
Disciplina sustentável  

 

A idéia de que é possível privatizar os lucros e socializar os custos vem de uma perspectiva não 
sistemática do papel do business, explica o guru norte-americano Peter Senge. "E os custos estão, 
agora, se acumulando de tal forma que as nossas sociedades não podem mais tolerá-los", 
complementa o criador do conceito de learning organization, deixando clara a importância não 
apenas do conceito de sustentabilidade, mas, também, das relações que empresas e demais 
stakeholders devem fomentar.  

Para Senge, todos os projetos significativos de sustentabilidade que temos visto surgiram como 
um resultado de colaboração que atravessou fronteiras, seja no ambiente das organizações, 
das cadeias de fornecimento e até mesmo de setores. Essas e outras questões estão na 
entrevista a seguir, concedida à jornalista Jacqueline Sobral, antes de Senge desembarcar no 
Brasil para participar do 34º Congresso Estadual de Recursos Humanos, promovido pela 
ABRH-RJ entre os dias 22 e 24 de junho no Centro de Convenções SulAmérica.  

Melhor - O senhor diz que os programas de aprendizado podem ser a única fonte sustentável 
de vantagem competitiva, mas já afirmou, também, que nunca viu um programa bem-sucedido 
de aprendizado organizacional lançado a partir do topo da pirâmide de uma empresa. Isso 
ainda é uma realidade?  
Peter Senge - É importante compreender as limitações inerentes a todos os esforços de 
mudança que são promovidos com base na autoridade ou no poder gerencial formal. Claro, 
mudanças implementadas a partir do topo podem ter um impacto extraordinário.  

Mas elas raramente mudam a essência do modo como as pessoas pensam ou do 
comportamento que elas mantêm baseado no livre-arbítrio. Pessoas fazem o que é esperado 
delas, não mais que isso. Essas mudanças conduzidas pelo topo podem, de fato, modificar o 
comportamento dessas pessoas, mas somente enquanto isso for requisitado, e raramente elas 
vão assumir riscos substanciais. É por isso que uma transformação promovida a partir do topo 
sempre pinta, na melhor das hipóteses, um quadro muito incompleto da mudança fundamental. 
Por mudança fundamental, quero dizer aquelas que exigem, realmente, modificações na base 
do pensamento e na maneira de assumir riscos. 

Só existem duas condições que levam as pessoas a verdadeiramente se comprometerem com 
algo que é arriscado: se for uma questão de sobrevivência ou se elas se envolverem com 
alguma coisa com a qual realmente se importam. Sobrevivência pode motivar uma mudança 
excepcional, mas normalmente durante pequenos períodos de tempo. Portanto, a única fonte 
de uma mudança fundamental de longo prazo é a paixão, o comprometimento genuíno das 
pessoas com algo com o qual elas realmente se importam.  

Melhor - Então, quando o tema é mudança organizacional, a liderança exercida pelo topo da 
pirâmide não surte efeito?  
Senge - Em um quadro mais completo, é preciso entender que a liderança executiva também é 
importante e existem diversas maneiras de os executivos comprometidos com uma mudança 
essencial fazerem a diferença. A liderança pode ser crucial, por exemplo, em casos de 
sistemas de mensuração, de estratégia formal, ou de estrutura organizacional. No entanto, o 
que é profundamente equivocado é a noção simplista de que o único requisito é a liderança 
vinda do topo.  

Quando o tema é sustentabilidade, temos visto vários exemplos nos quais a liderança 
executiva pode contribuir bastante, construindo a compreensão básica de temas considerados 
chave e dando suporte para a inovação em diferentes níveis, assim como para a inovação em 
sistemas formais de gerenciamento. Mas em todos esses casos também é verdade que é 
importante a participação de pessoas imaginativas e comprometidas em todos os níveis, 
incluindo, particularmente, os líderes locais, os profissionais que espalham idéias pela empresa 
e que têm a habilidade de construir coalizões na organização - os chamados internal 
networkers. A Nike, por exemplo, vem desenvolvendo, nos últimos dez anos, um sistema 
extraordinário para a classificação de todos os produtos em termos de água, energia, lixo e 



toxicidade. Hoje, ele é aplicado em todos os novos produtos, resultando em classificações de 
ouro, prata e bronze. Esse sistema não pôde ser implementado sem o suporte do topo do 
gerenciamento. Mas, de fato, o comprometimento com essa inovação e com os componentes 
dos detalhes desse sistema foram resultado de vários líderes em diferentes níveis, começando 
por pessoas que não tinham autoridade formal para mudar a gestão da performance.  

