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“Se você acha que entendeu alguma coisa sobre Física Quântica, então é porque você não entendeu nada. ” 
Físico Richard Feynman 

 
 
 

  
“Em suma, até mesmo a teoria mais realista nunca pode se igualar à realidade. ” 
 

General Carl von Clausewitz 
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Explicação 
 
Em algumas áreas, é mais apropriado publicar uma coletânea em um e-book, pois escrever um livro no padrão 
usual pode não gerar o resultado desejado. Isso, porque, quando ele chega às livrarias, já não é mais útil: o 
conhecimento há algum tempo passou a ter data de vencimento, como acontece com produtos e serviços.  
 
Acredito também que, quando vamos falar ou escrever sobre Física Quântica, devemos citar Montesquieu, o 
qual afirmou que, quando estava escrevendo, “não conhecia regras e nem exceções”.  
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Apresentação 
 
O título já começa com “Uma POSSÍVEL teoria”. Um dos princípios da Física Quântica é o da incerteza, que se 
adéqua bem à área dos negócios, pois esta atua em ambiente imprevisível. A maioria dos empresários tem 
dificuldades de separar ruído de sinais, nos cenários – e o que para consultores e principais executivos era 
improvável, acontece. 
 
As universidades, antes vanguarda do conhecimento, agem como se não fizessem parte deste novo contexto. 
De criadoras de pensamentos, passaram a consumidoras de ideias prontas. E, talvez, o mais grave: com enfoque 
apenas em uma área de conhecimento, que leva à perda da visão nítida do todo e à falta de planejamento do 
longo prazo, o que podemos classificar como uma “miopia intelectual”.  
 
Quando comecei a escrever, o que me incentivou foi o tema, que não exige conclusão, e, dentro desse contexto, 
o fato de não haver a necessidade de ser muito acadêmico, seguindo regras de monografias ou defendendo 
uma tese. E, para ser quântico, recomendo mais uma vez: não acredite em tudo que estou escrevendo, pois, 
caso isso aconteça, sua leitura não trará benefícios. Esta é apenas uma forma como vejo as sociedades das 
organizações. Se vemos por diferentes ângulos e aceitamos a versão do outro, então isso estará de acordo com 
a Física Quântica. 
 
Citando o físico italiano Carlo Rovelli, “a realidade não é o que parece”, principalmente no mundo corporativo, 
no qual o jogo pelo poder, a vaidade, a insegurança, a falta de compromisso e a incompetência de alguns ainda 
não permitem haver empresas quânticas – mas existem pessoas quânticas. 
Hélio Mendes 
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Azul & Quântica 
Se tem algo que mantém as empresas competitivas é a inovação de valor. Nos últimos anos, duas teorias 

se destacaram nesse aspecto: a Estratégia do Oceano Azul e, nas áreas de planejamento e gestão, a 
Quântica. 

 

 
W. Chan Kim e Renée Mauborgne, autores da Estratégia do Oceano Azul, mostram que o caminho é criar 
ou buscar novos mercados, tornando a concorrência irrelevante, estabelecendo uma Nova Matriz ou Teia 
de Valores. 
A Quântica, que vem da Física, hoje aplicada em diversas áreas, mostra como ampliar nas empresas a sua 
capacidade de expansão, afirmando que as organizações são energia e o mundo material é uma 
realidade criada pelas pessoas, e tornando as organizações mais humanas e eficazes.  
 
 
Ambas defendem pontos em comum: a Azul, uma Matriz de Atributos, diferentes ou novos, não adotados 
pelos concorrentes, sejam produtos ou serviços. A Quântica preconiza que as ideias e os valores que o 
cliente cultiva ou espera encontrar estão disponíveis, identificados no relacionamento, quando se tem 
uma conectividade com tudo. Para que aconteça, a sociedade das organizações tem que ser vista de 
forma diferente, como um organismo vivo, o que é possível com novos conhecimentos. 
 
O que seriam esses novos conhecimentos? Práticas que vêm da Física Quântica, colocadas por Gerald 
Harris, que são: pensamento além da dualidade (não há apenas duas possibilidades); a incerteza é 
inevitável; os objetivos terão que ser móveis, em razão do ambiente de alta incerteza; além dos itens 
espaço e tempo; e a constatação de que nem sempre há uma sequência lógica nas decisões empresariais. 
 
As duas teorias se completam, pois, quando uma foca o mercado, a outra coloca o ser humano como 
protagonista da criação da realidade, partindo de uma nova visão do mundo, considerando que pessoas e 
organizações são energias. 
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A laranjeira como um todo 

Acredito que em todos os tempos, na prática, as empresas planejaram e foram gerenciadas mais pelas 
relações informais do que pelas formais. E por cenários incertos – porém, tem aumentado o grau de 
incertezas. 
 

