Por Henrique Pistilli

Para leitores que nunca tiveram contato com a
antroposofia, sugerimos a leitura do artigo: “Os
Arquétipos estão chegando”, de Jair Moggi, em anexo.

A METAMORFOSE DA VIDA NAS ORGANIZAÇÕES
Presenciando o nascimento do trabalho com significado e das organizações híbridas
O novo não existe sem o estranho. O estranhamento gera curiosidade ou afastamento. Unindo
boa curiosidade com habilidade de observação, podem-se abrir as portas da percepção para os
movimentos sutis que regem o desenvolvimento dos indivíduos, das organizações e da própria
metamorfose da sociedade.
Durante anos temos buscado desenvolver as condições internas necessárias para acessar essa
percepção mais apurada. Inspirados na postura de observação goetheanística, na antroposofia e em
pesquisadores modernos como Daniel Burkhard, Jair Moggi, José Luiz Ferreira, Ricardo Ghelmann,
Wesley Aragão, Alan Kaplan, dentre outros, sentimos que é possível desenhar uma primeira imagem
neste tema, ainda felizmente sabendo que o caminho da observação e desenvolvimento não tem fim.
Trocando em miúdos, estamos falando em desenho de arquétipos, padrões simples e óbvios que se
revelam em qualquer fenômeno exaustivamente observado. Por exemplo, olhe para qualquer grupo em
que você participa. Contemple-o como um fenômeno desconhecido. Está bem embaixo dos seus olhos:

Nesta imagem podemos observar o ser humano integral, como espelho da natureza, e
consequentemente as organizações como espelho do próprio ser humano. Criaturas sempre nascem à
imagem e semelhança de seus criadores. Observe à sua volta, veja se não faz sentido.
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- A partir do reino mineral, o reino das substâncias, tudo que se pode ver medir e pesar, herdamos nosso
corpo físico.
- A partir do reino vegetal, o reino dos ciclos e ritmos, orientados pelo dia e noite, as estações do ano e os
movimentos do sistema solar, herdamos nosso corpo biológico ou vital, responsável por processos como
digestão, respiração, circulação, dentre todos os outros que nos mantém vivos, com energia e saúde.
- A partir do reino animal, o reino do ânima, ou animado, ou alma, ou movimento, herdamos nosso corpo
emocional ou anímico, que em parte se expressa com instintos e reações inconscientes e em parte pode
desenvolver sentimentos mais conscientes.
- Por último nasce o fenômeno da consciência individual humana, gerando o “corpo EU”. Diferente dos
animais selvagens, que vivem mais na reação instintiva do presente e aprendem somente em grupo, nós
temos memória individual. Por isso construímos uma biografia que nos dá a possibilidade de reconhecer
os padrões do passado e atuar no presente para criar um novo caminho de futuro. Temos a liberdade de
escolha, podemos deixar de ser criaturas regidas somente pelos ritmos da natureza e podemos criar a
partir da nossa própria experiência no mundo.

Assim, da mesma forma que pessoas são espelhos do “organismo natureza”, as organizações, criações
humanas, reproduzem o arquétipo de nós mesmos. Observe e contemple.
- O nível dos recursos de uma organização é imagem do nosso corpo físico.
- O nível dos processos tenta imitar a perfeição de funcionamento do nosso corpo biológico e órgãos
internos.
- O nível das relações, dos grupos e dos conflitos, das decisões, dos estilos de liderança, da cultura são a
imagem da interação entre instintos e sentimentos presentes no nosso corpo emocional.
- E finalmente, no centro da esfera, o mais sutil nível da identidade, do sonho compartilhado, do senso de
propósito comum, dos valores praticados e dos objetivos, todos estes compõe o que podemos chamar de
“EU organizacional”.

