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Aumentada

— Grada Kilomba, artista portuguesa
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“Sinto que já sabemos tudo,
mas tendemos a esquecer do que sabemos.”

Estamos diante dos mais emocionantes avanços já vividos
pela humanidade. A potência da nossa imaginação está
promovendo rupturas nas barreiras reais que protegem
pessoas e organizações do passado – de um modelo
mental estático e linear – para o futuro – muito mais
dinâmico e complexo. A aceleração dos acontecimentos,
das percepções e ideias tornaram o cenário ainda mais
imprevisível e relativo ¶ Em função disso, o iconoclasta
Gary Hamel lança uma questão, a qual julga ser a
mais importante para qualquer organização: “Estamos
mudando tão rápido quanto o mundo ao nosso redor?”
Contudo, primeiramente, devemos expandir a nossa
capacidade de interpretação. “Rapidez”, não no que diz
respeito à velocidade, mas no que se refere à eficiência
e adaptabilidade ¶ Todas as empresas desejam ser
ágeis. No entanto, existe uma gênese que antecede tal
agilidade, a origem que irá promover mais fluidez
às nossas dinâmicas. Antes da ação vem o príncipio.
Antes do princípio vem os valores humanos universais.
Liberdade, justiça, generosidade, amor, paz, solidariedade
e honestidade vêm sendo as mais fascinantes qualidades
humanas, que ao serem profundamente manifestadas,
podem gerar grandes saltos de conhecimento para a nossa
evolução ¶ Hoje, mais do que nunca, esses atributos
virtuosos, capazes de ampliar a nossa percepção, estão
redesenhando estruturas internas, promovendo uma
verdadeira expansão do potencial individual e coletivo
dentro e fora das novas organizações. Eventualmente,
a abordagem pode parecer tão óbvia – se não fosse tão
difícil de ser aplicada. Mas, sem dúvida, essa é a maior
vantagem evolutiva em nossa jornada.

Ato I —

— Friedrich Nietzsche em Assim Falou Zaratustra

Avatar divino

“É preciso ter o caos dentro de si para dar à luz
uma estrela cintilante.”

“Eles chamaram uns aos outros de gema em gema.
E subitamente a montanha perdeu seus anéis de esmeralda.”
— Makhali-Phal, poetisa e romancista francesa

Tudo aquilo que é dito em manuais de novos métodos deve ser
creditado à nossa capacidade de potencializar o ecossistema.
Cada indivíduo é divino; um sistema adaptativo complexo com vasta
diversidade de experiências, propósitos, histórias e competências.
Também é a maior vantagem que temos para continuarmos
avançando e promovendo realizações. Contudo, como disse, uma vez,
Heráclito: “A alma é uma luz invisível.”
O filósofo Gaston Bachelard ensaia uma bela metáfora que
nos conduz: “Uma floresta abstrata tão grande, tão incorporada
na unidade misteriosa de seu ser, que já não se veem as árvores.
E a noite estrelada é tão vasta, tão rica em luz de estrelas, que, do
mesmo modo, já não se veem os astros.”
O tempo trouxe oportunidades inimagináveis, gerando um novo
significado de prosperidade humana. Estamos tão confortáveis, que
já não enxergamos as sutilezas, a poderosa manifestação do singelo,
até mesmo o outro. Nadando contra o fluxo da abundância, ainda se
estrangulam ideias, se sufocam individualidades e se asfixia o outro
com os mais variados excessos. A que custo?
Quando ampliarmos a consciência, compreenderemos em
que grau a nossa sombra vem reinando sobre a nossa luz: índices
assustadores de doenças invisíveis, que vem gerando uma epidemia
de suicídio. No que diz respeito à proporcionalidade do raciocínio
moral, logicamente, os grandes colapsos não se derivam de
assimetrias isoladas. O que não exime ninguém da responsabilidade.
Mas se sabe que quanto maior for o desequilíbrio, maior e mais
profunda será a convulsão.
A realização da vida surge a partir de como enxergamos
e fortalecemos a unidade para a constituição do uno. É “o que
distingue o verdadeiro progresso do mero domínio de alguma
coisa”, concluiu Steven Pinker, cientista americano. Cuidar de nossos
ecossistemas nunca foi fácil, mas avigora a convicção de que um
grande número de árvores saudáveis – exercendo a sua missão
complementar com outras espécies – é capaz de edificar e ascender
as mais densas e surpreendentes florestas.

