
A força do pensa
Físico diz que a humanidade deve aprender com os princípios

Autor de livros como O Tao da física,
Ponto de mutação e A teia da
vida, Fritjof Capra tem entre suas

características aproximar a física (disciplina
em que tem doutorado pela Universidade de
Viena, na Áustria) da metafísica. Seus discursos
e textos trazem referências de vários campos
do conhecimento como a economia, a biologia
e a filosofia. Atualmente, Capra reside na
Califórnia, onde fundou o Centro de Eco-
Alfabetização, cuja missão é a educação para a
sustentabilidade da vida. Antes de desembarcar
no Brasil para o II Congresso Mato-grossense
sobre Gestão de Pessoas (Comagep 2008), Capra
expôs à MELHOR alguns de seus conceitos como
o ecodesign, que, segundo ele, tem muito a
contribuir para a gestão nas empresas.
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Melhor — Atualmente, apesar da crise nos EUA,
assistimos à ascensão do capitalismo global com
uma grande exploração de recursos naturais
e com grandes populações tendo acesso ao
mercado de consumo. Ao mesmo tempo, discute-
se cada vez mais a necessidade de um planeta
sustentável. Como lidar com essa situação?
Fritjof Capra - Existem dois desenvolvimentos,
hoje, que terão grandes impactos no bem-estar
e nas formas de vida da humanidade. Um deles
é a ascensão do capitalismo global. O outro é o
surgimento de comunidades sustentáveis que se
baseiam na prática do design ecológico. Esses
dois cenários - cada qual envolvendo complexas
redes e tecnologias avançadas - estão em rota
de colisão. O objetivo da economia global,
em sua forma atual, é maximizar a riqueza e
o poder de suas elites. O objetivo do design
ecológico é maximizar a sustentabilidade da
teia da vida. O grande desafio do século 21 será
modificar o sistema de valores que sublinha a
economia global, de modo a compatibilizá-lo
com as demandas da dignidade humana e da
sustentabilidade ecológica.

Melhor — Como o senhor define o capitalismo
nos dias de hoje?
Fritjof Capra - Durante as três últimas
décadas, a revolução da tecnologia da
informação propiciou o surgimento
de um novo tipo de capitalismo, que é
profundamente diferente daquele originado
durante a Revolução Industrial ou daquele
que emergiu após a Segunda Guerra Mundial.
Ele é caracterizado por três aspectos
fundamentais. Suas atividades econômicas
essenciais são globais; as principais fontes
de produtividade e competitividade são
inovação, geração de conhecimento e
processamento de informações; e ele está



mento sistêmico
básicos da natureza na busca pela sustentabilidade

amplamente estruturado em redes de fluxos
financeiros. Esse novo capitalismo global
é também chamado de "nova economia"
ou simplesmente de "globalização". Na
nova economia, o capital opera em tempo
real, movendo-se rapidamente pelas redes
financeiras globais. Informações sofisticadas e
tecnologias da comunicação possibilitam que
o capital financeiro se desloque velozmente de
uma ação para outra numa implacável busca
global por oportunidades de investimento. O
chamado "mercado global" é, de fato, uma
rede de máquinas programadas de acordo
com o princípio fundamental de que fazer
dinheiro deve se sobrepor a direitos humanos,
democracia, proteção ao meio ambiente ou
qualquer outro valor. Entretanto, as mesmas
redes eletrônicas de fluxos financeiros e
de informação poderiam ter outros valores
engendrados em si. A questão fundamental
não é tecnologia, mas política.

