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INTRODUÇÃO

Como muitas viagens gratificantes, este livro começou não com uma 
resposta, mas com uma pergunta. Há oito anos, quando andava em via-
gem, alguém me perguntou: «Quais são as forças em ação das alterações 
globais?» Enumerei vários suspeitos do costume e não pensei mais no 
assunto. Contudo, na manhã seguinte, durante o longo voo de regresso 
a casa, a pergunta não deixou de me incomodar, exigindo uma resposta 
mais precisa e correta – sem recorrer a ideias preconcebidas, mas deixan-
do que os sinais emergentes de um mundo emergente me conduzissem 
para onde quisessem. A pergunta, como se veio a verificar, teve um futu-
ro próprio. Iniciei um rascunho no meu computador e passei várias ho-
ras a elaborar uma lista de títulos e subtítulos, depois alterando a ordem 
e importância relativa, transferindo-os de uma categoria para a outra e 
preenchendo cada vez mais pormenores depois de cada nova leitura.

Enquanto passava os anos seguintes a sensibilizar as pessoas para as 
alterações climáticas e a fazer carreira nos negócios, continuei a reler, 
rever e aperfeiçoar o esboço até que, por fim, há dois anos, percebi que 
ele não me deixaria em paz até que eu decidisse empenhar-me e tentar 
responder minuciosamente à pergunta que se transformara numa espécie 
de obsessão.

O resultado foi este livro, um livro sobre as seis forças mais importan-
tes das alterações globais, sobre como elas convergem e interagem, onde 
nos estão a conduzir e sobre como nós, como seres humanos – e como 
civilização mundial – melhor poderemos influenciar o curso  destas al-
terações. Para recuperar o domínio do nosso destino e moldar o futuro, 
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temos de pensar de uma maneira nova e clara nas escolhas cruciais que 
enfrentamos em resultado de:

• O surgimento de uma economia mundial profundamente inter-
ligada que funciona cada vez mais como uma entidade holística 
totalmente integrada com uma ligação completamente nova e di-
ferente a fluxos de capital, mão de obra, mercados de consumo e 
governos nacionais;

• O surgimento de uma rede de comunicações eletrónicas à escala 
mundial ligando os pensamentos e sentimentos de milhares de mi-
lhões de pessoas e estas a volumes de dados em rápida expansão, 
a uma rede de sensores integrada em todo o mundo e em rápido 
crescimento e a dispositivos, robôs e máquinas cada vez mais in-
teligentes; algumas das quais já ultrapassam as capacidades dos 
seres humanos na execução de um número crescente de discretas 
tarefas mentais e que poderão em breve ultrapassar-nos em mani-
festações de inteligência que sempre presumimos continuariam no 
domínio exclusivo da nossa espécie;

• O surgimento de um equilíbrio de poderes políticos, económicos 
e militares no mundo completamente diferente do equilíbrio que 
caracterizou a segunda metade do século XX, durante a qual os 
Estados Unidos da América proporcionaram liderança e estabili-
dade mundial – deslocando a influência e a iniciativa do Ocidente 
para o Oriente, dos países ricos para centros de poder rapidamente 
emergentes em todo o mundo, dos Estados-nação para agentes pri-
vados e dos sistemas políticos para os mercados;

• O surgimento de um crescimento rápido e insustentável – em 
população; cidades; destruição de recursos; destruição do solo 
arável, das fontes de água doce e de espécies existentes; fluxos de 
poluição; e a produção económica avaliada e orientada por um 
conjunto absurdo e distorcido de critérios universalmente aceite 
que nos leva a ignorar as consequências destrutivas das escolhas 
ilusórias que fazemos todos os dias;
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• O surgimento de um conjunto novo e revolucionário de poten-
tes tecnologias biológicas, bioquímicas, genéticas e da ciência dos 
materiais que nos está a permitir reconstituir o design molecular 
de todos os materiais sólidos, reestruturar a própria vida, alterar a 
forma física, as características e propriedades de plantas, animais 
e pessoas, exercer o domínio ativo sobre a evolução, ultrapassar 
limites antigos que dividem as espécies e inventar espécies comple-
tamente novas nunca imaginadas na natureza; e

• O surgimento de uma relação completamente nova entre o po-
der agregado da civilização humana e os sistemas ecológicos da 
Terra, incluindo sobretudo os mais vulneráveis – a atmosfera e o 
equilíbrio climático dos quais depende a prosperidade contínua da 
humanidade – e o início de uma enorme transformação mundial 
das nossas tecnologias energéticas, industriais, agrícolas e de cons-
trução para restabelecer uma relação saudável e equilibrada entre 
a civilização humana e o futuro.

Este livro baseia-se na recolha de informações, investigações e repor-
tagens aprofundadas – não em especulação, alarmismo, otimismo ingé-
nuo ou conjeturas superficiais. Representa o culminar de um esforço de 
muitos anos para investigar, decifrar e apresentar as melhores informa-
ções disponíveis e aquilo que os principais especialistas do mundo nos 
dizem sobre o futuro que estamos agora a criar.

Existe um claro consenso de que o futuro que hoje começa a emer-
gir será extremamente diferente de tudo o que alguma vez conhecemos 
no passado. É uma diferença não de grau, mas de género. Não exis-
te qualquer período de mudanças anterior que se assemelhe sequer ao 
que a humanidade está prestes a conhecer. Já passámos por períodos 
de mudanças revolucionárias, mas nenhum tão intenso nem tão prenhe 
de perigo e oportunidade como os tempos que se avizinham. Também 
nunca passámos por um período de tantas mudanças revolucionárias 
simultâneas e convergentes.