A (des)ordem imaginada –
o efeito cego, surdo e mudo

Ato II —
“Uma obra feita não é necessariamente acabada
e uma obra acabada não é necessariamente feita.”
— Charles Pierre Baudelaire, poeta francês

Seis homens de Indostan foram ver um Elefante – apesar de todos
eles serem cegos. A primeira aproximação fez com que o Elefante
caísse ao lado dos homens. Imediatamente, o primeiro começou
a berrar: “Deus me abençoe! Mas o elefante é muito parecido com
uma parede!” O segundo, sentindo a presa do animal, chorou: “Oh!
O que temos aqui? Tão redondos, lisos e afiados? Para mim é muito
claro, esta maravilha de elefante é muito parecido com uma lança!”
Já o terceiro constatou: “Eu vejo. O elefante é muito parecido com
uma cobra!”
A parábola indiana de Godfrey Saxe (1816–1887) revela a ironia de
nossas percepções individuais. Peter Senge, entre outros pensadores,
chamou tal comportamento de “modelos mentais” – imagens que
influenciam a nossa forma de agir e ver o mundo. Entretanto, tal
sistema, quando combinado com as tensões, medo e repressões vão,
inevitavelmente, gerar problemas de comunicação e conflito em
escala. É o que vamos chamar aqui de efeito cego, surdo e mudo.
Digamos que a “santa trindade da administração” é implantada:
planejamento, organização e controle de um novo projeto. O que
geralmente não se calcula é que ninguém acredita no sucesso de
tal empreitada. O silêncio se instaura, o tempo passa, os recursos
esvaem-se, mas ninguém aperta o botão vermelho e declara
emergência. Afinal de contas, estamos realmente prontos para
receber más notícias? A rejeição é tamanha que são incapazes de
resolvê-las, mas sim melhorá-las.
O efeito cego, surdo e mudo é uma realidade, um “fenômeno
mental” coletivo alimentado pelo medo, raiva ou até subsumido ao
conceito de lealdade. Preso em sua própria realidade, o indivíduo
acaba retendo ideias, estratégias e informações – muitas vezes por
não saber lidar com situações difíceis ou por receio de retaliações
futuras. Existe um consenso: não criamos culturas e ambientes aptos
a receber feedbacks verdadeiros. Contudo, não se pode ignorar a
lógica: “cada atitude que tomamos reverbera no sistema.”
Quando não conseguimos imaginar o impacto e as consequências
de nossas ações (e das não ações) no todo, temos dificuldade de
avançar ou podemos avançar em total descompasso, provocando
desarmonia no sistema. O desafio da humanidade é “a reintegração
da mente e da matéria” (Mestre Huai-Chin Nan). A materialização
do nosso futuro desejável depende de como desenvolvemos e
conectamos os nossos valores e virtudes. Uma jornada que só é
possível para organizações conscientes, diligentes e dispostas ao
aprendizado – este é um terreno fértil para energizar mudanças.

14

Ato III —
A alegoria do tempo
78
193

— William Blake, poeta britânico

1

“Para ver um mundo em um grão de areia e o céu em uma flor selvagem,
segure o infinito na palma da sua mão e a eternidade em uma hora.”

