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o tenno paradoxo, informa-nos 0

Dicionano Houaiss, vem do grego, pela
justaposi<;ao de outras duas palavras: para
(contra) e doxa (opiniao); dai seu significado
OJiginal: estranho, bizanv, extraordiruirio. E esse
sentido de estranheza que pelpassa todo 0 livro de
Charles Handy, The age of paradox, lUna vez que
ele se confessa levado a escreve-lo pela forma
como celios fenomenos, proprios das economias
modernas, parecem ocorrer de modo inesperado e
contnirio a intenyao. Ele identifica, sem intenyao
de ser exaustivo, nove desses paradoxos,
sugerindo fom1w, para lidannos com e1es. Na
verdade, confessa ter abandon ado lUna _certa
crenya ingenua expressa pe1a intenyao de eliminar
totalmente as impelfeiyoes do mundo, ainda que
isso demandasse tempo e urn melhor
entendin1ento. Declara que "era presa da ideia de
que ludo, em leoria poderia ser entendido, predilo
e, porlanfo, gerenciado" (p. 12). 0 que propoe, ao
inves disso, e que as economias mod,_:mas sao
cheias de paradoxos, 0 que con1'ere a eles 0 cartner
de inevitabilidade epidemica. Embora possamos
minimizar seus efeitos, nao podemos elimina-Ios
totalmente. De modo sugestivo, Handy compara 0
paradoxo ao clima, algo com 0 que se deve
conviver, e nao resolver. Numa palavra, 0
paradoxQ deve Stlr aceito. Uma insistencia em
e1imina-lo apenas reve1a, desejo de sobrepor ao
mundo e a realidade uma vistio idealizada.

Obviamente, a pr6pria ideia de paradoxo
mereceria um estudo it parte, mas cujo lugar nao e
o presente estudo. Vamos nos resningir, todavia, a
I'01111 a como I-Iandy 0 utiliza, Inicialmentc, 0

paradoxa parece ser urn fator inalienavel de' uma
realidade cada vez mais complexa. Pode ser
reconhecido pel a existencia simultiinea de
opostos, bem como por mudan<;as subitas nos
~contecimentos, com consequencias opostas as
mtenyc5es que motivaram as ay5es iniciais. Lidar
com 0 paradoxo, portanta, e exercitar a disposiyao
de aceltar algo que nao pode ser resolvido, e de
processar 0 equilibrio entre contradi<;oes e
mconsistencias.
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Handy identifica nove paradoxos nas
"economias maduras", uma !ista que ele nao
pretende exaustiva. Observa, no entanto, que
criaremos um munda melhor se consegumnos
lidar com ela.

(l) 0 paradoxa da inteligencia
Nas economias modern as, a inteligencia

parece ser a nova forma de propriedades (p.19),
assumindo 0 papel que ja fiJi da terra, das materias
pl1maS, do dinheiro e da tecnologia - inuteis,
afinal, se nao houver inteligencia para gerencia-
las. 0 paradoxo e que a i.nteligencia se comport a
de modo diferente das outras formas de
propriedade. Nao e passivel di.stlihui-Ia ou clia-la
por decreto. Por outro Iado, minha inteligencia
nao fica reduzida quando a compw1ilho cam
alguem. Nao e passivel retira-Ia das pessoas, nem
possuir a intelige:ncia de alguem. E uma forma
fugidia de propliedade, uma vel. que os cerebros
de uma empresa podem migrar para outra,
espontaneamente. Extremamente dificil (senaa
impossivel) de medir, nao aparece nos bahmcete,
o que tambem 0 toma impossivel de ser taxada.
Tambcm nao se pode impedir as pessoas de
possui-Ia. I-landy observa que nada impede que
uma empresa faya com a Microsoft 0 que esta fez
com a IBM.

11<'1 um lado sombrio nesse paradoxo: a
inteligencia tende a ir para onde ja esUr "as
pessoas hem educadas dao a sells filhos uma hoa
educafiio, 0 que lhes da acesso ao pode,. e a
riqueza" (p. 20). 0 resultado disso e "uma
sociedade cada vez mais dividida, a menos que
possamos lrans/orma·,/a como um fodo' numo
permanenfe cullura de aprendizagem, onde cada
um persiga um quociente mais allo de i;lleligencia
de modo t8.0 avido quanfo procura a casa
propria" (idem).

