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Meio & Mensagem — As tecnologias de hoje propiciam acesso 
a um volume muito maior de informação do que se poderia 
imaginar 20 anos atrás, quando A Quinta Disciplina foi publi-
cado. Como reconhecer e selecionar o que é conhecimento útil 
no meio dessa massa? 
Peter Senge — Com toda certeza, há um excesso de infor-
mação, e isso pode causar muita confusão. Informação 
não resulta em aprendizado. Informação só resulta em 
informação. Saber algo é muito diferente de saber como 
fazer algo. Aprender tem a ver com saber fazer alguma 
coisa. Vamos pegar um exemplo simples: você procura 
no Google tudo sobre bicicletas, pesquisa sobre todos 
os modelos disponíveis no mercado, todos os diferentes 
designs — o tipo de informação que está disponível na 
web para qualquer criança de 5 anos. Isso ajuda você 
a efetivamente aprender a andar de bicicleta? Parece 
óbvio que não. E há outro problema: as pessoas expostas 
a todo esse tipo de informação talvez até aprendam mais 
devagar. Elas esquecem qual é o verdadeiro aprendiza-
do. Outro exemplo: em um dia desses, meu celular não 
funcionava e procurei pela assistência técnica. Fui muito 
bem atendido pela funcionária. Rapidamente, ela desco-
briu o problema e trocou a peça necessária. Quando ela 
se levantou da cadeira na qual estava sentada, percebi 
que ela estava muito acima do peso. Tão obesa, mas tão 
obesa, que você pensa: “Puxa, espero de verdade que 
você esteja saudável”. Muitas pessoas que trabalham em 
diversas áreas de todo o ramo de TI se encontram em 
condições físicas péssimas. Então diria que somos bons 
em conseguir bastante informação, mas quão bom somos 
para viver bem? Como estamos aprendendo?

M&M — Viver bem requer um processo de aprendizado?
Senge — Sem dúvida. À medida que nos tornamos mais 
desligados de nossos corpos, mais virtuais, é possível pre-
sumir que talvez nos tornemos cada vez menos saudáveis. 
Viver de maneira saudável é um processo de aprendizado 
porque afeta você psicologicamente, fisicamente — afeta 
os seus hábitos. Então é um pouco confuso dizer que 
informação produza aprendizado. Pode até produzir. Mas 

lembre-se de que aprender está relacionado com o que 
você consegue fazer, e não o que pode dizer. 

M&M — Como a tecnologia pode ajudar no processo de apren-
dizado organizacional?
Senge — De duas maneiras. A primeira é permitir que mui-
tas pessoas se comuniquem entre si. A tecnologia espalha 
a informação e torna possível que você e eu conversemos, 
o que pode nos levar a aprender algo. Podemos trocar 
experiências e eu posso convidá-lo a colaborar com minha 
equipe. Nesse ponto, algum aprendizado pode ocorrer, 
pois pessoas estão ajudando umas às outras. Essa é uma 
das formas por meio das quais o aprendizado é transmi-
tido em sistemas sociais: umas pessoas ajudando outras 
a realizarem tarefas, em vez de alguém ter de aprender 
algo novo sozinho. 

M&M — Você citaria alguma empresa como modelo nesse 
formato de trabalho?
Senge — Há poucos exemplos de empresas que alcançaram 
um método sofisticado de trabalho sob esse aspecto. Agora 
só consigo me lembrar de um exemplo realmente bom, no 
qual a estrutura interna da empresa era realmente focada 
em conectar as pessoas para que elas trabalhassem juntas. 
É a Hewlett-Packard. A companhia tem um grupo muito 
sofisticado que envolve TI e redes sociais de trabalho. 
Essas pessoas não apenas disponibilizam a tecnologia. Elas 
estudam o impacto dela em relacionamentos de rede. E 
há muitos novos grupos trabalhando juntos que nunca se 
conheceriam de outra maneira, não teriam a oportunidade 
de trabalharem juntos. 

M&M — De volta à pergunta anterior. Qual é a outra forma pela 
qual a tecnologia pode ajudar no processo de aprendizado 
organizacional?
Senge — É algo mais esotérico, mas acho que se tornará 
cada vez mais importante — e sempre foi parte da visão 
do nosso trabalho. É a simulação. Atualmente há um 
site do qual você pode baixar simuladores gratuitos para 
treinar as equipes que participarão das negociações em 

Copenhague sobre os acordos que substituirão o Protocolo 
de Kyoto. É a primeira vez na história em que pessoas 
que não são técnicas nem cientistas precisam realmente 
entender as bases da ciência climática para representar 
os interesses de seus países. Não é apenas uma questão 
de política; os acordos devem ser fundamentados pela 
ciência. Mas como as pessoas vão entender de ciência se 
não são cientistas? 

