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RESUMO

O presente resumo expandido tem como finalidade tratar a respeito da essencialidade de se adotar a organização de um pensamento baseado na 
complexidade para se compreender a razão de ser e as consequências desse novo capitalismo: um capitalismo flexível, baseado no lucro a curto 
prazo, marcado pelo abandono da rigidez das organizações hierárquicas e pela eclosão da reengenharia das corporações, com risco e flexibilidade, 
no qual o que é crucial é se reinventar a todo instante. Para tanto, utiliza-se uma metodologia qualitativa por meio de levantamento bibliográfico. 
Mas o que seria o pensamento complexo? Como a sua ausência prejudicou a ciência econômica e fortaleceu uma visão mutiladora e
unidimensional da realidade? O raciocínio cartesiano, este que prevalece no ocidente desde o século XVII, escasseou o diálogo entre ciência e 
filosofia, criando uma inteligência cega e formando um pensamento reducionista que só consegue vislumbrar as partes e não o todo complexo. 
Neste cenário, o sujeito é dispensado, ou seja, é encarado como um ruído, uma perturbação. Este pensamento reducionista e unidimensional, que 
não é favorável ao diálogo entre os saberes, que simplifica teorias e impossibilita a compreensão da realidade, pode ser observado na ciência 
econômica pelo gradual distanciamento entre economia e ética. A corrente dominante da economia positiva não só se esquivou da análise 
econômica normativa como também abandonou as complexas considerações éticas que afetam o comportamento humano real, reduzindo o 
homem ao comportamento unicamente auto-interessado. A concepção de racionalidade como auto-interesse, necessariamente implica em uma 
rejeição à ideia de motivação associada à ética. Empenhar-se para ter o que se deseja pode fazer parte da racionalidade, e isso pode, inclusive, 
englobar o esforço por objetivos desvinculados do auto-interesse, os quais o sujeito pode valorizar. A racionalidade não necessariamente requer a 
maximização do interesse pessoal. Assim, aquele que entende que o afastamento da maximização do auto-interesse é uma prova de 
irracionalidade, deve estar ciente que possuirá como resultado uma negação da função da ética na real tomada de decisão. Apesar destas críticas, 
o “homem econômico”, isto é, aquele que atua na busca de seus próprios interesses, de acordo com a suposição tradicional da economia, é a 
teoria que melhor representa o comportamento dos seres humanos, mesmo que sejam raras as constatações de fatos reais, fornecendo assim os 
fundamentos do comportamento para a teoria econômica, bem como servindo de base para o que é ensinado aos estudantes de economia. Além 
disso, é fundamental apontar os transtornos causados pela simplificação e redução que pairou sobre os ensinamentos de Adam Smith e ajudou na 
construção dos alicerces de uma economia que possui uma visão insuficiente e restrita da realidade. Smith julgava, como qualquer um julgaria, 
que muitas de nossas ações são realmente auto-interessadas e que algumas dessas atitudes produzem bons resultados, entretanto tal motivação, 
de forma alguma, foi considerada por ele como suficiente para garantir a existência de uma boa sociedade. O fato de Smith ter analisado que 
transações mutuamente vantajosas são comuns, não necessariamente aponta em absoluto que ele entendia que o amor-próprio poderia 
unicamente ser um garantidor de uma sociedade justa. Com isso, verifica-se como a ausência de um pensamento complexo é prejudicial para a 
ciência econômica e para a formação de uma sociedade mais humana, direcionada para as virtudes como a lealdade, a confiança e a 
responsabilidade, e não fundamentada apenas no lucro e na busca da satisfação do auto-interesse. É indispensável o diálogo entre a nova 
economia e a ética para que não se forme um entendimento reduzido da realidade e não se promova um capitalismo predatório. A sociedade não 
está fadada aos anseios da nova economia. O ser humano é complexo e não pode ser encarado de forma simplificada pela ciência econômica.
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