O assunto principal deste livro não é a crise climática, embora esta 
seja uma das seis mudanças emergentes que estão a transformar rapi-
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damente o nosso mundo, e a sua interação com as outras seis forças de 
mudança revelou-me novas maneiras de a compreender. Também não é a 
degradação da democracia nos Estados Unidos e a disfuncionalidade da 
governação na comunidade internacional – embora continue a achar que 
estas crises de liderança têm de ser resolvidas para que a humanidade re-
cupere o domínio do seu destino. Com efeito, todas estas seis mudanças 
revolucionárias emergentes ameaçam ultrapassar-nos num momento na 
história em que existe um perigoso vazio de liderança mundial.

Este livro também não é um manifesto destinado a lançar as bases para 
uma futura campanha política. Já me candidatei a cargos políticos vezes 
suficientes no passado. A piada que costumo contar para evitar perguntas 
sobre se finalmente abandonei qualquer intenção de o voltar a fazer é, na 
verdade, tão próxima da verdade quanto quaisquer palavras que pudesse 
evocar para descrever a minha atitude para com a política: sou um político 
em convalescença e as hipóteses de uma recaída têm vindo a diminuir há 
tempo suficiente para fazer aumentar a minha certeza de que não voltarei 
a sucumbir a essa tentação. No entanto, na conclusão encontrará uma 
lista de medidas recomendadas baseada na análise deste livro.

UMA NOVA LEI DA NATUREZA

Como membro novato da Câmara dos Representantes dos EUA elei-
to em 1976, participei num novo grupo bipartidário de congressistas 
e senadores denominado Centro Coordenador do Congresso para o 
Futuro, fundado pelo falecido Charlie Rose, da Carolina do Norte (1).  
No meu segundo mandato, Rose pediu-me para o substituir como pre-
sidente do grupo. Organizámos seminários sobre as consequências das 
novas tecnologias e descobertas científicas e encontrámo-nos com líderes 
do mundo dos negócios e da ciência. Entre as nossas outras iniciativas, 
convencemos as 200 subcomissões no Congresso a publicar uma lista 
dos problemas mais importantes que elas esperavam que surgissem nos 
20 anos seguintes e publicámo-la como «The Future Agenda» (2). Estudá-
mos sobretudo as novas tendências e encontrámo-nos regularmente com 
os principais pensadores sobre o futuro: Daniel Bell, Margaret Mead, 
Buckminster Fuller, Carl Sagan, Alvin Toffler, John Naisbitt, Arno Pen-
zias e centenas de outros.
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O académico visitante que talvez mais me impressionou foi um cien-
tista baixinho e calvo nascido na Rússia meses antes da Revolução de 
1917, mas educado na Bélgica: Ilya Prigogine, que acabara de ganhar o 
Prémio Nobel da Química pela sua descoberta de um corolário impor-
tante da Segunda Lei da Termodinâmica (3).

A entropia, de acordo com a Segunda Lei, leva todos os sistemas fí-
sicos isolados a desintegrar-se com o tempo e é responsável pela irrever-
sibilidade na natureza (4). Para um exemplo simples da entropia, pense 
num anel de fumo; começa como um donut coerente com contornos 
claramente definidos (5). Mas à medida que as moléculas se separam 
umas das outras e dispersam energia no ar, o anel desfaz-se e desaparece. 
Todos os chamados sistemas fechados estão sujeitos ao mesmo processo 
básico de dissolução; nalguns, a entropia ocorre rapidamente, noutros o 
processo leva mais tempo.

A descoberta de Prigogine foi que um sistema aberto – isto é, um sis-
tema que importa fluxos de energia de fora do sistema para dentro dele, 
através dele e novamente para fora – não só se desintegra mas, à medida 
que o fluxo de energia continua, reorganiza-se num nível superior de 
complexidade (6). De certo modo, o fenómeno descrito por Prigogine é o 
contrário da entropia. A auto-organização, como lei da natureza e como 
processo de mudança, é verdadeiramente espantosa. O que significa é 
que formas novas e complexas podem emergir espontaneamente através 
da auto-organização.

Pense no aumento de fluxos de informações em todo o mundo depois 
da introdução da internet e da World Wide Web. Os elementos do anti-
go padrão de informações começaram a desintegrar-se. Muitos jornais 
foram à falência, o número de leitores diminuiu drasticamente para a 
maioria dos outros, as livrarias fundiram-se ou fecharam. Muitos mode-
los empresariais tornaram-se obsoletos. Mas o novo padrão emergente 
levou à auto-organização de milhares de novos modelos empresariais 
e a quantidades de comunicações online muito maiores do que as que 
caracterizaram o mundo da imprensa.

A própria Terra, quando observada como um todo, é também um 
sistema aberto. Importa energia do Sol, que entra e atravessa os padrões 
complexos de transferência de energia que constituem o sistema da Ter-
ra, incluindo os oceanos, a atmosfera, os vários processos geoquímicos 
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– e a própria vida. A energia depois volta para o universo em redor da 
Terra como energia térmica na forma de radiação infravermelha.

A essência da emergente crise do aquecimento global é que estamos a 
importar quantidades enormes de energia da crosta terrestre e a exportar 
entropia (isto é, desordem progressiva) para sistemas ecológicos ante-
riormente estáveis, mas dinâmicos, dos quais depende a prosperidade 
contínua da civilização. Estes novos fluxos de energia, originariamente 
importados para a Terra a partir do Sol, estiveram estabilizados no sub-
solo durante milhões de anos como depósitos inertes de carbono (7).