Veja que uma identidade clara, coerente com a biografia da organização e que mora nos corações de
todos, proporciona consciência, maturidade e autonomia, transformando relações superficiais, infantis e
instintivas em parcerias harmônicas para um bom clima de trabalho e desenvolvimento.
Ao longo das gerações, nós moldamos as organizações e as organizações nos moldam. Parte de
nós passa a ser reflexo da identidade e da cultura de onde trabalhamos. Parte de nós deseja ser
um agente de mudanças no ambiente, querendo construir o novo, o próximo passo. Esse
movimento, em um sentido global, gera a dança que aponta as tendências para uma evolução
integrada e contínua. Para fazer parte disso, precisamos olhar constantemente para dentro de nós
mesmos e ir alinhando a nossa atuação com o que dá sentido para nossa vida e trabalho.
Agora podemos dar um passo à frente e colocar o arquétipo anterior em movimento. Arquétipos são
vivos e estão em constante evolução. Outra propriedade dos arquétipos é que eles podem ser “lentes”
em diversos níveis. Podemos olhar as mesmas forças arquetípicas atuando em um micro-ambiente, uma
célula, uma pessoa, um grupo, uma organização, ou em um macro-ambiente, um bairro, uma região, um
país, um continente, o planeta.
Vamos ampliar a lupa e olhar para nossas famílias e nossos ancestrais, através dos mesmos 4 níveis
evolutivos anteriores. Para perceber tendências de futuro o primeiro passo é observar e se apropriar do
passado. Então olhemos a nossa volta e contemplemos a metamorfose das gerações:
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Esta imagem fala por si só; e provavelmente algumas informações podem causar estranhamento. Porém
seja curioso e olhe mais de perto.
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Para se observar um arquétipo temos que sair do nosso padrão lógico e racional, que cria uma hipótese,
analisa cada parte e depois junta argumentos e fatos fragmentados para confirmar uma verdade
fechada, que acaba traduzindo algo parcialmente, com “margens de erro”, os quais não existem nos
perfeitos ciclos e rimos da vida. Informações e fatos sempre confirmam um arquétipo, mas também
podem nos confundir. É preciso olhar o movimento do todo e suas metamorfoses, para então montar o
quebra-cabeça dos fatos, em uma obra que sempre estará inacabada.
Por exemplo:
- Poderíamos colocar datas na imagem acima, que trariam uma referência de quando estes padrões de
comportamento começaram a surgir no mundo. Porém, basta observar, em alguns lugares surgiram antes,
em outros lugares depois, mas sempre, cada um dos impulsos, trouxe o que precisava nascer na sua
devida época. Cada impulso representou o novo no seu nascimento e enfrentou estranhamento, mas
depois encontrou seu espaço e se consolidou como mais um passo na evolução da consciência humana.
Um dia a revolução industrial foi uma idéia de loucos, até que, de revolução ela tornou-se o padrão que
forneceu as bases para novos rumos do futuro.
- Perceba também que todos esses impulsos e consciências sempre convivem ao mesmo tempo. É sempre
uma questão de estarmos preparados para olhar, observar e entender. Hoje mesmo você verá pessoas e
organizações focadas em recursos, outras em processos e assim por diante. Isso acontece pois um
impulso não é aleatório ao outro. Um passo é um degrau para o outro, o que é aprendido nunca se perde,
mas sim metamorfoseia-se no passo seguinte. Assim como nosso corpo biológico precisa das substâncias
do corpo físico para existir, uma pessoa precisa compreender a experiência da consciência de funcionário,
que tem a ver com função, profissão, ofício, para depois conseguir atuar como colaborador, ampliando
sua atuação para uma área de abrangência maior, conseguindo olhar para as equipes e dar suporte para
as relações humanas.
- Ainda observando a imagem da metamorfose das gerações podemos reconhecer diversos sentimentos que
antes eram dominados por instintos e reações de simpatia ou antipatia. Por exemplo, quando colocamos
na mente a imagem de algum familiar da geração B, podemos ter reações de algo duro, conservador, que
não consegue aprender mais. Porém, se investigarmos a biografia dessa pessoa, talvez nos
surpreendamos com sua vanguarda de atuação no mundo da década de 50 e 60. E assim por diante, ao
observar nossos líderes, parceiros, liderados, filhos e amigos, podemos identificar e aprender a lidar com
os impulsos que influenciam determinada geração.

A partir de uma postura observadora livre de julgamentos, um arquétipo pode ser espelho de nós
mesmos e de nossas relações, trazendo qualidade para nossas escolhas. Quanto mais observamos tudo
e todos a nossa volta, mais aprendemos sobre nós mesmos e como interagir em harmonia, de acordo
com o que o momento pede.
“O que está embaixo é como o que está no alto, e o que está no alto é como o que está
embaixo (…) E como todas essas coisas são e provêm de um, pela mediação do um, todas as
coisas são nascidas desta única coisa por adaptação.” (Hermes Trismegisto, de Jorge Ben)
Quando observamos a metamorfose de um fenômeno que está em movimento, aos poucos, podemos
observar ciclos, ritmos, encontros, separações necessárias e re-encontros frutíferos, como cantou Jorge
Ben. Todo esse movimento de contração e expansão ritmado existe para que em cada re-encontro de
polaridades tenhamos a possibilidade de dar um salto de consciência.
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Nos dias de hoje estamos
individuais também estão
abaixo. Veja que um setor
carreira e sua relação com
revela sobre você.

em um momento de encontros e re-encontros preciosos. Nossos encontros
sob influência do “encontro dos setores” representado na próxima imagem,
está de fato indo de encontro ao outro. Olhe para a história da sua própria
os diferentes momentos das organizações em que atuou, observe se algo se