O mesmo acontece no campo da ciência: em muitos casos, erra mais do que acerta e ainda leva a maior 
parte das pessoas a não pensar, apenas a consumir ideias prontas. Podemos afirmar que a maioria das 
pessoas é semelhante aos produtos que classificamos como commodities, sendo progressivamente 
conduzida por ferramentas automatizadas.  
 

As decisões são mais determinadas pelo ambiente do que por quem realmente tem que deliberar. 
Acontecem acertos e erros, pois esse gestor escolhe a laranja que está mais próxima de sua visão; 
entretanto, não consegue ver a laranjeira como um todo. Pode optar por uma fruta boa, mas dificilmente 
vai escolher a melhor. A sociedade das organizações faz parecer que é o todo, quando na verdade é uma 
parte insignificante. 
“Nós estamos a assistir ao que eu chamaria a morte do cidadão e, no seu lugar, o que temos e, cada vez 
mais, é o cliente. Agora já ninguém nos pergunta o que é que pensamos, agora perguntam-nos qual a 
marca do carro, de fato, de gravata que temos, quanto ganhamos...” (José Saramago). 
  
Para deixar esse círculo vicioso e construir um virtuoso, teremos que nos afastar um pouco do pequeno 
mundo, que acreditamos ser grande, como fez Immanuel Kant, o qual passou a defender que “o sujeito é 
mais importante que o objeto”.  
  
É o que estamos tentando fazer, estudando a aplicação da Quântica na gestão, após termos consciência de 
que a Teoria Geral da Administração parou nos anos 70 – o que surgiu foram modismos e ferramentas 
voltadas para o consumo. O que se tem dentro das organizações são gestores bem-intencionados, com 
práticas de gestão antigas e utilizando tecnologia da indústria 4.0. Mas, o Charles Chaplin do filme Tempos 
Modernos ainda permanece, através dos programas de qualidade. 
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As organizações necessitam de um novo modelo mental 

As organizações necessitam de um novo modelo mental para mudar as práticas tradicionais, como 
programas de qualidade, estilos de liderança criados dentro de ambiente fechados, por executivos que 
vivem dentro de seminários e seguindo literaturas customizadas dentro das regras newtonianas de causa e 
efeito – o que originou toda uma geração de sistemas mecanicistas, gerenciados por executivos 
sedentários. 
 

A visão parcial do homem sobre o todo teve também diversas motivações, como a geopolítica, no 
contexto do poder pelas terras, com o surgimento dos países, os quais criaram barreiras físicas. A 
existência de múltiplos idiomas também contribuiu para a não integração. As Universidades, onde o 
conhecimento começou de forma aberta, também foram divididas em centros e faculdades, segmentando 
assim a informação. 
 
As corporações, mesmo as transnacionais, não se isentaram desse processo, criando departamentos ou 
áreas específicas de negócios. O setor público seguiu o modelo de Max Weber; é o que sofre a maior 
dificuldade para se adaptar a um mundo que cobra a eliminação de barreiras, sejam físicas, sejam 
humanas. 
 
Parece-nos que a possibilidade de mudança não será através da propagada indústria 4.0, mas da Gestão 
Quântica, a qual considera que as organizações são energia e que tudo está conectado, e que todas as 
divisões existentes, com o evento do mundo virtual, não terão mais sustentabilidade. As organizações 
tradicionais terão que ser redesenhadas. 
 
As empresas que estão tendo mais dificuldade são aquelas com mais tempo de mercado, cujos valores e 
princípios que as levaram a ter sucesso são os que hoje dificultam o começo da criação de um novo 
modelo mental. Isso porque durante muitos anos adotaram verdadeiros dogmas, valores sagrados, 
criados pelos seus fundadores e cultivados por executivos bem remunerados e respeitados no mercado, 
com contribuições de gurus criadores de modismos. É bom lembrar, já estamos vivendo a era pós-digital, 
em que as tecnologias estão acessíveis a todos. 
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Como implantar uma gestão quântica  

O primeiro passo é reconhecer que estamos vivendo um novo momento da civilização, no qual temos que 
ver o todo com um olhar diferente, no qual o grau de incerteza é maior – o que não exige apenas mudança 
de estratégias e de estruturas, mas de modelo radical do pensar. A Teoria Quântica possibilita essa 
mudança. 
 