Ao mobilizá-los e lançar os resíduos da sua combustão para a atmos-
fera, estamos a quebrar o padrão climático estável que persiste desde 
pouco depois do fim da última Idade do Gelo, há dez milénios. Isso foi 
não muito antes das primeiras cidades e do início da Revolução Agríco-
la, que começou a desenvolver-se nos vales dos rios Nilo, Tigre, Eufra-
tes, Indo e Amarelo há 8000 anos, depois de as mulheres e homens da 
Idade da Pedra colherem e selecionarem pacientemente as variedades de 
plantas das quais depende ainda a nossa dieta moderna. Assim, estamos 
a forçar o surgimento de um novo padrão climático muito diferente da-
quele a que toda a nossa civilização está perfeitamente adaptada e no 
qual temos vindo a prosperar.

Embora a descoberta por Prigogine desta nova lei da natureza possa 
parecer arcana, as suas consequências para a maneira como pensamos 
sobre o futuro são profundas. O significado moderno da palavra «emer-
gência» e todo o ramo de conhecimento conhecido por teoria da com-
plexidade derivam da obra de Prigogine. A motivação para ele se dedicar 
a estudar a emergência foi a sua paixão por perceber de que modo o 
futuro se torna irreversivelmente diferente do passado. Como explicou 
Prigogine: «Dado o meu interesse pelo conceito do tempo, era natural 
que a minha atenção se concentrasse (...) no estudo de fenómenos irre-
versíveis, que tornaram tão evidente a “flecha do tempo”» (8).

A HISTÓRIA DO FUTURO

A maneira como imaginamos o futuro tem um passado. Em toda a 
história da civilização humana, cada cultura tem tido a sua própria noção 
do futuro. Nas palavras de uma futurista australiana, Ivana Milojević: 
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«Embora as ideias do tempo e do futuro existam universalmente, são 
entendidas de maneiras diferentes em sociedades diferentes» (9). Alguns 
julgam que o tempo é circular e que o passado, o presente e o futuro 
fazem todos parte do mesmo círculo recorrente. Outros acreditam que o 
único futuro que importa está na vida depois da morte.

As desilusões devastadoras que tantas vezes fazem parte da condição 
humana conduziram por vezes a crises de confiança no futuro, substi-
tuindo a esperança pelo desespero. Mas a maioria das pessoas aprendeu 
com a sua experiência de vida e com as histórias contadas pelos mais 
velhos de que aquilo que fazemos no presente, quando informado pelo 
conhecimento do passado, pode moldar o futuro de uma maneira obje-
tivamente melhor.

Os antropólogos falam-nos de indícios com quase 50 000 anos de 
seres humanos a tentar adivinhar o futuro com a ajuda de oráculos ou 
médiuns (10). Alguns tentaram ver o futuro lendo os sinais do padrão 
da vida contínuo nas entranhas de animais sacrificados aos deuses, es-
tudando os movimentos dos peixes, interpretando sinais na Terra ou de 
centenas de outras maneiras (11). Com esse mesmo intuito, alguns conti-
nuam a ler as linhas da palma da mão ou cartas de Tarot. O pressuposto 
implícito nessas buscas é que toda a existência real está contida numa 
única estrutura que engloba o passado, o presente e o futuro, segundo 
um desígnio cujo significado pode ser adivinhado a partir de determina-
das partes do todo e aplicado a outras partes da estrutura para interpre-
tar o futuro.

Os médicos e os cientistas adivinham hoje pistas para o futuro dos 
indivíduos no desenho de ADN encontrado em cada célula. Os matemá-
ticos determinam a natureza das equações fractais – e das formas geomé-
tricas delas derivadas – observando a «autossemelhança» dos padrões 
que elas manifestam a todos os níveis de resolução. As imagens holo-
gráficas estão contidas na sua totalidade em cada molécula dos cilindros 
gasosos para os quais é projetada a imagem maior (12).

Segundo os historiadores, os astrólogos da antiga Babilónia usavam 
um relógio duplo – um para medir o tempo dos assuntos humanos e 
outro para acompanhar os movimentos celestiais que, segundo a sua 
crença, influenciavam os acontecimentos terrestres (13). Ao adivinhar o 
nosso próprio futuro, também nós devíamos hoje prestar a devida aten-
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ção a um relógio duplo. Há um relógio que marca as nossas horas e os 
nossos dias, e outro que marca os séculos e os milénios ao longo dos 
quais as nossas perturbações dos sistemas naturais da Terra continuarão 
a ocorrer.

Ao mesmo tempo que equipas de cientistas correm contra o tempo 
para competir com outras equipas na busca de novas descobertas que 
poderão curar doenças e estabelecer as bases para produtos multimilio-
nários, nós devíamos consultar o outro relógio que mede os tempos da 
evolução – porque as capacidades emergentes que brotam das desco-
bertas revolucionárias nas ciências da vida estão prestes a tornar-nos o 
principal agente da evolução.

Por causa do novo poder que sete mil milhões de seres humanos 
exercem coletivamente com as suas novas tecnologias, consumo voraz e 
dinamismo económico desmesurado, algumas das alterações ecológicas 
que estamos hoje a desencadear irão desenrolar-se, segundo os cientis-
tas, num tempo geológico, medido por um relógio planetário que marca 
períodos de tempo que ultrapassam os limites da imaginação humana. 
Daqui a 10 000 anos, cerca de um quarto das 90 milhões de toneladas 
de poluição com efeito de estufa que lançamos todos os dias para a at-
mosfera ainda lá estará – a reter o calor (14).