(2) 0 paradoxa do trabalho
TaIvez 0 pw-adoxo do trabalho possa ser

resumida na afirmaC;;ao:algumas pessoas possuem
trabalho e dinheiro mas nao tern tempo pw'a 0

Iazer, enquanto outras tem todo 0 tempo livre, mas
nao tern trabalho nem dinheiro pw-a aproveitw-
esse tempo. Estas ultimas nao se consideram
privilegiadas, pois estao na base da pirilmide 0
problema e que a I'01111 a pela qual a sociedade
divide os lucros e 0 dinheiro, de modo que
ehegamos ate a fazer urn traba1ho enfadonho por
dmherro. Ocone que as organizay5es desejam



muito trabalho por pouco dinheiro, enquanto os
individuos querem mais dinheiro com pouco
trabalho. As empresas procuram alcanyar seus
ohjetivos de duas muneiras: numa ddail, procuram
por milo de obra barata em outros mercados,
geralmente em paises emergentes, deixando de
empregar trabalhadores do mesmo mercado em
que se situ am ~;.uasmatrizes. Na outra, procUJ'am
fazer 0 que ficou conhecido como terceirizayao. A
logica por tras da decisao de terceirizar 0 trabalho
pode ser assim sintetizada: "Ponha para fora os
trabalhadores de tempo integral e serao des, e nao
a organizayao, que arcarao com os custos do
tempo ocioso. As tolgas custam dinheiro. E sO
UInaquestao de quem vai pagar a conta".

(3) 0 paradoxo da produtividade
Handy define produtividade como "mais

e melhor trabalho, executado por men os pessoas",
o que geralmente e visto como vantajoso para a
organizayao e seus clientes. Os que executam 0

trabalho acabam por conseguir mais trabalho,
talvez empregos melhores. Os outros t'ucontram
trabalho em outras organizayOes em crescimento.
Agricultores de antigamente foram para a cidade,
trabalhar nas novas fabricas. Seus descendentes se
moveram para escritolios e lojas.

Ocorre que, em nossos dias, 0 setor que
mais cresce e a economia do faya-voce-mesmo:
LUna par1e dela e feita de autonomos e
profissionais liberais. Essa parte e paga e
contabilizada. 0 chamado mercado informal
constitui uma parte paga, mas nao contabilizada,
assim como 0 "mercado" do crime orgarlizado. No
entanto, muito do faya-voce-mesmo nao e nem
pago, nem contabilizado: san as atividades feitas
por pessoas que, fora do mercado de trabalho ou
com rendimentos achatados, dcixam dc pagar por
1111ldetcmlinado scrviyo pm'a executa-Io por conta
proplia, uma vez que dispoem de mais tempo livre
do que de dinheiro. A invisihilidade desse novo
setor faz com que 0 c'rescimento nao produza 0

crescimento do cmprego que se verifieava
arlteriomlente.

A economia do faya-voce-mesmo
representa urn par'adoxo que tende a se tomar
perene, ja que ela e 0 novo setor em crescimento.
A tecnologia nos fez menos dependentes dos
outros. Aumenta 0 numero de pessoas fora da
economia tormal. E, mesmo se colocarmos pre90
em algo que antes faziamos gratuitamente,
c1iando ocupay5es, 0 trabalho passa a ser tao caro
que deixa de seT executado. As socicdades rieas
"estimularam a espccializayao e a eficiencia mas,
como resultado, eliminaram postos de trabalho e
desquaJificarmn muitos de seus cidadnos, crial1do

uma classe de pessoas que nada tem a fazer se I1no
tiverem um emprego".

Tudo como resultado dc boas inten<;()es.

(4) 0 paradoxo do tempo
Nunca houve tanto tempo disponivel, e

no entanto parecemos nao tel' tempo para nada.
Todo 0 tempo que ganhamos com a eficiencia e
com a melhoria da expectativa de vida acaba
sendo usado como reeurso, como arma em uma
competi<;ao.

Em outros tempos, a rotina de trabalho
- isto e, 0 tempo gasto 110 emprego (pelos
homens)e 0 tempo dedicado aos cuidados
domesticos (pelas mulheres) regulavam 0 tempo
gasto com a familia (pelos homens) e com uma
ocupayao (pelas mulheres). Atualmente, uma
situa<;ao assim previsivel tomou-se exceyao. 0
tempo ticou menos rigido, e as empresas possuem
mais flexibilidade. Muitas fabricas operam vinte e
quatro horas par dia, e 0 mercado global I1~O

respeita fusos horarios. Por outro Iado, as
empresas querenl menos pessoas trabalhando por
menos tempo (uma fomlU de reduzir os gastos) e
os individuos querem 0 dinheiro. Isso acaba pOl'
gerar um cicIo vicioso de trabalho e consUJilO,
uma tonna de dar significado it vida. Analisando 0

trabalhador nOI1e-americano, Handy cita Juliet
Schor para assinalar' que gastar dinheiro e
trabalhar se transtormaram num habito. Todavia,
pelo menos UIn ter90 dos trabalhadores
americanos mal saiu da linha de pobreza: estes
dariam mais de seu tempo, se com isso pudessem
conseguir mais dinheiro.