A transformação, como em muitas atividades, começa nas pessoas. Porém, o mais difícil no primeiro 
momento é ser necessário modificar a mente. Começa-se a discutir algo invisível, que tem sido em alguns 
pontos praticado pelos que atuam no campo da espiritualidade. E é bom lembrar a discussão entre religião 
e ciência: no início, o que a ciência não conseguia explicar ficava a cargo da religião. Hoje, parte significativa 
dos físicos reconhece que é preciso respeito, pois a ciência ainda não obteve resposta para tudo, como a 
origem da vida, por exemplo. 
 
Após mudar a mente, será possível reconhecer que somos energia, corpo e mente e, consequentemente, as 
nossas organizações também são energia e orgânicas. Isso nos leva a concluir que tudo está conectado. 
Teremos pela frente que gerenciar algo muito maior do que aquilo que sempre fizemos. Aqui cabe citar uma 
frase de Rami: “Você não é uma gota de água do oceano, você é todo o oceano em uma única gota”. Assim, 
o planejamento responsável pelo futuro exige um novo aprendizado, em razão de a organização caminhar 
por um trajeto novo e em alto grau de incerteza, em um mundo onde cada um tem apenas uma versão da 
realidade. 
 
Para facilitar a implementação da gestão quântica, torna-se importante as áreas internas entenderem que 
não é possível conectar-se fora, caso internamente ainda existam barreiras, sejam físicas ou hierárquicas; e 
que a incerteza passa a substituir, radicalmente, ideias que passaram por consenso, por posições na 
hierarquia que nunca tiveram poder de decisão. Parece utopia, não e sim, passamos administrar algo pouco 
consistente, invisível. Esta é uma das muitas possibilidades da Quântica. E mais: o que estou dizendo é 
apenas uma versão; a sua é apenas mais uma. 
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Necessitamos de setores criativos 

Um desafio para empresas e até para setores nacionais é tornarem-se mais criativos, mais inovadores. Por 
quê? Somos um país exportador de commodities, de produtos de baixo valor agregado, e importador de 
produtos industrializados e de serviços. O que importamos exige mudanças constantes, possui ciclos de 
vida menores e tecnologias que ficam obsoletas em curto espaço de tempo. 
 

Quem produz commodities tem um modelo diferente, o qual muda pouco, comparado a serviços e 
produtos manufaturados. Utiliza mais o lado esquerdo do cérebro, responsável por pensamento lógico, 
ações repetitivas, com foco maior no curto prazo, o que explica não dar muito valor à inovação e ao 
planejamento de longo prazo. 
 
 
Não se tem uma visão e habilidade quântica, quando se utiliza pouco o lado direito do cérebro. Empresas 
com essa característica praticam o planejamento de curto prazo. Nelas, predominam também as ações 
imediatistas – e normalmente são as urgentes. Quando se tem pouca visão de longo prazo, o número de 
urgências aumenta e tais organizações são surpreendidas por acontecimentos que poderiam ser 
previstos. 
 
 
Isso não acontece por falta de inteligência, mas em razão de que demandas imediatas e setores que 
exigem poucas mudanças levam à adoção de modelos repetitivos – o que torna importante provocar a 
utilização do lado direito do cérebro, responsável pela emoção, por tornar as pessoas vivas e, 
consequentemente, mais criativas e competitivas. Isso tem feito com que muitas empresas criem 
ambientes que incentivam a criação de novos paradigmas. 
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Um case quântico – mudança do modelo mental – na área pública 

Falar em Mecânica Quântica, quando utilizamos essa teoria no período em que estávamos Secretário de Meio 
Ambiente da cidade de Uberlândia, iria dificultar o processo. Assim, sua implementação aconteceu com a utilização 
de várias práticas de gestão que, no conjunto, tinham como finalidade única mudar o modelo mental da secretaria. 
Inicialmente, cremos que, para a maioria dos funcionários, as ideias eram algo impossível. Mas deram certo. 
 

A mudança começou na distribuição do poder. Considerando que, no setor público, o modelo da cadeia de comando 
é rígido, isso assustou um pouco, gerou até um clima de desconfiança no primeiro momento, pois as decisões eram 
transparentes – e o processo liderava, não o gestor. As metas criadas tinham como referência o Plano de Governo e 
o Planejamento Estratégico da secretaria, a qual era a única que possuía Planejamento Estratégico explicitado no 
site da Prefeitura, com acompanhamento em tempo real, além de um e-book com essas diretrizes, que continha 
também os nomes de todos os funcionários da Secretaria de Meio Ambiente. 
 
Em relação à comunicação, até aquele momento a prática era de que as entrevistas aos veículos eram realizadas 
apenas pelo secretário e, as “não relevantes”, por seus assessores. Isso mudou. Passaram a ser feitas pelos 
funcionários de cada área, o que aumentou o compromisso e a autoestima durante a gestão, pois o lema era: 
“Quem faz, comunica”. 
 