Assim, ao conciliar a diferença entre o que «é» e o que «devia ser», de-
paramo-nos com um problema existencial. Embora tenhamos grande difi-
culdade em conceber um tempo geológico, tornámo-nos apesar disso uma 
força geológica; embora não consigamos imaginar tempos de evolução, 
estamos no entanto a tornar-nos a principal força por trás da evolução.

A ideia de que a história da humanidade é caracterizada pelo pro-
gresso de uma época para outra não é, com alguns julgam há muito, 
uma invenção do Século das Luzes. O surgimento da filosofia na Grécia 
marcou o início das reflexões registadas sobre o futuro da humanida-
de. No século IV a.C., Platão escreveu sobre o progresso como «um 
processo contínuo, que eleva a condição humana do seu estado natural 
original a níveis cada vez mais elevados de cultura, organização eco-
nómica e estrutura política em direção a um estado ideal. O progresso 
decorre da crescente complexidade da sociedade e da necessidade de 
alargar o conhecimento, através do desenvolvimento das ciências e das 
artes» (15).
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No século IV, Santo Agostinho, que muitas vezes citava Platão, es-
creveu: «A educação da raça humana, representada pelo povo de Deus, 
tem avançado, como a de um indivíduo, ao longo de certas épocas ou, 
por assim dizer, eras, para que pudesse elevar-se gradualmente das coisas 
terrenas para as coisas celestiais, e do visível para o invisível» (16).

O progresso também não é uma invenção exclusivamente ocidental. 
Muitos interpretam o Tao da China antiga como um guia para quem de-
seja progredir na sua caminhada pelo mundo – se bem que a sua noção 
de progresso seja muito diferente da que surgiu no Ocidente (17). O filó-
sofo islâmico do século XI, Muhammad al-Ghazali, escreveu que o Islão 
ensina que «o trabalho honesto para o progresso e o desenvolvimento é, 
portanto, um ato de fé e é recompensado como tal. O resultado final será 
uma obra séria, escrupulosa e perfeita, o verdadeiro progresso científico 
e por consequência a realização efetiva do desenvolvimento equilibrado 
e abrangente» (18).

No início do Renascimento, a redescoberta do ramo aristotélico da 
antiga filosofia grega – que fora preservada em Alexandria em arábico e 
reintroduzida na Europa no Al-Andalus – contribuiu para um fascínio 
com os legados físico e filosófico de Atenas e Roma (19). Os legados des-
se passado redescoberto alimentaram sonhos que se concretizariam no 
Século das Luzes, quando surgiu um forte consenso de que o progresso 
secular é o padrão dominante na história da humanidade.

As descobertas de Copérnico, Galileu, Descartes, Newton e de ou-
tros que lançaram a Revolução Científica ajudaram a fomentar a crença 
de que, independentemente do papel ou desígnio de Deus, o aumento 
do conhecimento torna inevitável o progresso das sociedades humanas. 
Francis Bacon, que mais do que qualquer outro realçou a palavra «pro-
gresso» ao descrever a viagem da humanidade para o futuro, foi também 
um dos primeiros a escreverem sobre o progresso humano, com especial 
ênfase em conquistar, dominar e controlar a natureza – como se fôsse-
mos tão independentes da natureza como Descartes achava que a mente 
era independente do corpo.

Séculos depois, este erro filosófico carece ainda de correção. Ao pre-
sumirmos tacitamente a nossa independência em relação ao sistema eco-
lógico do planeta, somos muitas vezes surpreendidos por fenómenos que 
surgem das nossas ligações inextricáveis a ele. E à medida que o poder da 
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nossa civilização aumenta exponencialmente, essas surpresas tornam-se 
cada vez mais desagradáveis.

O legado cultural que continua a influenciar o método científico é 
reducionista – isto é, ao dividir e subdividir interminavelmente os ob-
jetos das nossas investigações e análises, separamos fenómenos e pro-
cessos interligados para desenvolver competências especializadas. Mas 
a concentração em porções cada vez mais pequenas do todo é feita por 
vezes à custa da atenção ao todo, o que pode levar-nos a ignorar a im-
portância de fenómenos emergentes que surgem imprevisivelmente das 
interligações e interações entre múltiplos processos e redes. Essa é uma 
das razões por que as projeções lineares do futuro se revelam tantas ve-
zes erradas.

UMA NOVA VISÃO DO PASSADO E DO FUTURO

A invenção de ferramentas novas e potentes e o desenvolvimento de 
ideias novas e poderosas – e a descoberta de continentes novos e ri-
cos – conduziram a formas novas e empolgantes de ver o mundo e a 
um grande otimismo relativamente ao futuro. No século XVII, o pai da 
microbiologia, Antonie van Leeuwenhoek (20), criou novas lentes para 
o microscópio (que fora inventado na Holanda menos de um século an-
tes), e ao utilizá-las descobriu as células e as bactérias (21). Ao mesmo 
tempo, o seu amigo em Delft, Johannes Vermeer, revolucionava a pintu-
ra de retratos com a utilização (segundo a maioria dos historiadores de 
arte) da câmara escura, tornada possível pelos novos conhecimentos de 
ótica (22).

Com o avanço da Revolução Científica e o início da Revolução In-
dustrial, a ideia do progresso foi moldando as conceções dominantes do 
futuro. Pouco antes da sua morte, Thomas Jefferson escreveu sobre os 
progressos a que assistira em vida e comentou: «E onde este progresso 
irá parar, ninguém pode dizer. Entretanto, a barbárie tem vindo a re-
cuar perante o avanço determinado do aperfeiçoamento e, com o tempo, 
acredito, desaparecerá da Terra» (23).