Melhor — O senhor diz que a sociedade
organiza-se em redes, com unidades e sistemas
interconectados, além das dimensões biológicas.
Que impactos essa visão pode causar na gestão
de pessoas de uma empresa?
Fritjof Capra - Os efeitos cada vez mais
visíveis na mudança do clima global, o
novo fenômeno do terrorismo global, e
muitos outros aspectos da globalização
têm evidenciado que vivemos num mundo
complexo, globalmente interconectado, no
qual cadeias lineares de causa e efeito não
existem. Para compreendermos este mundo,
precisamos pensar sistemicamente - em termos
de relacionamentos, conexões e contexto.
Para as empresas, isso significa uma profunda
mudança organizacional por dois motivos: se
adaptar ao novo ambiente global de negócios

e tornar-se ecologicamente sustentável. Uma
perspectiva sistêmica evidencia que uma
sociedade sustentável é aquela que se baseia
em auto-suficiência, energia renovável e um
ambiente sem toxicidade. Isso significará
uma saúde melhor e estabilidade econômica,
e também uma maior segurança. Tudo isso
exige não apenas um redesenho fundamental
de nossas tecnologias e instituições sociais,
mas também mudanças em nosso modo de
pensar e em nosso entendimento da natureza
das organizações humanas. O que estou
propondo é uma compreensão das organizações
humanas em termos de sistemas de vida,
inspirado pelos recentes avanços na biologia
e na ciência cognitiva. Eu quero propor uma
solução sistêmica para o problema da mudança
organizacional, baseado em uma visão
unificada da vida biológica e social.



Melhor — Na sua opinião, o que falta
no debate sobre sustentabilidade
no ambiente corporativo?
Fritjof Capra - Tem havido muita confusão
em torno do conceito de sustentabilidade
ecológica. De acordo com a definição tradicional,
uma sociedade sustentável é aquela capaz de
satisfazer suas necessidades sem reduzir as
chances das futuras gerações. Essa definição de
sustentabilidade é uma importante exortação
moral, mas não nos diz nada sobre como construir
de fato uma sociedade sustentável. O que nós
precisamos, na minha opinião, é uma definição
operacional de sustentabilidade ecológica. A chave
para essa tal definição operacional é a percepção
de que nós não precisamos inventar comunidades
humanas sustentáveis do zero, mas as modelarmos
a partir de ecossistemas da natureza, que
são comunidades sustentáveis de plantas, de
animais e de microorganismos. Haja vista que a
característica magnífica da biosfera é sua inerente
habilidade de manter a vida; uma comunidade
humana sustentável precisa ser desenhada de
uma maneira que suas formas de vida, negócios,
economias, estruturas físicas e tecnologias não
interfiram na habilidade inerente da natureza
de manter a vida. Essa definição implica que o
primeiro passo em nossa empreitada de construir
comunidades sustentáveis é nos tornarmos
"ecologicamente alfabetizados", isto é, entender
os princípios de organização que os ecossistemas
desenvolveram para manter a teia da vida. Nas
próximas décadas, a sobrevivência da humanidade
dependerá do nosso aprendizado ecológico - nossa
capacidade de entender os princípios básicos da
ecologia e viver de acordo com eles.

Melhor — O senhor traz o conceito de
ecodesign para as discussões sobre o futuro
do planeta. O que vem a ser isso e como
implementá-lo numa empresa? Quem deve
liderar esse processo na organização?
Fritjof Capra - A alfabetização ecológica, ou eco-
alfabetização, é o primeiro passo na estrada da
sustentabilidade. O segundo passo é o ecodesign.
Nós precisamos aplicar nosso conhecimento
ecológico ao redesenho fundamental das nossas
tecnologias e instituições sociais, de modo
a cobrir o atual gap entre o design humano
e os sistemas da natureza ecologicamente
sustentáveis. Design, no sentido mais amplo,

consiste em direcionar fluxos de energia e de
materiais para propósitos humanos. Ecodesign
é um processo no qual nossos propósitos
humanos são cuidadosamente enredados com os
grandes padrões e fluxos do mundo natural. Os
princípios do ecodesign refletem os princípios
de organização que a natureza desenvolveu para
manter a teia da vida. Praticar o design nesse
contexto requer uma mudança fundamental em
nossa atitude em relação à natureza. Em vez
de achar o que podemos extrair da natureza,
descobrir o que podemos aprender com ela. Nos
últimos anos, houve um crescimento significativo
de práticas e projetos orientados pelo design
ecológico, todos eles estão bem documentados
- veja, por exemplo, o livro Capitalismo natural,
de Paul Hawken, Amory e Hunter Lovins (Editora
Cultrix) ou o meu próprio livro As conexões
ocultas (Cultrix). Existem várias consultorias que
podem mostrar às empresas como implementar
os princípios básicos do ecodesign. O primeiro
passo precisa ser a criação de uma cultura
organizacional na qual esses projetos sejam
incentivados e legitimados.

