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UM DOS INTRODUTORES DAS FRANQUIAS NO BRASIL VÊ ARROGÂNCIA

NA ONDA DE CRIAÇÃO DE UNIVERSIDADES CORPORATIVAS E DEFENDE UMA

NOVA LIDERANÇA QUE TRANSCENDA INTERESSES PESSOAIS OU SETORIAIS

A falência do
líder herói

{Tatiana Csordas}

R icardo Young carrega em seu
currículo a marca do pioneirismo.

Sob o comando da marca Yázigi
Internexus, liderou a equipe que inventou
a franquia no Brasil. A experiência e o
conhecimento no tema o levaram a
fundar, em 1987, a Associação Brasileira
de Franchisíng reunindo hoje mais de
600 associados.
Ao longo dos anos, fez parte de diversas
organizações nacionais e internacionais
envolvidas com os temas de
sustentabilidade e cidadania empresarial
- como Transparência Brasil e World
Business Academy.
Hoje, ocupa a presidência do Instituto
Ethos de Empresas e Responsabilidade
Social, âncora ética de mais de 1,3 mil
empresas que geram 2 milhões de
empregos.

Em sua entrevista a AMANHÃ,
durante o Global Fórum América
Latina, realizado em junho, em Curitiba,
Ricardo Young reafirma a postura
polêmica que o levou a ocupar lugar de
destaque no meio empresarial. Decreta o
fim do líder herói, critica as universidades
corporativas e propõe a renúncia ao
consumismo como alternativa a um
mundo mais sustentável.

As empresas, que não têm encontrado
profissionais qualificados, criam universi-
dades corporativas. As universidades, por
sua vez, transformam-se em centros
tecnológicos. Afinal, onde está hoje o co-
nhecimento?

As organizações são espaços produ-
tores do saber. Hoje, há mais de 100 uni-
versidades corporativas no Brasil, que
terceirizam a educação e rebaixam a de-
mocratização do ensino à segunda ou à
terceira prioridade. Por outro lado, as uni-
versidades emulam empresas para pre-
parar gente para o mercado e se despem
da sua função tradicional de universida-
des ao priorizar o ensino técnico. Então,
temos um diálogo de surdo e mudo.

O senhor é contrário às universidades
corporativas?

Particularmente, sou contra uma
empresa criar uma escola para formar os
seus próprios funcionários. Considero
isso arrogante. Não vou discutir se é ne-
cessário ou não, dado o caos da nossa
educação. Às vezes, por falta de opção, a
empresa é obrigada a isso. A Vale do Rio
Doce, por exemplo, não encontrava en-
genheiros de ferrovia. Teve de fazer uma
escola de engenharia ferroviária para for-
mar engenheiros. Mas o papel da empre-
sa não é tentar reproduzir, dentro de si

própria, as funções que o conjunto da so-
ciedade pode fazer melhor. A empresa
deve ser uma indutora de processos de
aprendizagem contínua. E essa indução
pode vir por parcerias, inclusive com pro-
gramas de universidades, O dinheiro que
ela eventualmente coloca em uma uni-
versidade corporativa deveria ser investi-
do em um convênio com escolas de ne-
gócios, com centros de capacitação, com
sistemas via aprendizagem industrial.
Investindo em escolas, constitui-se um
laboratório para a geração de saberes
que possam ser aplicados no conjunto
da sociedade - resguardadas, obvia-
mente, as questões industriais e de se-
gredo de concorrência.

E o que devem fazer as empresas que
não encontram profissionais preparados
no mercado, mas precisam deles em cur-
to espaço de tempo?

Acho que toda empresa que não con-
segue capacitar seus funcionários, ou que
vai ao mercado e não encontra as pes-
soas - e digo isso por ser empresário e
conhecer o mercado -, não está estabe-
lecendo os diálogos apropriados com a
sociedade. Se estivesse, encontraria par-
ceiros para fazer essa qualificação, nem
que fossem as empresas juniores. Muitas
soluções corporativas passam, antes, por



um olhar diferenciado. Qual é a lógica do
mercado? Eu abro vagas e há uma de-
manda que, necessariamente, será quali-
ficada para as vagas. Esses profissionais
serão automaticamente funcionais. Essa
é a lógica linear, arrogante. Qual é a lógi-
ca sistêmica? Eu tenho vagas para fun-
ções muitas vezes especializadas, que não
são formadas pelo mercado. Para recru-
tar pessoas para essas vagas, preciso ir a
centros de produção de conhecimento.
Terei de abrir o meu leque de relaciona-
mentos e estabelecer redes de colabora-
ção. Quando surge uma vaga no Institu-
to Ethos, por exemplo, sei que não vou
abrir o jornal e encontrar especialistas em
responsabilidade social. O que fazemos
então? Existe uma rede de entidades que
trabalham em conjunto. Dentro dessa
rede, a tendência de encontrar pessoas
qualificadas, ou que estão se qualifican-
do, é muito maior.

Como devem ser os novos centros de
produção do saber?

