
As Peças de Dominó da Criação de Valor 
 
Conheça as idéias de Tachi Kiuchi (tachi@future500.org), chairman da Future 500 e CEO emérito 
da Mitsubishi Eletric America e Bill Shireman,(bill@globalfutures.org), presidente da Future 500 e 
CEO da Global Futures Foundation. Em seu artigo, eles falam sobre as transformações de um 
negócio para criar um valor real e a utilização da natureza para a obtenção de lucro. Boa Leitura!  
 
 
Na economia atual, sempre que se fala em "lucro", algo foi extraído da natureza - terra, alimento 
e árvores. Mas, à medida que a economia cresce, a natureza encolhe. Tudo que é lucro para nós é 
uma perda para a Terra.  
 
Com freqüência, o que chamamos lucro não é criação, mas consumo. Na economia industrial, 
tiramos da terra recursos complexos - recursos ricos em informação em forma de 
hidrocarbonetos, plantas e animais vivos ou diversos ecossistemas de florestas - lucros da terra. 
Então, esgotamos seu conteúdo de informação - a forma que define seus atributos, o que podem 
fazer por nós, o valor que contêm. Finalmente, nós os descartamos e saímos à procura de mais.  
 
Isso não é criar lucro; é consumir o lucro. Chega um momento em que não há para onde crescer.  
 
Na natureza, a maior parte dos organismos pega recursos simples e os desenvolve, acrescentando 
complexidade e informação à linguagem da estrutura. Ao fim do processo, algo novo foi criado, 
houve um ganho - e não apenas consumo. Esse ganho pode ser em eficiência, qualidade ou 
inovação.  
 
Quando as empresas fazem isso, os resultados podem ser surpreendentes: é possível ir do nada a 
200 bilhões de dólares de receita anual em menos de 50 anos - como aconteceu com a indústria 
de semicondutores. O microchip foi feito principalmente de sílica, o material mais abundante da 
face da Terra. Seu valor não vinha do conteúdo físico, mas dos engenhosos atributos que trazia: 
aplicar informação à natureza, transformar ineficiência em eficiência, tornar-se mais criativo com 
os materiais que nos rodeiam.  
 
Na economia emergente, a inovação nesta escala será a chave para a vantagem competitiva e o 
sucesso a longo prazo.  
 
Evolução: Lições para as Empresas  
 
O processo evolui de simples formas dissipadoras para outras mais eficientes e criativas. O 
sistema industrial, em que o lucro se baseia no consumo, é essencial, voraz e de crescimento 
rápido, mas se mostra insustentável - o processo de consumo vai destruí-lo quando se esgotarem 
os recursos.  
 
É quando empresas mais especializadas, operando com base em novos princípios, começam a se 
destacar. Essas peças de dominó devem ser vistas como valores-chave para o sucesso na 
economia emergente.  
 
 
1. Entropia. Entropia - a segunda lei da termodinâmica diz que toda conversão de matéria ou 
energia leva a uma perda líquida de energia potencial. Toda utilização de um recurso gera um 
custo. Sem novas infusões de combustível, os sistemas gastarão sua energia e entrarão em 
colapso.  
 
2. Feedback. O feedback pode dar um sinal de que as coisas vão mal. Começa devagar - queda na 
produção, aquecimento global, águas poluídas - e vai pio-rando - pesqueiros se esvaziam, a Terra 
fica mais quente, a água escasseia. Logo são necessárias outras maneiras de fazer negócios.  
 



3. Adaptação. A adaptação ocorre quando estrategistas criativos tomam o lugar de estrategistas 
destruidores. As novas habilidades são adaptabilidade e flexibilidade. As hierarquias começam a 
se dissolver, e a redes emergem.  
 
4. Especialização. Agora é a vez de os especialistas entrarem em cena. Eles podem ter ótima 
atuação em nichos ecológicos estritamente definidos. Com o tempo, uma quantidade cada vez 
maior de especialistas se adapta a nichos cada vez mais especializados, criando uma sucessão de 
mudanças. Não é apenas uma parte do sistema que se adapta - são todas. As ações se difundem 
pela rede, criando transformações que vão se afastando do ponto de partida e voltam, afetando 
todos os elos da cadeia.  
 
5. Diversificação. Cada organismo especializado é um conjunto de informações específicas. Cada 
um representa uma nova ferramenta - uma escolha. Como diversidade significa escolha, esse 
aumento na diversidade faz aumentar a flexibilidade.  
 
6. Complexidade. E assim a cultura cresce em complexidade. Seus elementos se adaptam 
continuamente uns aos outros, criando uma estrutura fractal que se renova em muitos níveis 
simultaneamente.  
 
7. Interdependência. A interdependência ocorre à medida que os relacionamentos vão se tornando 
mais complicados. Verificamos o surgimento gradual de padrões recorrentes. Já que cada nicho é 
desenhado e esculpido conforme seu relacionamento com todos os outros, os elementos do 
complexo como um todo são dependentes entre si.  
 
8. Cooperação. A cooperação é valiosa, já que tudo se relaciona. As linhas de relacionamento são 
traçadas de todos os lugares para todos os lugares. Cada elemento do todo se torna mais 
diferenciado à medida que cresce mais especializado e focado em suas próprias competências 
principais. E, apesar dessa individuação, fica cada vez mais ligado a um todo maior. O que leva a 
uma condição de cooperação - não por escolha, mas por natureza.  
 