De qualquer fomla, 0 tempo cria uma
nova area de crescimento, uma oportunidade de
mercado. As pessoas ocupadas, que nao possuem
tempo livre, nccessitam de scrviyos pcssoais; as
pessoas alluentes, querem gastar seu tempo livre
com edueayao, divcrsno e viagcns. As pcssoas que
querem gastar tempo para economizar dinheiro
desejar'ao equipamentos e materiais.

(5) 0 paradoxo das riquezas
o erescimento vegetativo nos paises

desenvolvidos, com menos crianyas nascendo e
pessoas 11cando cada vez mais idosas, vai no
senti do contralio ao do crescimento: novos bebes
significam novos consumidores. Pessoas mais
idosas, mesmo com dinheiro disponivel, tendem a
ser par'cimoniosas em seus gastos.

Nos paises em dcscnvolvimcl1to,ao
contrario, a populayao de jovens e criarl<;as
aurnenta, mas nao M tanto dinheiro disponivel, de
modo que a popula<;ao em geral nao pode comprar
o que as paises desenvolvidos desejam vendt.'r.



Querem, no entanto, a capacita<;ao e 0 capital
para, des me~mos, fabriearem e venderern aI1igos
para os paises desenvolvidos, que acabam tendo
de fmanciar seus potenciais competidores, para
poderem propiciar seu proprio crescimento.
Embora as multinacionais achem vantajoso
procurar mao de obra onde ela seja m:'is barata,
para isso expOliando know how, a longo prazo a
estrategia e desvantajosa para os paises onde tern
sua sede.

A tradicional resposta, que propugna
aumentar a demanda entre os que possuem
dinheiro - 0 consumo conspicuo de Veblen -
acaba por fomentar 0 crescimento por meio da
inveja do vizillho que tern um carro mais novo,
por exemplo. Nesse easo, 0 que propieia 0

crescimento tambem fomenta sua divisao.
Urn outro paradoxo tamb6m se esconde

na industria da defesa, que cria tecnologia
avanyada,passivel de criar conhecimento e
trabalho, mas que esperamos nunca ter de
consumir.

(6) 0 paradoxa das organizayoes
As organizay5es abrigam vanos

paradoxos. Precisam ser globais e locais; ora
centralizadas, ora descentralizadas; seus
funcionmios devem ser autonomos, mas saber
trabalhar em eqUlpe; devem ser cuidadosamente
planejada'>, mas flexiveis; fazer marketing de
massa, embora buscando por nichos de mercado;
devem produzir variedade e qualidade em
produtos sernpre atualizados, mas a baixo custo.
Em suma, precisam conciliar opostos, ao inves de
esco!her entre cles.

o pr6prio conceito de organizayao deve
modifiear-se. Sendo a inteligencia sen principal
ativo, ela passa a ser muito mais uma coleyao de
projetos: permanentes, temporanos, conjuntos.
Pode nem mesmo possuir uma existencia fisica,
considerando 0 progresso dos meios eletronicos. E
a "corporayao virtual". Seu papel nao e mais
empregar, e sim organizar.

(7) 0 paradoxa das idades
Nesse caso, e aconse!havel citar Handy

textualmente:
"0 paradoxa das idades consiste em cada gerayao
perceber-se justificadamente como diferente da
anterior, mas planejar como se a proxima gerayao
fosse a mesma".

o autor exemplifica com 0 que ocorreu
com a gerayao de seus pais, na Europa, que
ehegou a sobreviver a duas guerras mundiais, e
atravessou a recessao dos anos 1930. Essa gera<;ao

valorizava a seguranya acima de tudo, e esperava
trabalhur ate 0 rim da vida

Para a gerayao do autor (nascido em
1930) 0 quadro e diferente: trabalho numa
organizayao ate as cinquenta e poucos anos,
dando origem a um tipo de crise de meia idade
que seus pais nunca conheceram. Reduziu-se a
mortalidade infantil, as crianyas nao mais
morriam enl guerras, tornando sem sentido as
grandes famllias. 0 f1m dos casamentos deixou de
ser a morte de um dos conjuges, substituida pelo
divorcio, criando um novo tipo de familia.
Instituiy5es como sistema'> previdenciarios e leis
sobre div6rcio, no entanto, tornadas obsoletas,
levaram tempo para mudar.