Quatro anos depois da morte de Jefferson, em 1830, a publicação 
da obra-prima de Charles Lyell, Principles of Geology, alterou profun-
damente a visão há muito dominante da relação da humanidade com o 
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tempo. No mundo judaico-cristão, principalmente, a maioria presumira 
que a Terra tinha apenas alguns milhares de anos, e que os seres hu-
manos tinham sido criados pouco tempo depois, mas Lyell demonstrou 
amplamente que a Terra não tinha milhares (24), mas pelo menos milhões 
de anos (4,5 mil milhões de anos, sabemos hoje)(25). Ao remodelar o 
passado, ele remodelou também a ideia do futuro. E forneceu o contexto 
temporal no qual Charles Darwin pôde descobrir os princípios da evolu-
ção. Com efeito, o jovem Darwin levou consigo os livros de Lyell na sua 
viagem no Beagle (26).

A longevidade do passado, anteriormente inconcebível, revelada por 
Lyell inspirou sonhos simétricos de futuros distantes em que o progresso 
do homem poderia alcançar estaturas ilimitadas. Na geração seguinte 
à de Lyell, Júlio Verne imaginou um futuro com foguetões a aterrar na 
Lua, um submarino atravessando as profundezas dos oceanos e homens 
viajando ao centro da Terra.

Para muitos outros, o otimismo exuberante do século XIX foi mode-
rado pelos excessos da Segunda Revolução Industrial, mas reanimou-se 
durante a primeira década do século XX com o surgimento de um movi-
mento político baseado na crença de que o progresso exigia intervenções 
políticas governamentais e mudanças sociais para resolver os problemas 
que acompanhavam a industrialização e consolidar os seus benefícios 
evidentes. Quando a revolução científica e tecnológica começou a con-
cretizar algumas das fantasias evocadas por Verne e pelos seus sucesso-
res, o otimismo em relação ao futuro ganhou ainda mais força.

No entanto, os meados do século XX trouxeram duas guerras mun-
diais e o assassínio de milhões de pessoas por ditadores totalitários de 
esquerda e direita que pretendiam impor as suas ideias distorcidas do 
progresso, e então a nossa visão do futuro começou a mudar. O pesa-
delo perverso do «Reich de Mil Anos», o Holocausto e as crueldades 
de Estaline e Mao revelaram-se simbólicas do potencial para o mal que 
emana do uso de quaisquer meios, por mais horríveis que sejam, para 
impor desígnios grandiosos ao futuro da humanidade segundo as visões 
de homens loucos com demasiado poder.

Depois da Segunda Guerra Mundial, o espanto prolongado perante 
a maneira como os governos totalitários tinham usado as maravilhosas 
novas tecnologias de comunicação da rádio e do cinema para conven-
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cer milhões de pessoas a reprimir os seus melhores instintos e a dedicar 
as suas vidas a um desígnio perverso – aliado ao impacto profundo e 
emocional da espada de Dâmocles atómica que a corrida ao armamento 
nuclear deixou a pairar sobre a civilização – voltou a despertar receios 
de que as novas invenções podiam ter duas faces. O receio, na mente 
popular, de que tecnologias potentes – quaisquer que fossem os seus be-
nefícios – podiam também aumentar a vulnerabilidade humana inata à 
hybris, para muita gente intensificou a perda da sua convicção de que o 
progresso era uma estrela que nos guiava.

As profecias de Júlio Verne foram substituídas pelas de Aldous Hux-
ley, George Orwell e H. G. Wells, e por filmes populares com monstros 
destruidores da Antiguidade – ressuscitados por ensaios nucleares ou 
criaturas perigosas modificadas pela engenharia genética que envere-
dam pelo mal – e robôs malévolos de um futuro distante ou plane-
tas distantes, todos aparentemente decididos a aniquilar o futuro da  
humanidade.

E agora muitos se interrogam: quem somos nós? Aristóteles escreveu 
que a finalidade de uma coisa define a sua natureza essencial (27). Se 
formos obrigados a considerar a possibilidade de que poderemos tornar-
-nos os arquitetos da nossa própria extinção como civilização, então 
existem forçosamente implicações para a maneira como respondemos à 
pergunta: qual é a nossa natureza essencial como espécie? Como disse 
um dia um cientista, reformulando a pergunta: a combinação de um po-
legar oponível e um neocórtex é viável como forma de vida sustentável 
na Terra?

A nossa preferência natural e saudável pelo otimismo relativamente 
ao futuro é difícil de conciliar com os receios angustiantes manifestados 
por muitos de que nem tudo está bem e que, entregue a si próprio, o 
futuro poderá estar a formar-se de um modo que põe em perigo alguns 
dos valores humanos que mais prezamos. O futuro, por outras pala-
vras, projeta hoje uma sombra sobre o presente. Pode ser reconfortante, 
mas de pouca utilidade prática, dizer: «Eu sou otimista!» O otimismo 
é uma espécie de oração. A oração, na minha opinião, tem de facto um 
genuíno poder espiritual. Mas também acredito, nas palavras de um 
velho provérbio africano, que «quando rezares, mexe os pés». A ora-
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ção sem ação, como o otimismo sem empenho, é uma agressão passiva 
contra o futuro.