As culturas antigas, antes de 1500, pensavam no tempo como um
processo orgânico e cíclico; parte da natureza. Contudo, a partir
do século XVII, essa visão foi drasticamente reconfigurada em
decorrência de uma revolução científica liderada por Copérnico,
Galileu, Newton e Descartes. A partir daí, a subjetividade perdeu
espaço para os paradigmas cartesianos e mecanicistas. A natureza
passou a ser encarada como uma máquina.
"Meu pensamento compara um homem doente e um relógio mal
fabricado com a ideia de um homem saudável a um relógio bem-feito", afirmou Descartes. Com a Revolução Industrial a ciência nos
ensinou a pensar o tempo como a noção de progresso, como flecha
acionada na mesma velocidade para todos e em todo lugar. "O relógio
se tornou um emblema de uma camisa de força moderna", disse Paul
Davies, físico americano.
Em nossas rotinas, raramente refletimos sobre como esse modelo
mental desconectou o ser humano da natureza e dos nossos valores;
comportamento obsoleto para a nova Realidade Ágil. Uma realidade
menos unidirecional, cartesiana, linear, para um modelo de
organização muito mais interrelacionado, dinâmico e complexo.
"De acordo com a visão sistêmica, a evolução se opera longe do
equilíbrio e desenrola-se através de uma interação de adaptação e
criação" (Fritjof Capra). Evoluir para existir.
Geralmente, o tempo nunca está do nosso lado, principalmente
nos negócios, que operam em uma velocidade alucinante, nos
colocando sempre numa gincana do presente infinito. O resultado é
um futuro descontrolado. Mas, ainda sim, será possível jogar a favor
do tempo?
"Conhecer é recordar", já dizia Platão. Na teoria, toda empresa
sabe a importância do planejamento estratégico. No entanto, para
uma estratégia perene é preciso ir à gênese: considerar princípios;
pessoas; valores e a própria reflexão do tempo. Um combo que nutre
o planejamento estratégico. Sem esquecer um ponto importante:
"Implementar a estratégia é implementar a mudança em todos os
níveis”, afirma David Norton, teórico empresarial americano.
A visão a longo prazo nos permite tornar protagonistas,
possibilitando atuarmos com mais clareza e com o olhar panorâmico
em todos os níveis da organização, promovendo mais sentido ao que
estamos fazendo agora. Com o tempo como aliado, se a estratégia
demandar mudanças, o modelo de gestão, que é vivo e dinâmico,
estará adaptado e coerente para se realizar alterações concretas
e subjetivas. Dessa forma, a construção do caminho de tomada de
decisão será muito mais inteligente. E é dentro desse fluxo que
podemos, assim, finalmente fazer as pazes com o tempo.

Damien Hirst

The future is the very few years we have
remaining before all time becomes one time
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The future is without you

The future will be curious
Nico Dockx

The future always flies in under the radar
Martha Rosler

Grant Morrison

The future will be whatever we make it
The future will be repeated

Jacque Fresco

Marlene Dumas

The future is going nowhere without us
The future is our excuse

Paul Chan

Joseph Grigely & Amy Vogel

The future is one night, just look up
The future will be "in the name of the future"

Tomás Saraceno

Anri Sala

The future is not
The future is this place at a different time

Zaha Hadid

Bruce Sterling

The future is now — The future is it
The future was

Doug Aitken

Julieta Aranda

This is not the future
The future does not exist but in snapshots

Jordan Wolfson

Philippe Parreno

The future is listening
Shilpa Gupta
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Cada programa, iniciativa e intervenção criada pela consultoria é
baseada em Holonomics, uma nova abordagem para a transformação
de negócios, abrangendo estratégia, experiência do cliente,
novos modelos de negócio, branding, comunicação, liderança e
o engajamento de stakeholders. Todo o trabalho realizado pela
consultoria tem como base os valores humanos universais que
promovem a melhoria na qualidade das relações via o diálogo
autêntico, a implementação de formas ágeis de trabalho e o maior
engajamento das pessoas — Acesse: www.holonomics.com.br
deep
tech
talks

Idealizada em 2018, através da iniciativa das empresas 1STi e a
Holonomics, o Deep Tech Talks surge para promover uma série
única de diálogos entre executivos, especialistas e profissionais
inspiradores. O objetivo é construir reflexões profundas sobre
como utilizar a força da tecnologia para construir uma economia da
inovação, dirigindo o futuro de maneira relevante e sustentável.
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