Observe também os movimentos do 2o e 3o setor. Ambos são oriundos do 1o setor. Depois de se
separarem do governo, as empresas e ONGs amadureceram e ganharam mais auto-consciência, para
então começar a se encontrar no lugar comum de onde vieram, na busca pela sustentabilidade, só que
com gestos diferentes, pois vieram de origens diferentes, percorrendo caminhos diferentes.
Esse reencontro, ou casamento, do 2o e 3o setores está começando a gerar um filho, ou um novo setor,
ou mesmo um 4o ser, chamado de “setor dois e meio”, termo que tem sido cada vez mais utilizado
ultimamente.
Quando ouvimos alguns chavões que perduram e marcam uma época, podemos estar diante de um
arquétipo. Esse pode ser o caso do “setor dois e meio”, que está nascendo de práticas multi-setoriais não
tradicionais e pode estar apontando a necessidade de um novo modelo de sociedade e trabalho, que
atenda a demanda atual da novas gerações e da sustentabilidade do planeta. Traremos exemplos e
cases mais a frente.
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Observemos agora essas mesmas macro-forças atuando nas fases de desenvolvimento de dentro de
uma organização. Perceba que qualquer organização reproduz dentro da sua própria história o processo
que o setor já passou, só que com tempos diferentes e com a possibilidade de dar um passo à frente,
apontando os rumos de desenvolvimento do próprio setor. Isso acontece pois o setor é reflexo das
interseções das biografias dessas organizações, e vice-versa. (detalhamento no anexo I). Observe:
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Agora poderíamos falar de tendências de futuro, mas para saber “como será a futura árvore ao simplesmente observar
a semente” teríamos que levar em conta a liberdade de escolha do ser humano, que pode nos levar à qualquer lugar.
O que podemos fazer é mostrar o que temos visto de “sementes germinadas desse novo olhar” para que juntos
possamos contemplar ainda mais o que está por vir.
Queremos citar dois clientes dos quais a vida nos presenteou, que podem ser alicerces para esse novo caminho.
Ambos nasceram há 7 anos. A Artemisia (www.artemisia.org.br) é sem fins lucrativos, que seguiu o caminho do 3o
setor, nascendo na fase ideológica e agora está sendo reconhecida pela tecnologia social que criou para desenvolver
negócios sociais. O Instituto Inovação (www.institutoinovacao.com.br) é uma empresa que seguiu o caminho do 2o
setor, nascendo na fase pioneira e agora está trabalhando o seu papel e impacto no mundo, buscando desenvolver
negócios do futuro. Ambas organizações trabalham com formação de empreendedores e aceleração de negócios.
Citamos essas duas organizações, pois ambas são muito parecidas e mesmo tendo feito caminhos a partir de
polaridades opostas, chegaram no mesmo lugar, só que com gestos diferentes.
Como transformar um problema da sociedade/meio-ambiente em uma oportunidade de negócio que
intrinsecamente liberte e empodere o ser humano, a serviço da evolução?
Podemos dizer que o mais especial entre a Artemisia e o Inovação é que ambos estão sendo berço para
empreendimentos que não cabem em nenhum dos caminhos anteriores. Eles estão sendo berço para o que estamos
chamando de organizações híbridas, que nascem das duas polaridades e fazem os dois caminhos ao mesmo tempo.
Isso mesmo, elas passam por fases híbridas, que por enquanto chamamos de fase ideológica-pioneira, fase
mobilizadora-estruturada, fase competente-integrada e fase auto-consciente-sustentável. Podemos arriscar que
talvez essas organizações consolidarão o “setor 2,5”, mencionado anteriormente.
A primeira organização híbrida com reconhecimento é o GRAMEEN BANK (www.grameen.com) de Bangladesh,
fundado por Mahammad Yunus em 1976, que metamorfoseou o crédito bancário em microcrédito, empoderando
mulheres e tendo como macro-resultado a elevação do nível educacional e da qualidade de moradia do seu país,
em um banco que depois de quase 35 anos vale alguns bilhões de dólares. Esse caso nos inspira desde 1998,
quando conhecemos Yunus em uma conferencia global da AIESEC* na Finlândia. Yunus foi reconhecido com o
prêmio Nobel da Paz em 2006 e já lançou alguns livros, dentre eles: “O Banqueiro dos Pobres” e “Criando um Negócio
Social”. Durante anos ele se interessou genuinamente pelas questões das pessoas mais pobres e excluídas do seu
país, observando suas realidades com o interesse genuíno de fazer com que evoluíssem a partir de si próprias. Veja
na imagem como Yunus foi pioneiro na união do 2o e 3o setores, em uma iniciativa nunca vista antes, transformando
um problema em uma oportunidade de negócio social.