O layout da secretaria sofreu uma mudança radical: foram eliminadas as divisórias, inclusive as da sala do secretário, 
e adquiridos móveis em formato de ilhas, passando cada equipe a ocupar uma delas. Não se conseguia perceber 
nível hierárquico. Só se mantiveram as divisórias da sala de reuniões, a fim de não gerar barulho para os que 
estavam fora. Aconteceu, dessa forma, o processo de entrelaçamento, uma conectividade acima do normal. 
 
O Índice de Felicidade Interna Bruta - FIB foi implantado na secretaria, com medição mensal, com sucesso. Foram 
iniciados dois pilotos dessa prática, um no distrito de Cruzeiro dos Peixotos e outro no bairro Luizote de Freitas. O 
FIB é utilizado em vários países. No Brasil, foi projeto pioneiro na área pública. 
Os principais projetos foram transversais, criados e implantados com outras secretarias. Essa foi uma das partes 
mais difíceis, que visou uma conexão maior, porque no serviço público cada órgão é um verdadeiro “silo”, onde o 
individualismo e a vaidade costumam reinar, prevalecendo às vezes acima do interesse coletivo, levando até os bons 
servidores – que são a maioria – a esquecer que são servidores públicos. 
Aconteceu uma mudança do modelo mental, foi visível esse fato. Esse processo melhorou o ambiente de trabalho e 
aumentou a produtividade. Quando a gestão fica acima do interesse pessoal do gestor, o nível de compromisso é 
alto, seja na área pública, seja no setor privado. 
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O entrelaçamento da Quântica na Administração 

Tenho um amigo que é médico. Temos boas conversas sobre a Quântica, ele estudando a Quântica aplicada 
à Medicina e eu, à Administração. Nas duas áreas há possibilidade de se utilizar o Princípio do 
Entrelaçamento da Mecânica Quântica e outros. Sempre trocamos experiências. Na última conversa, disse a 
ele acreditar que estou conseguindo perceber esse princípio em algumas vivências. Uma delas foi numa 
reunião em Brasília, no Instituto Sagres, onde a Teoria do Entrelaçamento foi praticada. 
 
  
No Instituto, a metodologia usada, que podemos chamar de Quântica, foi apresentada no formato de 
uma peça de teatro, com nove atos. Todos os participantes, durante três horas, exerceram o papel de 
representar uma personagem que viveu no século passado, além de colocar a sua versão pessoal sobre o 
que estava sendo representado. Houve uma correlação, uma vibração na mesma frequência e 
entrelaçamento de ideias. 
 
Na reunião, pessoas com formações diferentes não debateram ideias, mas, estiveram conectadas na 
maior parte do tempo, porque sentiram que a evolução do contexto dependia de posições próprias para 
se concretizar, mesmo com os participantes atuando em profissões diferentes, ou melhor, em dimensões 
diferentes. Podemos concluir que houve um entrelaçamento. Ficou evidenciado que o resultado dependia 
do conhecimento um do outro, e não de se defender uma visão pessoal da realidade de cada um, como 
fazem os sedentários e a maioria dos gestores – mas não os nômades. 
 
No começo da reunião foi solicitado que cada participante cumprimentasse o outro com a mão esquerda 
– quando a prática é com a direita –, no sentido de começar diferente, porque, do nascimento ao último 
dia das nossas vidas, vivemos de acordo com convenções que não foram criadas por nós, e pouco 
questionamos seus benefícios. Normalmente nas empresas os que conseguem inovar são os quebram 
regras ou boas práticas. Para haver o entrelaçamento é necessário “sair da caixa”, a fim de se conectar 
com dimensões espaciais distintas, em proporções impossíveis de perceber na totalidade. Quem se 
dispuser a agir dessa forma obterá uma experiência mental diferente, que poderá ser customizada para 
diversas situações. 
 
“Há conclusões distintas sobre o que realmente se passa na dinâmica do emaranhamento quântico. Estas 
várias visões sobre o que ocorre neste processo instituem as diferentes linhas de compreensão que 
compõem a Mecânica Quântica”, e possivelmente o mesmo ocorre na Administração 
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Empresa: Nova forma de criar cenários 
Previsão de cenários nunca foi tarefa fácil e torna-se cada vez mais complexa. Se é difícil prever se seu time será 
campeão, imagine realizar essa tarefa dentro do mundo dos negócios, no qual existem mais variáveis!... Entretanto, 
pior do que não tentar é não fazer previsões, porque elas são base para planejar as nossas corporações. O que 
gurus e executivos das grandes organizações consideram ser impossível, é inevitável, porque irá acontecer: essa é 
nova realidade. 
 