A gerayao dos filhos de Handy ja ve
outra situayao: e dificil adJpitir urn mesmo
empre;so para a vida toda - e, para Handy, ate
mesmo ter urn emprego. A vida profissional
comeya mais tarde. Nao se admite parar de
adquirir conhecimento, de estudar, mesmo depois
de ja ter conseguido urn diploma de nivel
superior.

E diffeil para cada gerayao pensar em
como planejar 0 futuro de seus filhos, fora dos
padroes que ela mesrno conheceu.

(8) 0 paradoxa do individuo
Tal paradoxo consiste no segum •.e: por

urn lado, somos instados a descobrir nosso set!
autentico, e a procurar nossos pr6prios direitos,
embora respeitando os direitos dos outros. Por
outro, se nao pertencermos_a alguma comunidade
(ernpresa, escola, universidade) praticamente nao
somos reconhecidos como pessoas. E a "voz da
recepcionista", como fala Handy, que toda vez
que tentamos conversar com alguem em uma
empresa pergunta "de onde?".

Handy cita urn estudo do MIT, cuja
conclui pela necessidade de os americanos
contrabalanyar seu individualismo com 0 trabalho
de equipe, caso queiram alcanyar a produtividade
dos japoneses. Estes, por sua vez, buscam 0

individualismo e a criatividade para equilibrar seu
confonnismo.

Handy recorda do que disse .Tung:
precisamos dos outros para sennos nos mesmos.
A grande pergunta e: a qual "nos" eu, como
individuo,pertcnyo?

(9) 0 paradoxa da justiya
Ficamos felizes em pertencer a uma

sociedade que nos da 0 que nos e devido e c
imparcial. 0 diffeil e definir 0 que quer dizer "clal"
a cada urn 0 que !he e devido". Puniyao por uma
ofens a ou recompensa por uma conquista? Dar



aquilo de que eada um neccssita? Uma citac,:aoa
que Handy recon-e (p. 39), esclita em 1961,
coloca varios dilemas indecidiveis a respeito da
justic,:a:

Podia-se dizer que era errado pagar mais a um
homem do que a outro porque devia existir uma
distribuiyao dc lIcordo com as ncccssidadcs.
Podill-sc dizer quc era errlldo pagar ao cicntista
prcguiyoso mais do quc ao lixciro diligcnte
porque a distribuiyao devia corresponder ao
esforyo. Podia-se dizer que em crrado pagar
mclhor ao illtcligente que ao estllpi10 porque a
soeiedade devia compensar a injustiya genetiea.
Podia-sc dizer que era estupido pagar mais ao
estllpido que ao inteligente porque a sociedadc
preeisava compensar pela infelieidade que
costuma acomplInhar as pessoas
in!cligentes ...Podia-se dizcr qualquer eoisa, e
qualquer coisa que se dissesse senlprc cstavll
fundamentado .., na justiyll.

o proprio capitalismo prospera segundo
uma defmiyao de justiya: cada merece 0 que
conquistou. Mas ele sera intoleravel se esquecer
outra defmiyao: cada um deve ter aquilo de que
precisa. 0 capitalismo "depende do principio
fimdamental da desigualdade, alguns podemjazer
melhor do que outros, mas somente sera aceitavel
a longo prazo numa democracia se a maioria das
pessoas tiver uma chance igual de aspirar a essa
desigualdade ".

COMO LIDAR COM OS PARADOXOS?
Handy n8:o s6 identifica os nove

paradoxos citados acima como tambem aponta
fOlmas para lidar com elas - ja que, confOlme ja
foi - n8:o e possive! erradica-Ios. Iais 1(lIlnaS se
fundamentam em tres principios gerais a curva
sigm6ide, 0 principio da rosquinha e 0 contrato
chines. VejanlOs em que consiste cada um deles:

(l) A Curva sigmoide
Irata-se de uma forma grafica para
representar 0 seguinte fato: um dos
paradoxos do sucesso Ii que as coisas e
caminhos que 0 levaram ate onde voce esta
raramente siio os mesmos que 0 ajudarCio a
ai permanecer" (p.50).

o desenho da cmva procm'a
exprimiruma fase na qual urn fen6meno esta, por
assim dizer, no fundo, ponto a partir do qual
comec,;a a evoluir, chegando a urn apice, para
depois declinar. Sao cxemplos de fen6menos que

solj-cram, au sofI-em, uma historia rcpresentada
por essa curva:
- 0 imperio britanico.
- 0 impelio sovietico.
- 0 cicIo de vida de urn produto.
- A ascensao e queda de corporay5es.

