 
livro... 

Sim. Os indianos têm sido ga
rimpeiros de oportunidades. Sabe
mos que a índia atualmente está em 
excelente forma graças ao desen
volvimento do setor de tecnologia 
da informação (TI). E o motivo é 
que eles viram uma oportunidade 
na virada do milênio com a ques
tão das datas em dois dígitos. Para 
evitar quaisquer problemas com o 
que veio a ser chamado de "bug do 
milênio", disseram ao Ocidente: 
"Vocês precisam de muitos peritos 
em software. Por que não terceirizam 
conosco?". Depois veio a bolha das 
ponto.com e todos reduziram suas 
verbas de TI nos Estados Unidos. 
Então os indianos disseram: "Pode
mos assumir parte dessa carga de 
trabalho por uma fração do preço". 
Agora tudo isso brotou como cogu
melos e amadureceu para resultar 
no sucesso em TI de que goza atu
almente a índia. 

A índia e a China estão no mesmo cami
nho de sucesso? 

Não, embora a mídia queira fa
zer parecer que a China e a índia 
disputam uma grande corrida. É 
ridículo. Acabo de retornar da ín-
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dia, e estou mais convencido que 
antes de que comparar a China à 
índia é uma piada. 

0 que o desencantou em relação à 
índia? 

Não estou nem um pouco desen
cantado com a índia. Adoro a índia. 
O problema é que todo o crescimen
to do país provém do setor de TI, e 
ele enfrentará competição crescente 
do Vietnã,e de outros lugares. A ín
dia simplesmente não faz a reforma 
econômica. [Manmohan] Singh, o 
primeiro-ministro indiano atual
mente, é um grande reformista, fez 
as pequenas reformas no início da 
década de 1990. Mas agora, não; ele 
aposta nos discursos socialistas em 
vez dos reformistas. A índia é como 
o Brasil: há anos falamos de seu fu
turo brilhante, mas seu potencial 
simplesmente não se realiza. 

E quanto à China? 
Está a lcançando os Estados 

Unidos, mas devagar. Levará pelo 
menos uns 30 ou 40 anos para que 
a China alcance o padrão de vida 
dos Estados Unidos. Ademais, como 
enfatizo no livro, as coisas que es
peramos que aconteçam costumam 
acontecer mais devagar e às vezes 
nem acontecem. Lembre-se: houve 
um tempo em que a União Soviética 
ia dominar o mundo; agora a China 
está projetada para esse papel, mas 
eu acredito que os Estados Unidos 
dominarão o século 21 como Roma 
no primeiro século. 

No futuro, será que as empresas glo
balizadas manterão sua identidade 

nacional? A IBM ainda será conhecida 
como empresa norte-americana, a 
Siemens como empresa alemã? Ou 
será que suas identidades ficarão mais 
difusas? 

Ah, isso continuará. Nesse sen
tido, são como cantores de música 
pop. Podem ser globais, e o mun
do poderá aclamá-los, mas todos 
sabemos de onde eles vêm. Isso faz 
parte da interação entre a dinâmica 
da mudança cultural e a dinâmica 
da mudança econômica. 

No livro o sr. deliberadamente limita 
seus modos de pensar a 11, mas 
existe um que o sr. deixou de fora e eu 
achei marcante: uma proposição não 
precisa ser verdadeira; basta que seja 
interessante... 

Ah, a citação de Alfred North 
Whitehead. Ouvi-a pela primeira 
vez muitos anos atrás. Veja, eu uso 
minhas palestras como pesquisa 
de mercado. Experimento tudo 
quanto é tipo de idéias e proposi
ções para ver qual será o feedback, 
e a partir desse feedback aprendo 
quais manter e quais descartar. 
Por exemplo, resolvi man te r a 
idéia da privatização das moedas 
nacionais, pois gerou muita discus
são após as palestras que proferi 
durante o ano passado. Essa idéia 
começou como uma proposta que 
eu não sabia se era real ou não. 
Também há outro modo de pen
sar que não entrou na lista dos 
l i e que vale a pena mencionar: 
faça da incerteza uma amiga. Pode 
ser uma grande fonte de energia 
e criatividade. A certeza faz com 
que tudo adormeça. 

Nao posso encerrar nossa conversa 
sem fazer a pergunta que sempre se 
faz aos futuristas: qual é a próxima 
grande novidade? 

A próxima grande novidade é 
como esperar por Godot [alusão ao 
livro de Samuel Beckett]. E Godot, 
como se sabe, nunca chega. Veja 
o que está em jogo atualmente: a 
biotecnologia está aqui, a tecnologia 
da informação está aqui, a nano-
tecnologia está aqui. Estamos em 
um tempo evolutivo para tudo isso. 
Ou pense na internet: por mais fan
tástica que seja, é muito primitiva 
em comparação ao que será daqui 
a 50 anos. As dádivas revolucioná
rias do século 20 criaram a pauta 
da evolução do século 21. Há cerca 
de cem anos houve um conjunto 
de descobertas incríveis -eletrici
dade, telefone, automóvel, avião, 
rádio- e ainda estamos alterando 
e aperfeiçoando essas descobertas. 
O mesmo valerá para todas as des
cobertas atuais. 

Será que já pensamos a fundo 
sobre a interconexão entre alta tec
nologia e high louch} Precisamos dos 
dois, mas sempre damos mais ênfa
se à tecnologia. Contudo, estamos 
entrando em um mundo em que 
o high touch -a dimensão huma
na- de um produto o diferenciará 
entre os que têm o mesmo nível 
tecnológico. 

Ou então consideremos algo 
tão cotidiano como um sistema 
de secretária eletrônica: por mais 
que as empresas que utilizam es
ses sistemas digam que o cliente é 
rei, ofendem os clientes ao forçá-
los a adentrar um labirinto que eu 
chamo de inferno telefônico. No 
livro menciono que um CEO cuja 
empresa utiliza um desses sistemas 
deveria ligar para ver se consegue 
falar consigo mesmo. Isso deveria 
abrir seus olhos. • 

A entrevista é de AJ. Vogl, editor da The 
Conference Board Review, que encontrou John 
Naisbitt em Denver, Colorado, nos Estados 
Unidos, quando este chegava de uma viagem 
a Xangai, na China. 

ecarvalho
Text Box
Fonte: HSM MANAGEMENT, ano 11, v.3, n. 62, p. 30-38, maio. jun. 2007.