M&M — Como funciona o simulador?
Senge — Trabalhamos por cinco anos no projeto e criamos 
toda uma série de jogos e simuladores que permitem aos 
negociadores simularem os efeitos de diferentes políticas 
nacionais. E aí eles descobrem que, se todas as políticas 
de todas as nações forem implementadas da maneira 
como cada país deseja, o resultado seria um mundo em 
que a temperatura média aumentaria para quatro ou cinco 
graus além do que na época da era industrial. A maioria 
dos cientistas concorda que o limite nessa variação deve 
ser de dois graus. Se a temperatura média superar muito 
essa variação, o mundo pode sofrer todos os tipos de efei-
to de um aquecimento desenfreado, no qual a natureza 
reagiria de forma nunca antes vista, como o derretimento 
de gelo das zonas glaciais e polares. Os seres humanos 
nunca viveram nesse mundo sem gelo, e nem se sabe se 
conseguiriam sobreviver num mundo sem gelo. Será um 
planeta completamente diferente em termos de condições 
atmosféricas. Essa simulação é um processo de aprendi-
zado: mostra aos representantes dos países que, se ele 
fizer o que está dizendo, se a Índia fizer o que diz que vai 
fazer, se os Estados Unidos fizerem o que dizem que vão 
fazer, o resultado será um mundo sem gelo. Esse é um 
dos exemplos em que a simulação vem sendo usada de 
modo particularmente técnico. Resumindo, essas são as 
duas áreas em que a tecnologia pode ajudar — a primeira 
é obviamente muito mais difundida. 

M&M — Qual é o principal papel do líder no século 21? Quais 
serão os maiores desafios nos próximos dez anos?
Senge — Se você está se referindo às pessoas que tomam 
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“Há mais pessoas tentando 

sobreviver com menos de US$ 1 

por dia do que havia em 1900. Há 

um enorme desequilíbrio social no 

mundo hoje, e isso é um fator que 

afetará fortemente diversas empresas. 

A boa notícia é que esse impacto 

pode ser positivo se elas souberem 

aproveitar as oportunidades para  

dar sua contribuição”

decisões, em posições de autoridade — o que, para mim, 
é diferente de ser um líder —, todas as grandes questões 
estarão relacionadas a uma habilidade para entender uma 
dramática mudança de contexto, uma dramática mudança 
de ambiente. E quando falo em ambiente não me refiro 
apenas ao sentido ecológico. Há mais pessoas tentando 
sobreviver com menos de US$ 1 por dia do que havia em 
1900. Há um enorme desequilíbrio social no mundo hoje, 
e isso é um fator que afetará fortemente diversas empre-
sas. A boa notícia é que esse impacto pode ser positivo se 
elas souberem aproveitar as oportunidades para darem 
sua contribuição. 

M&M — Você conhece alguma empresa brasileira que demons-
tre essa habilidade?
Senge — Bem, no caminho do aeroporto para cá, conversá-
vamos no carro sobre a Natura, que desenvolve um projeto 
para ajudar a melhorar o nível das escolas. A educação tem 
um grande impacto social: a ausência de uma boa edu-
cação condena as pessoas a viverem na pobreza. As boas 
empresas terão de prestar muita atenção aos ambientes 
sociais e ecológicos em que operam, e fazer o que podem 
para que eles sejam sistemas saudáveis — porque isso 
afetará o sistema delas. É claro que a razão fundamental 
para que a Natura atue dessa forma é porque a empresa se 
importa (com as condições sociais), porque as pessoas 
que a controlam se importam. Mas eles também querem 
uma sociedade estável. Eles querem que existam pessoas 
que possam trabalhar na empresa, que possam ser seus 
clientes, eles querem uma sociedade balanceada que possa 
consumir seus produtos. É um tipo de investimento no 
qual só se ganha, mas que a maioria das empresas não faz. 
Elas vivem isoladas numa espécie de caixa, só conseguem 
reparar no que entra e sai dela. Pessoas em posições-chave 
de liderança têm uma responsabilidade especial para 
ajudar as pessoas a saírem da caixa. 

M&M — O conceito de aprendizado organizacional mudou nos 
últimos anos? Você vê um novo modelo emergindo desses 
tempos de crise que o mundo atravessa?
Senge — Para mim, é como a maturação de um modelo que 
sempre existiu. Se você der uma olhada em A Quinta Disci-
plina, irá notar que muitos dos desafios sistêmicos de hoje 
estão lá. O novo modelo de aprendizado organizacional 
continua tendo as mesmas bases. O que é um aprendizado 
organizacional? É o que está em constante envolvimento 
e em harmonia com seu ambiente. E, com o ambiente e o 
contexto se transformando radicalmente, essa capacidade 
de aprendizado se torna ainda mais essencial. 

M&M — As empresas já se adaptaram a essa nova realidade?
Senge — Para mim, muitas empresas não sobreviverão. 
Veremos um número recorde de falências. Muitos colo-
carão a culpa no sistema financeiro: “Veja, não foi nossa 
culpa, aconteceu esse colapso financeiro”. Penso que 
eles estavam tão focados no próprio passado que ficaram 
vulneráveis às incertezas financeiras. Por exemplo: muito 
dinheiro foi emprestado para que oportunidades do pas-
sado continuassem a ser exploradas em vez de se investir 
em oportunidades para o futuro. 

