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A defesa da diversidade biológica tem ficado na periferia da agenda pública, que mantém como 
tema central a questão das mudanças climáticas. Para a chamada opinião pública, que se 
concentra nas cidades, é mais evidente o impacto do clima sobre suas vidas cotidianas, com a 
sucessão de enchentes, furacões e ondas de calor ou frio extremo, do que o desgaste longo e 
inexorável por que passa a biodiversidade. 
 
Longe das cidades, é comum que o mesmo pecuarista, que queima um trecho de floresta para 
alargar suas pastagens, estranhe o sumiço de animais que costuma caçar eventualmente, ou a 
dificuldade cada vez maior para localizar certas árvores das quais acostumou-se a retirar 
essências e folhas para uso terapêutico. Na Amazônia Ocidental, é comum identificar a 
castanheira isolada em meio à vegetação rala que sobra das queimadas, condenada a morrer 
solitariamente, porque para se reproduzir depende de uma escada de outras árvores, entre 
elas a palmeira que serve de último degrau de apoio para os voos curtos do besouro que 
poliniza suas flores. O mesmo caboclo que queimou a diversidade em torno se queixa de que 
as castanhas começam a rarear. 
 
Os dois temas clima e biodiversidade não deveriam andar separados, mas tudo indica que não 
absorvemos, como sociedade, a capacidade de abranger a realidade em toda sua 
complexidade. Somos capazes de nos emocionar com o drama de um filhote de panda na 
China, ou com as baleias encalhadas na Austrália; ficamos chocados com as perdas humanas e 
de patrimônio produzidas pelas intempéries, mas não conseguimos relacionar os fatos entre si 
e estabelecer o vínculo com as atividades humanas. 
 
Somos educados para a especialidade, estamos condicionados a seguir nossa curiosidade 
intelectual para um ponto específico, quando deveríamos nos comportar como alguém que se 
coloca diante de um quadro impressionista: de perto, tudo que vemos são pontos coloridos. 
Damos dois passos para trás e nos deslumbramos com a paisagem pintada por Van Gogh. 
 
A administração do presente já traz desafios suficientes, mas sabemos que quem pensa 
apenas no curto prazo não precisa mesmo pensar no futuro, pois já está excluído dele. Para 
imaginar o que vai ocorrer com aqueles que não atentarem para todo o cenário, basta lembrar 
de outras antigas novidades que se transformaram em tendências. Os programas de 
qualidade, por exemplo, nascidos no processo de recuperação econômica do Japão após a 
Segunda Guerra Mundial, estão hoje impregnados na cultura das empresas, e sem eles não há 
negócio que sobreviva. 
 
E, se pretendermos expandir nossa observação para o tema da sustentabilidade como um 
todo, vamos precisar de visão estratégica, que exige a contemplação do presente com a 
memória do passado e a imaginação do futuro. Coloque-se na planilha a questão social, e 
temos a equação completa. Transfira-se o conceito de biodiversidade para o ambiente da 
empresa, e enriquecemos a inteligência corporativa com a diversidade humana. Aquilo que 
parece complexo não é necessariamente complicado. 
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