
Sustentabilidade
e cooperação

destruição do nosso planeta
tem profunda relação com
uma visão da dualidade, de

separação, que domina nossa socie-
dade. Quando não somos capazes de
perceber que estamos relacionados
ou unidos a todas as coisas, tende-
mos a uma visão individualista. Tu-
do que não se refere ao "eu" torna-se
descartável.

O sistema econômico predominan-
te ainda segue a idéia de Adam Smi-
th: "O mercador ou comerciante, mo-
vido apenas pelo seu próprio interes-
se egoísta (self interest), é levado por
uma mão invisível a promover algo
que nunca fez parte do interesse de-
le: o bem-estar da sociedade". O
egoísmo seria a única forma de pro-
mover o desenvolvimento econômi-
co e social, o que sabemos, é ecologi-
camente incorreto.

Dentro deste princípio, nas organi-
zações muitas pessoas acreditam
que a competição é a única forma de
estimular a produtividade. Pode até
fazer sentido, porque algumas pes-
soas {uma minoria) realmente se
destacam quando comparadas a ou-
tras ou competindo. Mas quando ob-
servamos o sistema como um todo - e
toda organização é um sistema - o
egoísmo e a busca compulsiva pelo
interesse próprio criam, ao contrário,
algo autodestrutivo. O servir ao
cliente é substituído pelos interesses
individuais. E isso faz com que as
pessoas se sintam cada vez mais
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adoecidas, tristes e sozinhas.
W.E. Deming, considerado como o

pai do milagre industrial japonês e
da qualidade total, e inspirador do
modelo de gestão de diversas empre-
sas, entre elas a Toyota, afirma em
seu livro "A Nova Economia para a
Indústria, o Governo e a Educação",
que "a pessoa nasce com motivação
intrínseca, autoestima, dignidade,
cooperação, curiosidade e alegria de
aprender. Estes atributos são fortes
no início da vida, mas gradativamen-
te são esmagados pelas forças da
destruição".

Segundo ele, essas forças são:
• Distribuição forçada de notas na
escola. Medalha;
• Sistema de mérito. Julgamento de
pessoas; colocando-as em escani-
nhos;
• Competição entre pessoas, grupos
e departamentos;
• Pagamento de incentivos e por de-
sempenho;
• Objetivos numéricos sem método;
• Explicação das vahâncias;
• Subotimização. Todos os grupos e
departamentos tornam-se um centro
de lucros.

Deming também afirma que "estas
forças causam humilhação, medo,
autodefesa, competição pela estrela
dourada, altas notas, alta classifica-
ção no emprego. Elas levam as pes-
soas a jogar para vencer, e não jogar
por prazer. Eliminam a alegria da
aprendizagem, a alegria no trabalho



"Não podemos aceitar
a ideia de que a

competição e o egoísmo
são mais poderosos

em termos de resultado
que o amor e a cooperação.

Se acreditarmos nisso,
estaremos duvidando

de nossa própria
existência"

e a inovação. A motivação extrínseca
(resignação completa a pressões ex-
ternas) gradativamente substitui a
motivação intrínseca, a autoestima e
a dignidade".

Quando falamos em quebrar o pa-
radigma atual para um mais huma-
no, como o difundido pelo Dr. De-
ming, muitas pessoas riem com total
descrença sobre esta possibilidade. O
que mais assusta nisso tudo é perce-
ber como desacreditamos no amor,
na cooperação em um ambiente de
trabalho, no altruísmo e no esforço
para o bem comum. Acreditamos
mais em nosso lado animal do que
no humano. Sabemos também que
não é nada fácil implementar um
sistema com estas características, e
muitas são as dúvidas do "como fa-
zer". Mas não podemos aceitar a
idéia de que a competição e o egoís-
mo são mais poderosos em termos de
resultado que o amor e a cooperação.
Se acreditarmos nisso, estaremos du-
vidando de nossa própria essência.

O trabalho cooperativo depende
fundamentalmente do "princípio or-
ganizacional" que norteia o grupo e é
de responsabilidade da alta adminis-
tração. As pessoas estão ávidas por
cooperar e criar. Mas sem o desenvol-
vimento do presidente e da alta ges-
tão das organizações, muito pouco
poderá ser transformado.

Um maravilhoso exemplo de soli-

dariedade e cooperação aconteceu
em 1992, em Seattle (EUA). Algumas
crianças estavam competindo em
uma corrida de 100 metros rasos.
Elas eram portadoras de algum tipo
de deficiência mental. No meio da
corrida, um garoto caiu. Uma meni-
na, portadora da Síndrome de Down,
parou, deu um beijo no menino e dis-
se: "pronto, agora vai sarar".

Os demais competidores também
pararam para ajudar o menino e, de
braços dados, cruzaram todos juntos
a linha de chegada. Os espectadores
aplaudiram de pé e jamais esquece-
rão o que presenciaram. É interes-
sante observar que as crianças que
agiram desta forma tenham algum
problema mental, uma vez que nossa
sociedade competitiva valoriza mais
o intelecto (a mente) do que o cora-
ção! E elas, com certeza, são mais co-
ração que cabeça.

Muitas pessoas que chegam até
meu escritório procuram algo dife-
rente, que dê sentido às suas vidas.
Reclamam que o trabalho se tornou
algo que não dá prazer, e que traba-
lhar passou a ser um verdadeiro
martírio em organizações que focam
apenas resultados e tentam contro-
lar tudo como se seres humanos fos-
sem máquinas. E que acham estra-
nho quando têm a sua produtividade
cada vez mais baixa.

A sustentabilidade não é algo iso-
lado, fora de nós. Precisamos acredi-
tar nas forças positivas da humani-
dade e começar a utilizá-las, colocá-
las em prática. E não adianta esperar
o governo, nossos familiares ou ami-
gos mudarem. Cada um deve fazer a
sua parte. A mudança é individual e
deve nascer de dentro.
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