A impressão que temos na era digital é de que países, setores e empresas vivem em uma época semelhante à de 
quando se acreditava que a Terra era plana, o centro do Universo, e que o Sol girava em torno do nosso planeta – 
conceito que só começou a mudar depois de 1543, quando o astrônomo polonês Nicolau Copérnico revolucionou a 
ciência ao mostrar que a Terra girava em torno do Sol.  
 
A maioria das organizações acredita ser o centro do Universo. Na nossa opinião, a Física Quântica aplicada à 
Administração é o Copérnico do século XXI. A Quântica pode mostrar que as organizações não são o centro dos 
seus mercados, e muito menos do mundo. E que conhecemos muito pouco do Universo. 
 
Os novos consumidores, entre eles estamos você e eu, não são mais fiéis. E não sabemos o que queremos, criando 
assim múltiplos cenários, um dos princípios da Física Quântica. Como as organizações não têm nenhum caminho 
seguro, terão de escolher o menos crítico, caso reconheçam a necessidade de ver a realidade por ângulos 
diferentes, quebrando todas as barreiras, criando paradigmas. Para que continuar competindo?  
 
Pode-se começar aceitando a forma de pensar do filósofo alemão J. Fichte (1762-1814), primeiro reitor da 
Universidade de Berlim. Fichte afirma que a divisão do trabalho deu origem à diferença e à oposição das classes e à 
unilateralidade do espírito, o que trouxe a perda da universalidade. A grande sociedade perdeu a visão do todo. 
Hoje vivemos um contexto no qual ao mesmo tempo....... em que as organizações sabem que não é possível 
entender o mundo como antes, quando tudo era distante, mas o mercado era local e predominavam uma visão e 
práticas de curto prazo; por outro lado entendem que os obstáculos e os custos para criar novos negócios é alto, 
mas não há mais tempo a perder, porque o novo cidadão/consumidor já existe. 
 
Entretanto, a maioria das lideranças e até membros da sociedade científica defendem posições que podem ser 
explicadas pela “imunização cognitiva”, as quais levam à não aceitação de novos modelos. Isso nos motiva a insistir 
que não basta mais mudar de mercado, criar produtos com base na cultura existente. 
Acreditamos ser vital reconhecer que a maioria dos modelos de gestão chegou ao fim de um ciclo e temos que 
começar outro, no qual tudo é energia, e a opção é criar conexão total: isso é a Quântica. Não há receita, mas vai 
acontecer assim que aceitarmos que isso pode ser verdadeiro. 
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Países, setores e empresas com velhas teorias 

A impressão que temos na era digital é de que países, setores e empresas vivem em uma época semelhante à de 
quando se acreditava que a Terra era plana, o centro do Universo, e que o Sol girava em torno do nosso planeta – 
conceito que só começou a mudar depois de 1543, quando o astrônomo polonês Nicolau Copérnico revolucionou a 
ciência ao mostrar que a Terra girava em torno do Sol.  
 

A impressão que temos na era digital é de que países, setores e empresas vivem em uma época semelhante à de 
quando se acreditava que a Terra era plana, o centro do Universo, e que o Sol girava em torno do nosso planeta – 
conceito que só começou a mudar depois de 1543, quando o astrônomo polonês Nicolau Copérnico revolucionou 
a ciência ao mostrar que a Terra girava em torno do Sol.  
 
A maioria das organizações acredita ser o centro do Universo. Na nossa opinião, a Física Quântica aplicada à 
Administração é o Copérnico do século XXI. A Quântica pode mostrar que as organizações não são o centro dos 
seus mercados, e muito menos do mundo. E que conhecemos muito pouco do Universo. 
 
Os novos consumidores, entre eles estamos você e eu, não são mais fiéis. E não sabemos o que queremos, criando 
assim múltiplos cenários, um dos princípios da Física Quântica. Como as organizações não têm nenhum caminho 
seguro, terão de escolher o menos crítico, caso reconheçam a necessidade de ver a realidade por ângulos 
diferentes, quebrando todas as barreiras, criando paradigmas. Para que continuar competindo?  
 
Pode-se começar aceitando a forma de pensar do filósofo alemão J. Fichte (1762-1814), primeiro reitor da 
Universidade de Berlim. Fichte afirma que a divisão do trabalho deu origem à diferença e à oposição das classes e 
à unilateralidade do espírito, o que trouxe a perda da universalidade. A grande sociedade perdeu a visão do todo. 
Hoje vivemos um contexto no qual ao mesmo tempo... em que as organizações sabem que não é possível 
entender o mundo como antes, quando tudo era distante, mas o mercado era local e predominavam uma visão e 
práticas de curto prazo; por outro lado entendem que os obstáculos e os custos para criar novos negócios é alto, 
mas não há mais tempo a perder, porque o novo cidadão/consumidor já existe. 
 