Melhor - Falando em sustentabilidade, como e por que o mundo dos negócios deveria ser 
motivado a contribuir com ela?  
Senge - Uma resposta objetiva a essa pergunta para diversos negócios é, em última análise, 
uma questão de sobrevivência. As condições sob as quais as empresas operam vêm mudando 
tão profundamente que o negócio que ignora a comida, a água, a energia, o lixo, a toxicidade e 
o crescente vácuo entre ricos e pobres simplesmente deixará de ser viável. A Unilever, em 
conjunto com a Oxfam, por exemplo, desenvolveu o Laboratório Global de Alimentação 
Sustentável porque eles viram que, se os sistemas de alimentação continuarem como estão, 
simplesmente não haverá negócios viáveis para eles. A Unilever é uma das maiores empresas 
de alimentação do mundo e está vendo, tanto na agricultura básica quanto na pesca, que os 
recursos estão começando a se esgotar em níveis insustentáveis e os subprodutos dos 
sistemas atuais, como a poluição da água e outras toxinas, estão destruindo a camada 
superficial do solo, ecologias locais e comunidades agrícolas de todo o mundo. Em resumo, 
ficaremos sem camada superficial do solo e sem agricultura.  

Melhor - O senhor diz que para uma empresa se tornar uma learning organization deve 
incorporar as cinco disciplinas de aprendizagem: domínio pessoal, modelos mentais, visão 
compartilhada, aprendizado em equipe e pensamento sistêmico. A sustentabilidade é uma 
nova disciplina ou ela é distribuída entre as primeiras?  
Senge - Sustentabilidade é, em vigor, uma conseqüência da compreensão verdadeira das 
cinco disciplinas. Sem uma visão profunda pessoal que alinha o comprometimento dos 
profissionais com as mudanças essenciais para a prática de negócios mais sustentáveis, esse 
entendimento simplesmente não acontece. Então, nesse sentido, sustentabilidade é uma clara 
reflexão da visão e da maestria pessoal. Mas, claro, as visões que interessam precisam ser 
compartilhadas e a maneira com a qual as organizações constroem a capacidade de fomentar 
verdadeiras visões acerca da sustentabilidade cria dois grupos: o daqueles que vão ser bem-
sucedidos e o daqueles que vão afundar. Por isso, todas as inovações radicais em direção a 
sistemas mais sustentáveis pedem o estabelecimento de modelos mentais desafiadores. 

Melhor - Que modelo mental temos, hoje, nas organizações e qual o modelo mais desafiador 
poderia ser adotado por elas ?  
Senge - The business of the business is business tem sido o pensamento dominante do mundo 
corporativo nos últimos cinco anos.  

Um modelo mental alternativo é a percepção de que o negócio é de fato uma comunidade 
humana que vive dentro de comunidades maiores. Pessoas têm crianças. Pessoas se 
importam com suas escolas locais, com a água que bebem, com a qualidade do ar e com 
outras condições que afetam o sistema ao qual elas estão conectadas. Nesse sentido, ver de 
verdade o business como um sistema vivo é uma mudança radical nos modelos mentais, o 
oposto da visão tradicional de business como "uma máquina de fazer lucro". 

Mas modelos mentais realmente importantes são aqueles desenvolvidos a partir do 
aprendizado em equipe ou do diálogo. Para falar de forma mais prática: todos os projetos 
significativos de sustentabilidade que temos visto surgiram como um resultado de colaboração 
que atravessou fronteiras, seja no ambiente das organizações, das cadeias de fornecimento e 
até mesmo de setores. Para que haja a continuação desses projetos, são necessárias 
habilidades muito sofisticadas de diálogo. Em outras palavras, é preciso contar com pessoas 
que estão mesmo comprometidas com os princípios do diálogo e com a missão de fazer com 
que esses princípios virem realidade. Por último, de fato, todas as nossas crises de 
sustentabilidade são conseqüência da inabilidade de ver sistemas maiores dentro daquele que 
operamos. Ninguém tenta destruir o meio ambiente de próposito. 



Melhor - Uma vez, o senhor disse que nós precisamos pensar menos como administradores e 
mais como biólogos...  
Senge - Fiz essa afirmação para focar a importância de enxergar as organizações como 
sistemas vivos e de perceber que estratégias de mudança podem ser pensadas a partir da 
análise desses sistemas vivos. Na natureza, tudo que cresce começa pequeno. Dificilmente, a 
semente causa uma grande impressão. Uma nova espécie começa sua vida localmente. Em 
vez de seguirmos esses exemplos, nós tentamos conduzir a mudança com programas que 
partem do topo. Se você olhar cuidadosamente para a linguagem que costumamos usar em 
tantos esforços de mudança, verá que ela é claramente baseada em metáforas mecânicas e 
reflete um pensamento mecânico: além dos programas criados para guiar a mudança, você 
tem líderes que "conduzem a mudança", que tentam "consertar" as organizações que estão 
quebradas, que estão sempre tentando ficar "no controle". Nenhuma dessas imagens é 
apropriada para um sistema vivo. Por outro lado, iniciativas que realmente podem levar a uma 
mudança significativa e em larga escala dependem do cultivo local de novas práticas 
fundamentais e da construção de networks nos quais as novas práticas, as novas ferramentas 
e os novos métodos possam ser usados mais amplamente. Esses processos de mudança com 
freqüência parecem ser muito lentos. Mas, a longo prazo, eles também produzem uma 
transformação muito mais significativa e rápida que as abordagens mecânicas tradicionais. O 
atual interesse no processo de mudança "viral" é um exemplo perfeito. 