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- * A AIESEC (www.aiesec.org) nos apresentou Yunus, assim como outros agentes de mudança e
organizações de vanguarda por todo o mundo. Ela nasceu há 60 anos e está presente em mais de 100
países, sendo celeiro de empreendedores de negócios sociais e de futuros líderes empresariais, pois
prepara o jovem de forma prática, com todas as condições internas para se tornar um líder de
consciência global, que atenderá esta nova demanda.
- Para mais exemplos de organizações híbridas brasileiras que estão nascendo, veja:
www.bancoperola.org.br,
www.aoka.com.br,
www.redetekoha.com.br,
www.solidarium.com.br,
www.feirapreta.com.br, www.mamaenatureza.net , www.sementesdepaz.org, www.evamaria.org.br. Para
outras iniciativas procure por links nos sites citados acima. Cases internacionais no anexo II deste artigo.
Surfe na onda dessa rede.
Chegou a era do “e” ao invés do “ou”, tudo integrado e conectado, de volta a unidade, mas mantendo a
individualidade. Essa possibilidade está se abrindo não só para as novas gerações, mas para cada um de nós.
“Onde meus talentos e paixões encontram as necessidades do mundo, lá está o meu caminho, o meu
lugar” (Aristóteles)
Observe mais um pouco ao seu redor. Você pode estar presenciando algumas organizações híbridas ou mesmo
projetos híbridos dentro de grandes empresas, e deve estar com dificuldade de enquadrá-las em “empresa” ou “projeto
social”. Sim, podem ser iniciativas do “setor dois e meio”, que une a força do dinheiro com o significado de trabalhar
pela evolução humana. Porém, essas iniciativas devem ser observadas e tratadas como um terceiro elemento, como
seres vivos novos e muito especiais; e não simplesmente como a união de dois setores, pois possuem características
próprias e peculiares para atender às novas demandas de sustentabilidade do planeta.
Observe as crianças e jovens, ouça suas perguntas e perceba a sintonia que eles possuem com esta abordagem, que
traduz o impulso das novas gerações. É como se eles fossem feitos para atuar nesse novo contexto, construindo
novos trabalhos com verdadeiro significado, unindo propósito de vida, contribuição para a sociedade, competência,
sustento financeiro, qualidade de vida e relacionamentos saudáveis, sempre conectados com tudo e com todos.
Para nós ficam muitas perguntas: “Como será o mundo em cinco ou dez anos? Como será o mundo em dez ou vinte
anos, com a atuação da nova geração e de sua consciência global? Que novas profissões surgirão? Onde iremos com
conexão mundial quase que presencial? O que aprender com as novas gerações? O que transformar na sua vida para
perceber e apreciar novas possibilidades? Como resgatar sonhos que ficaram para trás? Que forças adversas, medos
internos e barreiras externas, estão tentando impedir a consolidação dessa nova realidade, na sua vida e no mundo?
Como as grandes organizações vão perceber e acolher as necessidades das novas gerações e da sociedade? Que modelo
de negócio poderá manter as grandes organizações atrativas, competentes e ágeis nesse novo cenário?”
“Não busque respostas que não lhe podem ser dadas, porque não as poderia viver. Pois, trata-te
precisamente de viver tudo. Viva principalmente as perguntas. Talvez depois, aos poucos, sem que o
perceba, num dia longínquo, consiga viver a resposta.” (Rainer Rilke)
Nos últimos 10 anos, aos poucos, essas imagens tem nos saltado aos olhos, nos mais diversos clientes e públicos
atendidos, ficando cada vez mais reluzentes. Sentimos que lentamente elas irão continuar se apresentando, na
mesma medida em que tenhamos experiências e estejamos preparados para ver. Sentimos que é deste espaço
interno que nasce a “sabedoria popular”, ou sabedoria arquetípica. Só sabemos que nunca nos cansaremos de olhar,
olhar, olhar e aprender. Uma consciência expandida nunca volta ao seu tamanho anterior, por isso venha conosco,
utilize este artigo como um rascunho para treinar sua habilidade de observação e traga novos olhares, traga novas
perguntas, para que possamos aprender juntos sobre o fenômeno que é ser humano.
Em breve disponibilizaremos o próximo artigo desta série, sobre o tema fases de desenvolvimento das organizações
híbridas e o líder quântico.
henrique.pistilli@ecosocial.com.br
* Em parceria com Rodrigo Ventre.
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Anexo I: Detalhamentos das fases de desenvolvimento de organizações do 2o e 3o setores.
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Anexo II: Iniciativas híbridas pelo mundo
* Pesquisa realizada pela Artemisia, com metodologia do EcoSocial.

10

Por Henrique Pistilli

11

Por Henrique Pistilli

12