Mesmo aqueles que compreendem os vários perigos que enfrentamos 
e estão empenhados em tomar providências sentem-se muitas vezes to-
lhidos por uma sensação de impotência. No que diz respeito ao clima, 
por exemplo, alteram os seus comportamentos e hábitos, reduzem o seu 
impacto sobre o ambiente, manifestam-se e votam, mas continuam a 
achar que têm muito pouca força, porque o ímpeto poderoso da máqui-
na mundial que construímos para nos dar o progresso parece escapar ao 
controlo humano. Onde estão as alavancas para puxar, os botões para 
premir? Há algum mecanismo de direção? As nossas mãos têm força 
suficiente para operar os comandos?

Mais de uma década antes de criar Fausto, Goethe escreveu o seu 
famoso poema «O Aprendiz de Feiticeiro», sobre um jovem principiante 
que, entregue a si próprio, ousou invocar uma das fórmulas mágicas do 
seu mestre para dar vida à vassoura que devia estar a usar para limpar 
a oficina (28). Mas uma vez animada, a vassoura não podia ser parada. 
Desesperado por travar o crescente frenesi de atividade da vassoura, o 
aprendiz partiu a vassoura ao meio com um machado – o que a levou a 
autorreproduzir-se, com cada metade a transformar-se noutra vassoura 
animada. Só quando o mestre regressou é que o processo foi controlado.

O CAPITALISMO DEMOCRÁTICO E OS SEUS DESCONTENTES

A ideia de tomar decisões coletivas realmente significativas em de-
mocracia e capazes de controlar a máquina global que pusemos em an-
damento é ingénua, disparatada mesmo, segundo aqueles que há muito 
puseram a sua fé no futuro, não em mãos humanas, mas na mão invisível 
do mercado. À medida que o poder de tomar decisões sobre o futuro 
é transferido dos sistemas políticos para os mercados, e as tecnologias 
cada vez mais potentes aumentam a força da mão invisível, os músculos 
do autogoverno atrofiam.

Na realidade, este é um resultado desejável para alguns que encon-
tram maneiras de acumular grandes fortunas a partir das operações sem 
freios dessa máquina mundial. Com efeito, muitos têm usado a sua ri-
queza para reforçar a ideia de que o autogoverno é inútil, na melhor das 
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hipóteses, e que, quando funciona, conduz a intervenções perigosas que 
prejudicam os mercados e o determinismo tecnológico. O condomínio 
ideológico formado pela aliança entre o capitalismo e a democracia re-
presentativa, que tem sido tão fértil em aumentar o potencial da liberda-
de, paz e prosperidade, foi quebrado pelo ataque invasor que a riqueza 
acumulada da esfera do mercado lançou à esfera da democracia.

Embora os mercados sejam incomparáveis em recolher, processar e 
utilizar enormes fluxos de informações para distribuir recursos e equi-
librar a oferta com a procura, essas informações são especialmente gra-
nulosas. São desprovidas de opinião, caráter, personalidade, sentimen-
tos, amor ou fé. São apenas números. A democracia, por outro lado, 
quando opera num padrão saudável, produz a partir das interações de 
pessoas com pontos de vista, predisposições e experiências de vida di-
ferentes uma sabedoria e criatividade emergentes que se situam num 
patamar completamente diferente (29). Contém em si sonhos e esperan-
ças para o futuro. Ao permitirmos que a riqueza seja usada diariamente 
para distorcer, degradar e corromper o processo democrático, estamos 
a privar-nos da oportunidade de usar a «última melhor esperança» de 
encontrar um caminho sustentável para a humanidade através das mu-
danças mais destrutivas e caóticas que a civilização alguma vez teve de 
enfrentar.

Nos Estados Unidos, muitos saudaram o definhamento do autogover-
no e celebraram a noção de que já nem devíamos sequer tentar contro-
lar o nosso próprio destino através da tomada de decisões democrática. 
Alguns recomendaram, apenas meio ironicamente, que o governo devia 
ser reduzido ao ponto de poder ser «afogado na banheira». Recrutaram 
políticos, num esforço para paralisar a capacidade do governo de servir 
quaisquer outros interesses salvo os da máquina global, mobilizaram 
uma quinta coluna no Quarto Estado e contrataram legiões de lobistas 
para bloquear quaisquer decisões coletivas sobre o futuro que sirvam o 
interesse público. Parecem até acreditar sinceramente, como muitos já 
afirmaram, que «o interesse público» não existe.

O novo padrão auto-organizado do Congresso serve os interesses pri-
vados que fornecem a maior parte do dinheiro de campanha com que 
os candidatos – principiantes e repetentes – pagam os seus anúncios na 
televisão. Já não responde senão às preocupações mais emotivas do povo 
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americano. Os seus membros continuam a ser «representantes», mas 
hoje a grande maioria representa as pessoas e as empresas que doam 
dinheiro, não as pessoas que votam efetivamente nas suas circunscrições 
eleitorais.

A necessidade mundial de uma liderança inteligente, clara e basea-
da em valores por parte dos Estados Unidos é hoje mais urgente do 
que nunca, e a ausência de qualquer alternativa adequada é também 
hoje mais evidente do que nunca. Infelizmente, o declínio da democracia 
americana diminuiu o seu poder para um pensamento coletivo e claro e 
conduziu a uma série de decisões políticas muito pobres sobre assuntos 
fundamentais, deixando a comunidade internacional à deriva perante 
a necessidade de reagir de forma rápida e inteligente às consequências 
das seis mudanças emergentes descritas neste livro. A restauração da 
democracia dos EUA ou o surgimento de uma liderança noutro lugar 
do planeta é fundamental para compreendermos e respondermos a estas 
mudanças e construirmos o nosso futuro.

