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O livro “O trigo, a água e o sangue”, denso em seu conteúdo, refere-se ao
estudo de informações pinçadas, pelo autor, de dados históricos (pesquisas,
descobertas arqueológicas e publicações de estudiosos dos povos e civilizações
que povoaram a Terra no período de 20.000 a.C. a 1.200 a.C.) a partir da origem
das comunidades e das “polis”, para identificar o “nascimento e a eclosão
estratégica do ocidente atual”.
Luiz Fernando da Silva Pinto, dessa vez navega no tempo de quase 19 mil anos
entre as civilizações da “Grande Antiguidade” transportando-nos, por meio de
seus comentários à luz das descrições de grandes pesquisadores dos fatos
históricos, como se fôssemos observadores do modo de vida e das descobertas
dos povos sumeriano, egípcio, grego, cretense, fenício e outros. Utiliza-se de
significativas paradas para, como um guia turístico, vislumbrar fatos bíblicos,
geográficos, evolutivos da humanidade e, principalmente, as estratégias para
sobrevivência e desenvolvimento da humanidade rumo ao nosso tempo.
Trata-se, portanto, de uma obra sobre gestão estratégica, especialidade
apresentada em outras publicações do autor pela Editora Senac-DF (“Sagres- a
revolução estratégica”; “O fator Archer : pensamento estratégico”; “O Fator da
Vinci: presença estratégica”; “O Fator Samurai: empreendedorismo e construção
de projetos estratégicos”; “O Fator Dressage: governança estratégica”; “A
Estratégia Romanov e os Meninos Falcão”). Aqui, essa habilidade se evidencia
numa proposta inovadora de identificar, no passado remoto, a origem das
“manifestações comunitárias” (base de autossustentabilidade) e as configurações
estratégicas presentes nesse modelo.
A surpresa ocorre quando o leitor das obras de L. F. percebe a evolução do
estilo e da linguagem que, numa permissão a si mesmo de alçar vôos mais
amplos e permeados da opinião pessoal, enriquecem o conteúdo e a forma,
prendendo o leitor e provocando a reflexão e a curiosidade.
Adelmir Araújo Santana
Presidente do Conselho Regional do Senac-DF

PREFÁCIO
As dúvidas transcendentais que acometem as mentes mais rudimentares ou as
inteligências dos mais raramente sofisticados pensadores — aqueles que cogitam
a respeito da nossa trajetória, origem e destinação — reproduzem-se, em termos
de macro-observação, no que diz respeito aos fatores que, a seu tempo, terão
desencadeado os processos evolutivos da história das economias e da vida nas
civilizações.
Como foi mesmo que nos tornamos assim?
O que terá sido preciso fazer para que algumas tendências ou determinadas
tentativas se tenham tornado feitos e realidades que acabaram sendo afirmações
de inelutável questionamento?
Onde foi que tudo isso começou?
Quem andou inovando, e com que capacidade decisiva conseguiu afetar
efetivamente o rumo das coisas, de forma a termos chegado aos resultados que
deram origem ao mundo que vivenciamos hoje?
Certamente, terá havido muitos tomadores de decisão ao longo da História
que, agindo com o pensamento equipado de visão estratégica, foram capazes de,
adotando as metodologias mais diversificadas (guerras, alianças estratégicas e
artifícios surpreendentes), influenciar com segurança um rumo definido para a
criação de situações de ordem econômica, política e social, sensivelmente
modificadas frente a um determinado statu quo ante.
E quando foi que essas coisas começaram? Quando foram introduzidas as
modificações que deram início ao que acabou sendo alterado tantas vezes, ao
longo do tempo?
Segundo o que propõe o autor, o Ocidente dos nossos tempos — cujas
características geopolíticas e econômicas são suscetíveis de análises e
interpretações dos nossos contemporâneos e dos historiadores que nos
informaram — terá surgido em decorrência de um longo processo metabólico
que, para ser analisado, conhecido e entendido, precisa ser situado ao longo de
uma faixa de 20 mil anos anteriores ao nascimento de Cristo.
Como todo metabolismo, esse longuíssimo processo terá sido caracterizado
por uma intrincada complexidade e somente pode ser analisado, observando-se
por partes, mirando-se a localização; e por tempos, a época de cada um dos
fenômenos datados ou datáveis.
É assim que Luiz Fernando da Silva Pinto aborda momentos e lugares onde se
passaram cenas marcantes e decisões determinantes do veio a acontecer depois.
Fenômenos que podem ser tomados como fundamentais (fundadores) para os
processos históricos e seus respectivos protagonistas tiveram lugar em cidades
como Jericó, conhecida, principalmente, por quem leu sobre o famoso cerco

relatado na Bíblia.
Esses fenômenos foram tão mais duradouros e representativos de uma
marcada evolução econômica, típica de determinadas urbes absolutamente
inovadoras, inclusive em sua sustentabilidade.
Relações políticas peculiares como as que terão marcado os laços que uniram
Egito e Creta e eram caracterizadas por um misto de aliança estratégica e
terceirização, entretanto, soam, para nós, com fortes aspectos de novidade e
surpresa.
Visão estratégica, inovação, sustentabilidade, são conceitos de profunda
indagação, aceitação e uso muito recentes, que já se encontravam permeando o
pensamento formulador dos governantes, elites e pessoas. Há vários milênios.
Ressalta, entretanto, a definitiva percepção de que muitos dos conceitos
sistêmicos, especialmente aqueles identificados com a interdependência,
estavam presentes nos fenômenos relatados, ou fizeram parte do momento —
insight — de sua compreensão.
As conclusões a que chega o autor, após uma exaustiva busca de revelações
em textos de dezenas de outros autores consagrados, permitem uma audaciosa
operação de inteligente análise calcada em interpretações e ilações.
Um verdadeiramente colossal esforço de erudição e remissões a textos longos
e consistentes que, se não eliminam dúvidas nem acrescentam certezas de
sustentação do tipo matemático, evidenciam relações de interdependência e
interfaces indiscutíveis entre fatos, processos e fenômenos. A rica pesquisa
bibliográfica e a oportunidade das citações garantem o suporte das conclusões
que se transformam em proposições teóricas definitivas.
Estou seguro quando penso da importância e da oportuna utilidade, para mim,
do fato de ter lido, com toda a merecida e necessária atenção, este livro de tanta
atualidade. Ele nos traz argumentos muito atuais para exigências do futuro
próximo, reforçados pela descoberta que fazemos de sua antiquíssima
permanência.
Sempre foram úteis os tais conceitos que hoje consideramos muito modernos.
Nem deixam de ser atualíssimos por já terem sido relevantes nos processos
decisórios de tanto tempo atrás.
Nova, é a leitura do que já se passou antes, quando aplicada ao que será
preciso fazer mais tarde. Eis que permanecem, na raiz das soluções daquilo que a
dinâmica da vida volta e meia nos indaga, as estruturas mentais que resultam de
algo que poderíamos denominar de diálogo dos fatos.
Fatos que vêm desafiando a humana capacidade de compreendê-los, de
interpretá-los, de inferir ilações conclusivas.
Fatos que impõem a capacidade e a habilidade de identificar as interfaces e
usar a mais genuína e completa conectividade.
A raízes estratégicas do Ocidente são exploradas de forma audaz e minuciosa
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