Melhor - O senhor é um defensor da ética prática, até tem um livro cujo título é esse. O que 
vem a ser isso?  
Senge - É importante entender que a ética não é uma questão da Filosofia, mas da prática do 
viver junto. As sociedades humanas desenvolveram seus sistemas éticos e morais baseados 
na prática, não na ideologia. A prática do "cuidar um do outro" é essencial em qualquer vila 
onde as pessoas precisam sobreviver por meio da cooperação, não apenas da competição. À 
medida que o mundo se torna mais densamente povoado, acabamos esquecendo de nossa 
interdependência. Assim, desenvolvemos sistemas de valores alternativos como "busque ser o 
número um" e outros que enfatizam o individualismo extremo. Mas são poucas as pessoas que 
podem sobreviver a partir de sua própria natureza. Somos intensamente interdependentes em 
relação a nossa comida, a nossa segurança, ao nosso transporte, aos nossos bens e serviços. 
Além disso, alimentamos valores sociais que ressaltam apenas o individualismo e o benefício 
material individual. Valores que não são nada práticos e não sustentam uma sociedade por 
muito tempo. É por isso que digo: todos os valores são baseados na prática. Eles devem ser a 
linha de direção que dá suporte à vida das pessoas.  

Melhor - O senhor diz que temos de considerar nossos pontos de vista e os dos outros quando 
adotamos um princípio moral. É possível adaptar isso ao mundo corporativo, que é muito 
competitivo?  
Senge - Primeiro, você não pode considerar todos os pontos de vista. Nenhum de nós é 
perfeito. Somos apenas seres humanos dominados por nossas próprias perspectivas 
idiossincráticas. O que importa é a intenção e a habilidade de considerar mais pontos de vista 
que apenas o meu. Para as empresas, que vivem num ambiente competitivo, isso pode contar 
favoravelmente para sua capacidade de aprender e de sobreviver. Os fundamentos do campo 
de aprendizado organizacional surgiram com o famoso estudo da Shell que mostra que as 
pseudo "empresas de vida longa", que sobreviveram mais de um século, tiveram uma 
habilidade excepcional ao considerar múltiplos pontos de vista e ao "tolerar experiências na 
margem". Elas não foram monolíticas, não foram dirigidas apenas a partir do topo. Estavam 
mais em sintonia com o seu meio ambiente e eram mais capazes de ver as coisas que estavam 
fundamentalmente mudando aquele meio ambiente. Isso não significa que todas concordaram 
sobre as novas mudanças que eram necessárias. Pelo contrário: elas foram capazes de tolerar 
diversos experimentos que, ao longo do tempo, serviram para a tomada de decisões e o 
desenvolvimento do que era preciso. 

Melhor - Que tipos de disciplinas uma empresa precisa para enfrentar os desafios do mundo 
atual?  
Senge - Acredito que existam três domínios essenciais de capacidade necessários. Eles têm 
relação com as cinco do aprendizado organizacional, mas adquirem significados específicos no 
contexto da sustentabilidade. Primeiro, as organizações precisam enxergar os sistemas que 
englobam o sistema do qual fazem parte. Isso inclui os sociais e os naturais maiores. A idéia 



de que podemos "privatizar os lucros e socializar os custos" vem de uma perspectiva não 
sistemática do papel do business. Os custos estão, agora, se acumulando de tal forma que 
nossas sociedades não podem mais tolerá-los. Segundo, as empresas vão precisar 
desenvolver capacidades novas ao colaborar além de suas fronteiras, o que implica 
desenvolver um novo tipo de relacionamento entre os parceiros do negócio para que as 
pessoas possam, de fato, desafiar os modelos mentais estabelecidos e agir em benefício de 
sistemas mais amplos. Além disso, líderes de todos os níveis precisam ser capazes de ajudar 
as pessoas a deixarem de simplesmente reagir a problemas de sustentabilidade, como lixo e 
toxicidade, passando a ver a oportunidade estratégica de estimular a inovação e o verdadeiro 
crescimento sustentável, repensando produtos, modelos de negócio e todos os propósitos da 
organização. Estamos passando por uma revolução e as empresas que quiserem ser bem-
sucedidas terão de mudar sua postura, passando de um comportamento reativo para um 
comportamento criativo.  

 

Text Box
Fonte: Melhor: gestão de pessoas, a. 16, n. 247, p. 40-46, jun. 2008.