Entretanto, a maioria das lideranças e até membros da sociedade científica defendem posições que podem ser 
explicadas pela “imunização cognitiva”, as quais levam à não aceitação de novos modelos. Isso nos motiva a 
insistir que não basta mais mudar de mercado, criar produtos com base na cultura existente. 
Acreditamos ser vital reconhecer que a maioria dos modelos de gestão chegou ao fim de um ciclo e temos que 
começar outro, no qual tudo é energia, e a opção é criar conexão total: isso é a Quântica. Não há receita, mas vai 
acontecer assim que aceitarmos que isso pode ser verdadeiro. 
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Quântica, a nova teoria da Administração 

Mas acreditamos, após estudar e utilizar a Quântica nos negócios, que ela é a nova teoria da 
Administração, com capacidade para atender ao século XXI. Entretanto, inicialmente não é 
fácil aceitá-la, porque exige um olhar muito diferente das teorias ministradas nas escolas de 
negócios e praticadas nas organizações. A Quântica parte do princípio de que o universo, como 
as empresas, é energia. Somos energia, há conectividade em tudo e essa energia pode 
aumentar ou diminuir – fato pelo qual, em grande parte, somos os responsáveis. 
 

Fomos, durante um bom tempo, responsável pela disciplina de Teoria Geral de Administração na  
Universidade Federal de Uberlândia - UFU e na Escola Superior de Administração, Marketing e 
Comunicação – ESAMC. Até a metade do século passado não surgiram novas teorias, mas enfoques e, 
depois, ferramentas com objetivo de contribuir com a evolução da Administração, a maioria com o 
escopo de atender a áreas das organizações, e não ao seu todo. 
 
Os modelos empresariais existem há séculos, mas, no formato acadêmico, tudo começou com a 
escola clássica de Taylor e Fayol, que foi um marco no estudo das organizações. O último enfoque, 
que contemplou as organizações como um todo, foi compará-las com um sistema aberto; em 
seguida, o contingencial, que mudou a visão da academia e do mundo dos negócios. No campo 
gerencial, a partir dos anos 70, apareceram vários gurus. O que mais se destacou, considerado o Pai 
da Administração moderna, foi Peter Drucker. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Utilizando a Quântica, podemos eliminar barreiras mentais e, como consequência, eliminar perdas e 
aumentar a energia. Criar novos conhecimentos, conteúdos dinâmicos, na velocidade que as 
organizações do século atual exigem.  
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Mais uma vez teorias clássicas & e a Quântica 

A Teoria das Organizações é uma disciplina que foca o ato de elaborar e testar estudos sobre as 
organizações, sua gestão e seus integrantes, englobando o relacionamento da organização com o ambiente 
e as formas como ela se estrutura em seus próprios processos. 
 
Começamos a refletir sobre o que é ensinado nas escolas de Administração, as quais continuam abordando 
a história que vai de 1903, com a Escola Clássica, até 1972, com a Teoria Contingencial. Sessenta e nove 
anos se passaram, apareceram 11 teorias. De 1972 a 2020 foram 48 anos, um vazio difícil de explicar. 
Tentativas de criação de novas correntes não faltaram, principalmente por parte de gurus norte-americanos, 
mas nenhuma se consolidou como teoria geral. 
 
Ferramentas têm muitas, sim, mas a maioria de uso interno, levando as empresas permanecer no século XX. 
É o caso da Escola Clássica, cuja ênfase era na estrutura formal, em melhorar processos. Outras, estruturas 
semelhantes a Max Weber, trazendo uma pitada de humanismo da Escola de Relações Humanas, mas com 
algo em comum: a prevalência do homem como peça de uma máquina, ou melhor, empresa. No comércio 
internacional destaca-se a filosofia de Nicolas Machiavel, a qual prega que os fins justificam os meios. Na 
geopolítica mundial podemos ver isso com mais clareza.  
 
Mas aonde queremos chegar? Na questão de que as teorias até agora engessam as organizações, limitando 
as pessoas, induzindo-as, “adestrando-as” para atuarem dentro de um sistema fechado, limitadas pela 
descrição do seu cargo e motivadas a atingir metas pré-fixadas e com pouca flexibilidade. E temos já um 
novo agravante, aparelhadas com tecnologia, que permite mais produtividade, amplia a atuação das 
empresas, mas também impõe limites, barreiras que envelhecem... e às vezes não conseguimos identificar 
sua data de vencimento. 
 