9. Emergência. As partes então se juntam como peças de um todo maior. E descobrem que, 
servindo ao todo, servem melhor a si mesmas. Quando esse todo maior se define, acontece um 
fato surpreendente: novas propriedades emergem.  
 
10. Sinergia. Essas sinergias representam algo maior que as partes individuais. Sinergia é o 
princípio responsável pela capacidade extraordinária de fugir da entropia preservando a energia - 
informação em nova forma.  
 
Na economia emergente, vemos as peças de dominó caindo todo dia. Ao alcançar os limites do 
estilo consumista de fazer negócios, estamos assimilando novo feedback e conseguindo uma 
adaptação mais rápida aos custos que impomos à Terra e a todos nós. No processo, aprendemos 
a não consumir simplesmente o lucro, mas a criá-lo.  
 
A tecnologia da informação exerce um papel crucial aí. Apesar da economia da informação, uma 
coisa não mudou - as peças de dominó da entropia caem, gerando o desperdício, cada vez que 
um barril de petróleo é queimado e os resíduos da combustão são lançados na atmosfera. Não 
podemos fugir dessa informação, mas a intensidade com que seremos atingidos depende da 
rapidez e da inteligência da nossa resposta. Podemos responder aos primeiros e discretos sinais. 
Ou podemos esperar até que fiquem mais agudos, até que tenhamos que nos adaptar.  
 
Uma Pequena Mudança Leva Tempo  
 
Quando as ondas de choque da crise de energia atingiram a economia, as empresas começaram a 
mudar de pioneiras da produção em massa que operavam cegamente para especialistas ligados a 
uma comunidade de interesses mais ampla. Essa onda de especialização se espalhou pela 
economia, levando a grande diversificação não apenas de produtos e marcas, mas de empresas e 



setores. Fabricantes de produtos comuns se viram presos em um ambiente de competição 
terrível, ao qual somente um ou dois vencedores conseguiram sobreviver. Muitos fracassaram e 
foram absorvidos por líderes de baixo custo. A maioria teve de se adaptar.  
 
A diversidade assumiu tanta importância quanto a força de trabalho. No passado, o sucesso vinha 
do consumo, e a conformidade e a hierarquia contribuíam. Agora, o sucesso vem muito mais da 
capacidade de mudar e se adaptar em face dos desafios. As empresas não podem mais se dar ao 
luxo de tratar os empregados como peças intercambiáveis. As economias conquistadas tinham 
menos valor do que as qualidades humanas perdidas.  
 
As empresas precisavam de criatividade no trabalho, e isso exigia diversidade. Mas a diversidade 
obrigava as pessoas a atuarem juntas, em equipes multifuncionais, formais e informais, se 
quisessem ver o trabalho feito. E elas se tornaram interdependentes.  
 
A interdependência aconteceu entre os empregados e entre as empresas. Enquanto a competição 
era a principal ameaça aos negócios em mercados industriais uniformes, a mudança tornou-se 
muito mais ameaçadora à medida que a economia foi se diversificando, cada vez mais caótica e 
imprevisível.  
 
Empresas podiam ter um sucesso individual estrondoso e, de repente, despencar. Subsetores, 
como o das empresas pontocom, explodiam e logo entravam em declínio. Trabalhadores eram 
contratados durante a fase de crescimeno e dispensados em tempos de escassez. Uma população 
constante de desempregados e subempregados ficava abandonada, exceto em tempos de intensa 
demanda de contratação. Trabalhadores sem as habilidades básicas necessárias para conseguir e 
conservar um emprego de alto valor agregado ficavam fora do sistema. Mas, para aqueles que 
tinham suficiente formação e treinamento, logo surgiram novas colocações, e o desemprego se 
manteve baixo.  
 
Em face da mudança, existe segurança na diversidade. A competição entre empresas foi 
amenizada por crescentes exemplos de cooperação. À primeira vista, parecia que estava 
acontecendo o contrário. Antigas uniões se desfizeram. Conglomerados como ITT, Beatrice e AT&T 
se separaram ou foram desmembrados em aquisições alavancadas.  
 
Mas o desdobramento de conglomerados foi somente o primeiro sinal de mudança. Logo as 
empresas começaram a se reunir em novas e mais flexíveis formas de cooperação. Alianças 
estratégicas prosperaram. Alianças informais juntaram empresas cujas operações eram 
complementares. Combinadas, elas obtiveram lucro com a inovação, conquistando os benefícios 
da sinergia.  
 
De repente, nos encontramos na economia emergente de hoje que luta para reconhecer sua nova 
forma.  
 
Com freqüência, suas alianças são um misto de oportunidade e afinidade, fazendo com que, 
quando duas inovações se encontram, resultem em uma terceira: Dee Hock reuniu uma rede de 
bancos independentes para criar o VISA, resultando em um novo setor e, na verdade, em uma 
moeda global; Coors, trabalhando com técnicos europeus, inventou a lata de alumínio, 
propiciando a base econômica para a indústria de reciclagem; Ted Turner juntou uma rede global 
de emissoras, possibilitando 24 horas por dia de transmissões em todo o mundo, formalizando a 
Cable News Network.  
 
As peças de dominó estão começando a cair. Na economia emergente, o verdadeiro lucro - a 
devolução à natureza do que tomamos dela - vai aparecer.  
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