Uma das seis forças de mudança descritas neste livro – o surgimento 
de uma rede digital a ligar os pensamentos e os sentimentos da maioria 
das pessoas em todos os países do mundo – oferece a maior fonte de 
esperança de que o funcionamento saudável do debate democrático e do 
processo coletivo de tomada de decisões possa ser restaurado a tempo 
para recuperar a capacidade da humanidade de raciocinar em conjunto 
e traçar um rumo seguro para o futuro.

O capitalismo – se reformado e tornado sustentável – pode servir o 
mundo melhor do que qualquer outro sistema económico na concre-
tização das mudanças difíceis mas necessárias para a relação entre o 
empreendimento humano e os sistemas ecológicos e biológicos da Terra. 
Em conjunto, o capitalismo sustentável e a tomada de decisões demo-
crática e saudável podem permitir-nos salvar o futuro. Assim, temos de 
pensar muito bem numa maneira de reparar e reformar essas ferramen-
tas essências.

A estrutura destes sistemas de tomada de decisões e a maneira como 
medimos o avanço – ou a falta dele – para as metas que definimos 
como importantes exercem uma profunda influência sobre o futuro 
que efetivamente criamos. Quando fazemos escolhas económicas a fa-
vor do «crescimento», é muito importante saber que definição de cres-
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cimento estamos a usar. Se o impacto da poluição é sistematicamente 
ignorado na avaliação daquilo a que chamamos «progresso», então 
começamos a ignorá-lo e não devíamos ficar surpreendidos quando 
grande parte do nosso progresso é acompanhada de enormes quanti-
dades de poluição.

Se os sistemas que usamos para reconhecer e medir o lucro são ba-
seados numa definição limitada – por exemplo, as projeções trimestrais 
de lucros por ação, ou as estatísticas trimestrais de desemprego que não 
incluem as pessoas que desistiram de procurar trabalho, nem as que fo-
ram obrigadas a aceitar grandes cortes salariais para continuar a tra-
balhar, nem as que estão a servir à mesa em vez de empregar as suas 
competências especializadas conquistadas com o esforço da educação 
ou da experiência – então aquilo a que assistimos é uma representação 
imperfeita e parcial de uma realidade muito mais ampla. Quando nos 
habituamos a fazer escolhas importantes em relação ao futuro com base 
em informações distorcidas e enganadoras, as probabilidades de que os 
resultados dessas decisões acabem por frustrar as nossas expectativas 
são muito maiores.

Os psicólogos e neurocientistas têm estudado um fenómeno chama-
do atenção seletiva –  a tendência de parte das pessoas tão decididas a 
concentrar-se intensamente em determinadas imagens que ignoram por 
completo outras imagens no seu campo de visão.

Nós escolhemos as coisas às quais prestamos atenção, não só por 
curiosidade, preferência e hábito, mas também através da nossa seleção 
das ferramentas, tecnologias e sistemas de observação de que depende-
mos ao fazermos escolhas. E estas ferramentas assinalam implicitamente 
algumas coisas como importantes e ofuscam outras, ao ponto de as igno-
rarmos completamente. Por outras palavras, as ferramentas que usamos 
podem ter as suas próprias distorções de atenção seletiva.

Por exemplo, o sistema de cálculo do valor económico conhecido por 
produto interno bruto, ou PIB, inclui alguns valores e exclui outros de 
forma arbitrária. Assim, quando usamos o PIB como uma lente para 
observar a atividade económica, prestamos atenção ao que é medido 
e tendemos a ignorar as coisas que não são medidas. O matemático e 
filósofo britânico Alfred North Whitehead chamou à obsessão com as 
medições «a falácia da concretude extraviada» (30).
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Eis uma metáfora para ilustrar o conceito: o espectro eletromagnético 
é geralmente descrito como um retângulo horizontal comprido e estreito 
dividido em segmentos de cores diferentes que representam os vários 
comprimentos de onda da energia eletromagnética – normalmente desde 
os comprimentos de onda de muito baixa frequência, como os usados 
para a rádio, à esquerda, passando pelas micro-ondas, infravermelhos, 
ultravioletas, raios X, etc., até aos raios gama de frequência muito alta, 
à direita do retângulo.

Algures perto do meio deste retângulo fica uma secção muito estreita 
que representa a luz visível – obviamente a única parte do espectro que 
pode ser vista com o olho humano. Mas como a visão humana é nor-
malmente o único «instrumento» com que a maioria de nós tenta «ver» 
o mundo à nossa volta, ignoramos naturalmente todas as informações 
contidas nos 99,9% do espectro que nos é invisível.

No entanto, ao complementar a nossa visão natural com instrumentos 
capazes de «ver» o resto do espectro, podemos aumentar o conhecimen-
to do mundo à nossa volta recolhendo e interpretando mais informa-
ções. Nos oitos anos em que trabalhei na Casa Branca, começava todas 
as manhãs, seis dias por semana, com um longo briefing dos serviços de 
informação sobre todos os assuntos relacionados com a segurança na-
cional e interesses americanos vitais. O briefing continha habitualmente 
informações recolhidas em quase todas as partes do espectro eletromag-
nético. Eu tinha por isso um quadro muito mais completo e correto de 
uma realidade muito complexa.