Melhor — Que competências o senhor vê como
fundamentais nos executivos para lidarem
com esses novos desafios, incluindo o de
implementar essa nova visão nas empresas?
Fritjof Capra - Talvez a coisa mais importante
para os executivos atuais seja compreender que os
maiores problemas do nosso tempo não podem ser



vistos isoladamente. Eles são problemas sistêmicos,
o que significa que são todos interconectados
e interdependentes. Um entendimento pleno
dessa interconectividade fundamental exige
a competência de pensar sistemicamente. O
pensamento sistêmico significa pensar em termos
de relacionamentos, padrões e contexto.

Melhor — Em muitas organizações vemos seus
objetivos e valores pendurados em quadros na
recepção. Como tirar esses valores da parede
e colocá-los em prática? E como adaptá-los a
uma visão holística do mundo?
Fritjof Capra - Na minha visão, um primeiro
passo importante é criar uma cultura
organizacional na qual essas questões possam ser
discutidas. Isso pode se dar em reuniões formais
ou informais ou em troca de e-mails, em um
fórum por meio de uma newsletter corporativa
etc. Uma vez que o espaço para o debate é aberto,
os executivos preocupados com essas questões
geralmente descobrem que muitos de seus
colegas compartilham essas preocupações.

Melhor — O que podemos aprender, numa
empresa, com os ecossistemas em termos de
flexibilidade, parceria e diversidade, por exemplo?
Fritjof Capra - A eco-alfabetização e a nova
compreensão da vida que agora estão emergindo
na ciência implicam várias lições importantes

para a gestão de organizações humanas. Um
dos principais insights da visão sistêmica
da vida foi que todos os sistemas vivos se
organizam como redes. Sistemas biológicos são
redes de reações químicas; sistemas sociais são
redes de comunicações. A vitalidade de uma
organização - sua adaptabilidade, diversidade
e criatividade - reside em suas redes informais
ou comunidades de práticas. Trazer vida para
as organizações humanas significa impulsionar
suas comunidades de práticas.

Melhor — Num de seus livros, o senhor deixa
claro que muitos de nossos problemas decorrem
de uma crise de percepção. Ainda sofremos
desse mal?
Fritjof Capra - Sim, eu ainda acredito que os
grandes problemas do nosso tempo têm de ser
vistos apenas como facetas diferentes de uma
só crise, que é em larga medida uma crise de
percepção. Ela deriva do fato de que muitas
pessoas em nossa sociedade, e especialmente
nossas grandes instituições sociais, aceitam os
conceitos de uma visão de mundo obsoleta,
uma percepção inadequada da realidade para
lidar com nosso mundo superpopuloso e
globalmente interconectado. Existem soluções
para os principais problemas do nosso tempo,
algumas delas são até simples. Mas exigem uma
mudança radical em nossas percepções, nosso
pensamento, nossos valores. Infelizmente, essa
noção ainda não foi despertada em muitos de
nossos líderes políticos. O reconhecimento de
que uma mudança profunda em nossa percepção
e em nosso pensamento é necessária se nós
quisermos sobreviver ainda não chegou nem aos
nossos líderes corporativos, nem aos diretores
e professores das nossas grandes universidades.
Muitos dos nossos líderes são incapazes de "ligar
os pontos", para usar a expressão popular. Eles
falham em enxergar como os maiores problemas
do nosso tempo são todos inter-relacionados.
Além disso, eles se recusam a admitir como as
suas supostas soluções afetam as futuras gerações.
De um ponto de vista sistêmico, as únicas soluções
viáveis são aquelas que forem sustentáveis.
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