Vejo na Física Quântica aplicada à Administração algo semelhante ao que aconteceu com a Física tradicional 
e a Quântica: a primeira procurando a resposta certa e a segunda defendendo a incerteza, porque não há 
limite para o homem que se considera ser o todo e parte dele ao mesmo tempo. As organizações que vão 
sobreviver terão que considerar que tudo está conectado. Organizações quânticas: essa é a nova teoria da 
Administração. 
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O início, mas não terá o fim, é a Quântica 

Quando começamos a estudar a viabilidade da Quântica na gestão das organizações, logo percebemos que 
iríamos ficar nas possibilidades, mas haveria melhores resultados do que se aplicássemos as concepções 
atuais, por um motivo único: as corporações vivem em um ambiente de incerteza crescente.  
 
E as atuais teorias são newtonianas, o que nos leva a formar uma equipe gerencial cujo desafio é a 
construção de um modelo perfeito, como se cada profissional fosse um “atirador de elite”, mirando um alvo 
fixo, e com indicadores para confirmar os acertos. 
 
As organizações estão mais para um time de vôlei, em que os jogadores estão em movimento e a bola não 
fica no chão – quando acontece, alguém está perdendo. Ficaria mais interessante se a rede também fosse 
móvel e a quadra, sem marcação, sem juiz e sem tempo para começar e parar. Seria neste caso um vôlei 
quântico e os jogadores, neste modelo, se identificariam mais com os executivos na vida real e pouco com 
os moldes acadêmicos. 
 
Fazer uma comparação do modelo de jogo de vôlei com as corporações é ficar devendo para o que as 
organizações vivenciam no mundo real, situação que se agravará ainda mais quando se olha para os novos 
caminhos que elas deverão percorrer. Não é apenas uma questão de velocidade, de quebra de barreiras, é 
de navegar em alto mar, sem bússola, em embarcações frágeis, como faziam os vikings. Não, é muito mais, 
essa é a questão. 
 
Mas a grande barreira neste novo cenário é o modelo mental atual, no qual vivemos como sedentários, em 
um mundo formado por regras, valores e princípios que são verdadeiras amarras, com homens que 
acreditam que a tecnologia é tudo – quando é apenas a melhor ferramenta.  
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Temos motivos para crer que as organizações pioneiras, inovadoras, vivem um paradoxo: praticam o que 
chamamos de cabo de guerra, com os executivos da parte estratégica de um lado da corda e, do outro, os 
da gerencial, ou seja, a parte tática e operacional. 
 
 Nesse ambiente, quando a parte estratégica vence, a corporação avança; quando empatam, fica estagnada; 
e quando perde, a empresa pode até sair do mercado. 
 
O que nos preocupa é que as empresas, em sua maioria, por serem apenas seguidoras, não compreendem 
essa luta das pioneiras. São refratárias do processo e, dentro da dinâmica do mercado atual, aumentam o 
risco dos seus próprios  negócios. São conduzidas dentro da cultura cartesiana, em que os processos 
determinam as decisões e a necessidade de terem certificações predomina sobre a estratégia da equipe 
gerencial, atrasando o processo decisório. 
 
O que acreditamos ser o mais grave é que as ferramentas de gestão existentes foram criadas para atender a 
um ambiente de baixa ou média incerteza e complexidade. E quanto maior a organização, maior é o risco, 
porque o mercado exige, na maior parte das vezes, mudanças em tempo real. Neste ponto as pequenas e 
médias empresas podem levar vantagens.  
 
Nesse contexto as ferramentas de gestão utilizadas até agora, como Matriz SWOT e outras, perdem parte da 
sua eficácia se não forem interpretadas considerando o que alguns já consideram um novo momento 
civilizatório, regido por um conhecimento transdisciplinar. 
 
 É necessário mudar o modelo mental das organizações para não continuar com esse paradoxo corporativo. 

Paradoxo corporativo 
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O que mais temos vivenciado são pessoas que já leram centenas de livros e artigos sobre teorias administrativas 
passando a aplicá-las nas organizações, sempre no mesmo formato, mesmo que seja em culturas diferentes, por 
comodismo ou por não serem capazes de produzir novos pensamentos. Neste caso, correm o risco de não ser 
intelectuais da área, mas pseudointelectuais.  
 
Na maior parte das vezes, fazem parte dos problemas, e não das soluções, verdadeiros obstáculos da inovação. E 
isso tem piorado, porque muitas dessas pessoas são detentoras de conhecimentos ultrapassados. Há algum tempo, 
conhecimento tem prazo de vencimento, como a maioria dos produtos. 
 
Neste contexto temos personagens nos dois extremos: em um deles, jovens com muita teoria, mas sem experiência; 
e, no outro, indivíduos com mais idade que não conseguem sair das teses que defenderam. Além de sedentários, 
possuem uma visão de mundo limitada – e todos temos. Os jovens repetem o que está nos livros novos, mas sem 
experiência prática, e os outros permanecem repetindo conceitos e práticas antigos. 
 