A maneira de lidar com tais
ten(\menos c comeyclf uma nova curva, antes de
que a antiga se concretize. 0 momenta ideal para
isso e aIgum instante antes do come yo da descida,
que OCOlTeno ponto mais alto da curva. Em tal
instante, ainda existem a energia e os rceursos
para explorayoes e tentativas, inexistentes quando
a organizayao, ou 0 imperio, estiverem ocupadas
em lidar com a decadencia. Jsso e mais facil de
citar do que de executaI', u!TIavez que no tempo
das vacas gordas e dincil perceber a proximidadc
das vacas magras. Mas essa e a maneu'a de
"conslf7,lir um novo fiituro enquanto manlemos 0

presente" (p. 53).

Existem, e claro, alguns pwblemas
com relayao a essa estrategia. 0 presidente de
uma empresa que "falha como lider" quando ,
mesmo tendo identificado a necessidade de
mudanyas, isto e, de come9ar a segtmda curva,
nao consegue convencer 0 resto da diretOlia
quanto a in1pJementayao de mudanyas.Tambem e
difkil que os portadores da plimeira curva
sustentem e se comprometam com a segunda
cm-va - que deve ficar a cargo de uma nova
gerayao. Handy classifica a zona entre a primeira
e a segunda curva como sombria, por ser um~
regiao onde as duas ordens coexistem, uma delas
em forma9ao, com as incertezas proprias do
crescimento, e a outra com as incertezas de um
futuro incelio e imprevisivel. Para que esse
processo seja mais suave, Handy sugere que uma
nova curva deva existir para as pessoas ligadas Ii
antiga. Pensemos muna empresa familiar:todos
estamos familiarizados com os problemas
relativos a sucessao: quando os fundadores se
retiram, qual sera 0 papel da nova gerayao? E os
fundadores, que frequentemente tern na empresa 0
trabalho, 0 sangue, suor e lagrima<; de toda uma
vida, como ocuparao seu tempo? Com que se
comprometer8:o?

Handy propugna 0 que chama de
disciplina da segunda curva. Ele aeha que, como
individuos, devemos assumir que estamos em
algum ponto antes do apice da primeira curva, e
comeyar a elaborar a segtmda. Pmiiculmmente,
observo que, se comec,:amlOS a pensar na
refonnulayao em um momenta em que estivennos
nostalgicos dos bons tempos que se 10ram, a curva



Finalmente, e importante lembrar
que a segunda cUlva deve ser fundamentalmente
diferente da primeira, embora nela se fundamente.

o nome desse principio advem de
uma experiencia que teve, ainda jovem,
quando trabalhava na subsidim-ia da Shell na
Malilsia. Handy discutia com um dealer
chines sobre uma determinada transa<;ao.
Quando fmalmente chegaram a urn acordo,
favonivel a ambas as partes, 0 jovem
executivo britanico p6s-se a preencher um
formulilrio, Ii vista do que seu parcciro chines
se rebelou. Por que tinha de assinar urn
contrato, se ja haviam concordado'? A
obrigatoriedade de fonnalizar legalmente tal
acordo the pareceu uma forma de pressao,
como se 0 representante da Shell quisesse
levar alguma vantagem oculta.

ja estara na descendente, e poderil ser tarde
demais.

Para nao ser ullrapassada pela
conjuntura intemacional, a Shell, rnultinacional da
area de petr6leo, pensa em cenanos. Ela nilo foi
surpreendida pela crise do petr6lco da decada de
70, nem pela queda do imperio sovietico. Pensar
dessa fonna nao envolve mais do que tempo e
imagina<;ao, sem 0 empenho de recursos.