Uma das realidades atuais no mundo dos negócios que mais me tem 
surpreendido é a quase unanimidade de que os mercados preferem «o 
muito curto e o pouco longo» – isto é, existe uma insistência pouco sau-
dável em objetivos de muito curto prazo, com exclusão de objetivos de 
longo prazo. Se os incentivos oferecidos habitualmente aos homens de 
negócios – e líderes políticos – têm horizontes extremamente curtos, en-
tão ninguém devia ficar surpreendido se as decisões que eles tomam em 
busca do lucro também se centrem no curto prazo – à custa de qualquer 
consideração pelo futuro. As estruturas de bónus e incentivos reforçam 
esta tendência e penalizam a maioria dos diretores executivos e empresas 
que ousa concentrar-se em estratégias de longo prazo mais sustentáveis. 
O «curto prazo» tornou-se desde há muito a «palavra de ordem» dos 



introdução 29

círculos empresariais. Tanto nos negócios como na política, predomina 
a tomada de decisões de curto prazo.

O «capitalismo trimestral» é uma expressão que alguns usam para 
descrever a prática dominante de gerir empresas de um trimestre para o 
outro, e concentrar orçamentos e estratégias no esforço constante para 
garantir que o relatório dos lucros por ação de cada trimestre nunca 
deixe de realizar as projeções ou as expectativas do mercado. Quando os 
investidores e os diretores executivos insistem numa definição de «cresci-
mento» que exclui a saúde e o bem-estar das comunidades em que as em-
presas estão situadas, a saúde dos funcionários que fazem a maior parte 
do trabalho e o impacto das operações das empresas sobre o ambiente, 
estão implicitamente a decidir ignorar factos materiais com o potencial 
para tornar o crescimento sustentável.

De igual modo, o domínio do dinheiro na política moderna – sobre-
tudo nos Estados Unidos – tem conduzido ao que se poderia descrever 
como «democracia trimestral». A cada três meses, os titulares de cargos 
públicos que se recandidatam ao lugar e os seus adversários políticos nas 
eleições são obrigados a publicar as verbas totais das suas angariações de 
fundos para os três meses anteriores. No final de cada um destes trimes-
tres, há um frenesi de eventos de angariação de fundos, solicitações por 
e-mail e telefonemas a potenciais doadores para maximizar o montante 
que pode ser apresentado – tal como um peixe-balão que aumenta o seu 
tamanho na presença de outro peixe-balão que invade o seu território.

O nosso legado evolutivo tornou-nos vulneráveis a muitos estímu-
los que desencadeiam o pensamento de curto prazo. Apesar de também 
possuirmos a capacidade de pensar a longo prazo, evidentemente, isso 
exige esforço, e os neurocientistas dizem-nos que as distrações, o stress e 
o medo perturbam facilmente os processos através dos quais nos concen-
tramos no prazo mais longo. Quando os políticos eleitos são constante-
mente pressionados para se concentrarem em horizontes de curto prazo, 
o futuro recebe pouca atenção.

Isso é especialmente perigoso nos períodos de mudanças rápidas. 
Algumas das tendências atuais são tão semelhantes às observadas no 
passado que as projeções das mesmas podem ser feitas com um grau de 
certeza muito elevado. O ritmo do progresso dos chips de computador, 
para citar um exemplo típico, é mais do que suficientemente conhecido 
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para explicar as previsões de que os chips de computador continuarão a 
progredir rapidamente no futuro.

A queda súbita no custo de sequenciar o ADN ocorreu por razões 
que são mais do que suficientemente conhecidas para justificar as previ-
sões de que esta tendência também continuará a marcar o nosso futuro.  
A acumulação de gases com efeito de estufa no passado e a resultante su-
bida das temperaturas mundiais são também suficientemente conhecidas 
para justificar as previsões do que acontecerá às temperaturas mundiais 
se continuarmos a aumentar as emissões ao mesmo ritmo no futuro – 
e quais seriam as consequências para o mundo de temperaturas muito 
mais elevadas.

Outras alterações, porém, irrompem no mundo aparentemente já 
formadas: um novo padrão que representa uma mudança súbita de um 
padrão mais antigo que existia desde que há memória. Nas nossas pró-
prias vidas, estamos habituados a mudanças graduais e lineares. Mas às 
vezes o potencial para a mudança aumenta sem qualquer manifestação 
visível até a pressão incipiente para a mudança atingir um ponto crítico 
e suficientemente forte para romper quaisquer barreiras sistémicas que a 
haviam contido no passado. Então, subitamente, um padrão dá lugar a 
outro completamente novo. Esta «emergência» de mudanças sistémicas 
é muitas vezes difícil de prever, mas ocorre frequentemente, tanto na na-
tureza como em sistemas complexos criados por seres humanos.

Muitos dos que em tempos se sentiram fascinados e entusiasmados com 
as possibilidades do futuro estão hoje exclusivamente concentrados nas 
implicações do potencial do futuro para as estratégias comerciais, políticas 
e de segurança do presente. Com o rápido avanço da Revolução Científica 
nas últimas décadas do século XX, os estrategas económicos e militares co-
meçaram a dedicar muito mais atenção ao estudo de futuros alternativos, 
motivados pelo receio de que o poder das novas descobertas científicas e 
tecnológicas pudesse ameaçar os interesses estratégicos – ou até a sobrevi-
vência – de modelos económicos e o equilíbrio de poder entre as nações.

Qual é a nossa conceção atual do futuro? Como é que a nossa ima-
gem do futuro influencia as escolhas que estamos a fazer no presente? 
Ainda acreditamos que temos a capacidade de construir o nosso futuro 
coletivo na Terra e escolher, entre os futuros alternativos, um que pre-