Cada ambiente organizacional tem seus próprios valores. Proposições   novas são aceitas se forem customizadas, o 
que exige experiências recentes. As ultrapassadas... fazem parte do passado. Repetir teorias ignorando 
entrelaçamento quântico é errar no tamanho do sapato, ou seja, recomendar um número maior ou menor para o 
cliente usar: o primeiro vai sair do pé e o segundo vai machucar. Para errar menos em um ambiente de grande 
incerteza, os mais novos terão que obter experiências para validar as teorias aprendidas e aqueles com mais idade 
deverão esquecer as velhas conjecturas   para continuar sendo úteis. Ambos têm que entender que tudo está 
conectado e não há uma só visão da realidade.  
 
 
É grande o desafio para os novatos e para os que estão há mais tempo no mercado de trabalho, seja na atividade 
empresarial ou na área acadêmica, num mundo que exige quebras de paradigmas em tempo real, onde as empresas, 
para sobreviver, precisam de um novo modelo mental. O mais fácil nesta nova era é trocar de tecnologia e obter 
recursos financeiros. O mais difícil é reconhecer que percebemos pouco da realidade. 
 

Os pseudointelectuais organizacionais 
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Um glossário quântico 
 
É possível que muitos ainda não tiveram oportunidade de se dedicar ao estudo da Física Quântica aplicada aos 
negócios. Para estes, acredito ser interessante, antes, mostrar a diferença entre a Física Tradicional e a Quântica e 
os princípios que temos utilizados nos nossos artigos e consultorias, uma espécie de glossário. 
 
Enquanto a Física Clássica oferece informações “concretas”, a Quântica aborda probabilidades. Podemos tentar 
ilustrar essa questão: a Clássica diz que dois corpos só podem interagir se acontecer uma troca de informação, ao 
passo que a Quântica afirma que tudo está interligado, então, se deslocamos uma molécula na América, a 
posição dela se altera também na Europa, por exemplo.  
 
Outro item é o Princípio da Incerteza, o qual trata da dualidade onda-partícula, ao afirmar que um elétron pode 
ser uma bolinha dura que se choca, mas também uma onda eletromagnética. 
 

Uma decisão empresarial no curto prazo pode impactar o futuro. Não podemos mais deixar 
predominar o processo cartesiano, porque tudo está conectado. (MENDES, 2020). 
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“Princípio da Incerteza” – essa expressão é usada para designar o estado de um elétron.  
Palavras bem aplicadas, já que não é possível determinar a exata posição que um elétron ocupa na eletrosfera de 
um átomo. 
 
 Esse princípio, criado por Werner Heisenberg em 1927, passou a ser um enunciado da Mecânica Quântica. 
 

Na construção de cenários, nos Planejamentos Estratégicos, não podemos considerar três níveis 
organizacionais e muito menos continuar construindo planejamentos rígidos, desconectados, 
como se a empresa fosse uma caixa dentro de outras: só existe alguma caixa chamada universo – 
e, talvez, nem esta. (MENDES, 2020). 

 

A concepção de dualidade onda-partícula tem origem no século XVII, quando, falando sobre a natureza da luz e 
da matéria, Christiaan Huygens e Isaac Newton tentaram descrever a luz a partir de conceitos concorrentes: 
Newton afirmou que a luz seria constituída de partículas e Huygens apontou a possibilidade de que ela seria uma 
onda. 
 

A maioria dos projetos e ações empresariais pode e deve ser pensada de forma transversal e, 
simultaneamente, interna e externamente, indo muito além do setor no qual atuam. E as 
decisões empresariais não podem considerar apenas isso ou aquilo. (MENDES, 2020). 
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Claude Falbriard e Inês Brosso afirmam, em sua obra Computação Quântica: a Realidade de uma Nova era, que 
“O emaranhamento quântico é um fenômeno físico que ocorre quando pares ou grupos de partículas são 
gerados ou interagem de forma que o estado quântico de cada partícula não possa ser descrito 
independentemente do estado do outro, mesmo quando as partículas são separadas por uma grande distância 
— em vez disso, um estado quântico deve ser descrito para o sistema como um todo”. 

Na área da gestão, quando passamos a utilizar mais o lado direito do cérebro, o da emoção, 
quebrando as hierarquias organizacionais, criando layouts abertos e com uso da tecnologia e, o 
mais importante, dividindo as informações, o poder, a conectividade passam a existir. E a partir 
disso podemos ter o entrelaçamento quântico. (MENDES, 2020). 
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