Handy estende 0 conceito tambem
para a vida de um individuo. Nao sem Ul11acerta
ironia, ele observa que 0 que sera lembrado no
elogio runebre de urn amigo nao e 0 nudeo da
rosquinha, 0 que fazia por ser pren'ogativa de sua
profissao, por exemplo, mas 0 que ele fizer com a
periferia - se pt'scava, se tinha hO.'Jbies, se
escrevia poesia ... Comparando sua juventude com
a de seus filhos, ele recorda que, em seu caso,
havia muitas prescri<;oes sociais, desconhecidas
par seus filhos que, por sua vez, muitas vezes nao
sabem 0 que fazer com 0 tempo livre.

Sem qucrer dllvidm' da namltiva de
Ilandy. embora indag(UJdo ate que ponto os
chineses atualmente eultivam tal tipo de
acordo, 0 que fica dessa pcqucna ancdota e a
importiincia do compromisso como pre-
requisito do progresso. De fato, para Handy
"0 compromisso e essencial a democracia. E'
lambem essencial aos lideres que queiram
seguidores capazes e com vontade propria, e
nao meros sicofantas". 0 contra to chines
exige que se abandone 0 impulso de levar
vantagem sobre 0 interlocutor. Sua a essencia
mesma consiste em cada um abrir mao de
alguma coisa em prol de um bem maior, ou
de um principio mais abrangente, 0 que
significa abrir mao de uma vantagem no
presente em nome de uma possibilidade
futura. Muitas vezes, nao se trata de decidir
entre 0 certo e eITado, mas entre 0 celio e 0

certo, 0 que pode vir a ser ainda mais dificil,
levando a procura de Ul11"terceiro angulo",
capaz de conciliar opostos. 0 sUlpreendente
exemplo que Handy fomece e 0 lema da
Revolu<;ao Francesa, lembrando que
Liberdade e 19ualdade s6 podem existir se
houver Fratemidade:

1\ lI11agem que Il1SPInI esse
pnncipio de nomc curioso 0 a de uma rosquinha,
um disco com um fura em seu centro. No entanto,
Handy se apressa em esclarecer, trata-se de um
rasquinha imaginana: 0 espa<;o central, 0 nUcleo,
e s6!ido,sendo cercado par um e~'Pa90 vazio,
delimit ado pOl' uma fronteira circular. 0 nucleo
central representa aquilo do qual nao podemos
abrir mao, pOl' um motivo ou por outro.]a 0

cspa90 em volta corrc~'Pondc ao que fazemos
\'oluntarianlente. Ao contrario de uma verdadeira
rosquinha, essas regioes nao sao estMicas. 0
nucleo central pode expandir-se ou encolher,
assim como a periferia. Numa organizayao, com
todos os niveis hierarquicos bem definidos num
organograma, 0 nucleo pode ser tao ample que
nno sabra espayo para a perifc'Tia. Um
desempregado, por outro lado, pode ficar
angustiado tanto por nao ter de onde tirar dinheiro
como par nao ter deveres - 0 nucleo central- a
nao ser talvez as obriga<;oes com sua familia.

Se cuidannos uns dos outros, nao imporemos a
/linguem /lOSSOS clamores par liberdade
individual, de modo a interferir em seu igual
direito de ser livre, nem sua pressao pOl'
igualdade chegani ao ponto de negar minha
liberdade (p. 98).

Outros exemplos: uma condi<;ao
humana comum transcende 0 conf1ito entre
homens e mulheres. Se soubessemos mais
sobrc a ctcmidadc, talvcz nilo cnxc'Tgasscmos
vida C JIl0l1c como opostos polares.
Particulamlente interessante e 0 que ele fala
sobre aprender, que rode ser 0 elo entre



trabalho e lazer, de modo que eles se
mesclem.

Um compromisso baseado em uma
alianc;a para combater um inimigo comum
pode nao perdurar. Tao logo tal inimigo seja
derrotado, aflorarao as contradiyoes e os
antigos parcciros sc tomarao advers{rrio:l
Um verdadeiro eompromisso implieD 0

abandono da ideia de que, quando um lado
ganha, 0 outro deve perder. Handy fala em
compromissos com 0 futuro: abrir mao de
alguma coisa hoje, para colher os frutos
amanha. Mas, para que 0 longo prazo
prevaleya sobre 0 curto prazo, devemos
desejar aquilo que 0 longo prazo promete.
Assim, todo compromisso, toda n~gociac;ao
traz em seu bojo um dilema: ate onde
podemos ou devemos empenhar 0 presente
em favor do futuro?

2 Curiosamente, Handy nao cita um exempJo gritante
desse fato: apcs a derrota do nazismo, na rr Guerra
Mundial, os antigos aliados se tomaram inimigos,
dando inicio a Guerra Fria.