M&M — Você sempre realça como os modelos mentais podem 
dificultar o desenvolvimento de uma organização. Reconhece 
os efeitos dos modelos mentais na crise financeira atual?
Senge — A General Motors é, tragicamente, um exemplo 
perfeito, clássico. Onde foi que a GM ganhou dinheiro 
nos últimos anos, em que produtos, que modelos de 
automóveis? Eles não tiveram lucro algum com carros. 
Eles ganharam todo seu dinheiro com SUVs enormes e 
grandes caminhões. E por que vender esse tipo estúpido 
de veículo? Por que precisamos de veículos de cinco 
toneladas para o dia a dia? Então não venham me dizer 
que não tiveram culpa alguma. E muitas companhias 
vão falir porque se tornaram muito dependentes de 
apenas um produto. Há dois ou três anos, as companhias 
automotivas pressionaram o governo norte-americano 
para diminuir os padrões para o consumo médio de 

gasolina por veículo, porque esses carros enormes não 
poderiam nem existir dentro dos limites de economia 
propostos. Quando a Toyota lançou o Prius (modelo de 
automóvel híbrido, movido a gasolina e eletricida-
de), ninguém deu muito crédito. Diziam que apenas um 
grupo de consumidores se interessava por um veículo 
com consumo eficiente. E ficaram presos nesse modelo 
mental que não contempla o consumo eficiente. A ideia 
era de que os consumidores começavam a se preocu-
par com o meio ambiente, mas não queriam assumir 
responsabilidades com relação a isso. E continuaram a 
investir em SUVs, esses carros grandes, fortes, nos quais 
as pessoas se sentem mais seguras. Porque estão todos 
muito amedrontados, com medo de serem roubados, 
com medo de terroristas. 

M&M — Então a Toyota mostrou à GM o caminho a ser 
seguido?
Senge — A Toyota poderia ter comprado a GM há dez 
anos sem pensar duas vezes. A Toyota tem grande valor 
de mercado, enquanto a GM está em crise há 25 anos 
— e não fizeram nada para mudar esse quadro. Apenas 

continuaram a vender o que as pessoas queriam comprar 
sem pensar no futuro. E diziam que a Toyota não tinha 
lucros com o Prius. Bem, isso talvez tenha sido verdade 
nos primeiros anos de produção, afinal, era um produto 
novo. Mas é certo que a Toyota está lucrando com o Prius 
agora. Então, tragicamente, a GM é um exemplo perfeito 
de como ficar estagnado em um modelo mental. A Toyota 
encontrou um grande número de norte-americanos que se 
importam com o consumo eficiente e se sentem bem em 
dirigir um carro com essas características. Consumidores 
que sabem que podem agir contra a mudança climática 
dirigindo um carro que gaste menos combustível — e, 
ainda por cima, economizando dinheiro. As pessoas se 
importam com isso, sim, mas não conseguem expressar 
essa preocupação se não houver opções. 

M&M — Há algum setor da economia mais aberto ao aprendi-
zado organizacional?
Senge — Essa é uma pergunta difícil... Não sei se é 
possível fazer esse tipo de generalização... A mais 
avançada em termos social e ambiental talvez seja a 
indústria de alimentos. Mas não como um todo. A ino-
vação nunca parte das maiores empresas. A inovação 
sempre surge da periferia. E, como já vimos muitas 
inovações na periferia desse setor, então acredito que 
transformações profundas começaram a acontecer na 
indústria de alimentos. As pessoas estão entendendo 
que o sistema mundial de produção de alimentos é 
um desastre social e ambiental. E as pessoas querem 
acesso a uma comida saudável, esse é um instinto 
básico. Ainda estão longe de ser a maioria, mas tenho 
visto projetos interessantes nesse setor em empresas 
como a Unilever, a Starbucks, a Casco e a Sysco. Há 
muitas companhias de ponta que estão se dando conta 
de que o sistema de produção de alimentos, o sistema 
em si, está comprometido. 

M&M — Quais as principais diferenças nos modelos de geren-

ciamento de empresas brasileiras comparados com os das 
empresas europeias e norte-americanas?
Senge — Infelizmente só conheço melhor as empresas 
brasileiras que se destacam, como a Natura, mas elas 
provavelmente não representam a maioria das companhias 
do País. As empresas europeias são mais conscientes 
dos problemas sociais. A preocupação com o setor de 
alimentação começou na Europa. De uma maneira geral, 
as companhias europeias sempre estiveram mais adian-
tadas em questões relacionadas aos efeitos causados 
pelo excesso de consumo, um problema para o qual as 
empresas norte-americanas só foram acordar recente-
mente — não sei de onde tirávamos a ideia de que Deus 
havia nos dado um direito divino de desperdiçar o máximo 
que pudéssemos. 
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