O desafio mais importante é comba-

ter a fragmentação do conhecimento. Os
espaços de produção do saber devem ser
diferenciados. O MediaLab, que é quase
um templo de gênios no Massachusetts
Institute of Technology (MIT), é uma
bagunça. No mesmo espaço, batatas fri-
tas, ursos de pelúcia e computadores de
última geração se misturam. Lá, o caos é
a ordem. Os espaços de integração cria-
tiva acabam resultando mais desafiado-
res e humanos que os convencionais. O
lugar de aprender é fora da sala de aula.

Que tipo de líder é forjado nesses
espaços?

Um líder cuja principal capacidade é
a ousadia. Que é capaz de aprender, de-
safiar seus conceitos e ousar com cria-
tividade: um verdadeiro interventor na
realidade. É preciso que ele seja um
catalisador e tenha a ousadia da inova-
ção. Está decretada a falência do líder
herói, do líder especialista, do líder
setorial. A sociedade clama por lideran-
ças com capacidade de olhar acima e
além do interesse pessoal, da sua organi-

zação ou do seu setor. Esse tipo de lide-
rança é urgente e necessária. O novo de-
safio é empoderar lideranças que tenham
capacidade para mudar o padrão exis-
tente e produzir uma nova realidade.

Quais são as características desse
novo líder?

O MIT realizou uma pesquisa com
150 líderes de multinacionais, na qual per-
guntou sobre o momento de decisão mais
importante de suas carreiras e ao que eles
creditavam o sucesso. As respostas não
tinham nenhuma relação com business ou
aspectos profissionais. Todos, sem exce-
ção, disseram que os momentos de insight
surgiram não do esforço intelectual, mas
da inspiração ou reflexão profundas,
aliando aspectos mentais, emocionais e
até espirituais. A partir daí, o MIT pro-
pôs a Teoria U, segundo a qual não existe
liderança sem um profundo processo de
conhecimento que envolve diálogo e in-
tuição. Tive a oportunidade de participar
de um programa no próprio MIT, duran-
te um ano e quatro meses, entre 2006 e
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2007, justamente para assimilar a teoria e
criar condições para aprofundá-la.

Quais os princípios dessa teoria?
O primeiro é perceber que o traba-

lho dos líderes se restringe, ainda, à su-
perfície dos processos. Ainda temos um
padrão mental do século 19, baseado em
uma visão mecânica e linear - e usamos
esse padrão para tomar decisões impor-
tantíssimas em um mundo cuja lógica é
da complexidade e do caos. As leis que
hoje regem as dinâmicas da sociedade não
são mais cartesianas. E a pressão da com-
plexidade não se dá apenas na dimensão
intelectual. Para compreendê-la, é neces-
sário integrar os diversos níveis de per-
cepção da realidade - intelectual, espiri-
tual ou psíquico e emocional. Os líderes
estão utilizando ferramentas lineares e
superficiais para resolver problemas com-
plexos. Essa é a hipótese dos criadores da
Teoria U.

E como lidar com esse cenário?
Para Otto Scharmer, Joseph

Jaworski e Peter Senge, as grandes deci-
sões dependem da integração das dimen-
sões emocional, intelectual e psíquica,
normalmente fragmentadas. Essas di-
mensões só funcionam de forma inte-
grada sob circunstâncias específicas.
Para alcançá-las, eles desenvolveram
uma teoria de cinco passos. O primeiro
é ouvir os outros, procurando o que é
relevante e significativo. Depois de sele-
cionar esse conteúdo, interiorizá-lo, re-
fletir sobre ele, mas não só no plano in-
telectual. Abrir o coração e a mente para
percebê-lo. O terceiro passo, chamado
pelos pesquisadores de "Presencing" evo-
ca as dimensões emocional, intelectual
e psíquica para atuarem juntas - uma
espécie de meditação em torno da ques-
tão. A teoria mostra que, nesse momen-
to, surge a solução. Antes de propô-la,
porém, é preciso testá-la no
microuniverso, buscando nela as semen-

tes do futuro. Só depois disso, acionar
todos os elementos ligados a essa solu-
ção. Com a Teoria U, o MIT metodolo-
gizou um processo normalmente intui-
tivo.

Há um exemplo prático da Teoria U?
Como experiência, aplicamos a

metodologia U no metrô de Boston. Es-
távamos em cinco grupos e deveríamos
identificar o que pudesse ser melhorado
no metrô, que já é ótimo. Observamos
tudo, começando pelo mais óbvio: onde
estava a alça em que os passageiros se-
guravam, qual a cor dos assentos, o nú-
mero de degraus dos acessos. Apenas
observamos, sem senso crítico. Na se-
gunda etapa, de diálogo e aprofun-
damento, refletimos coletivamente so-
bre o que foi visto. O terceiro momento
foi de introspecção, quando pensamos
em soluções. E foi impressionante o nú-
mero de soluções que surgiram. O va-
zio inicial foi substituído por várias ino-
vações: poderia haver um vagão só para
mulheres, ou vagões para estimular os
executivos a largar o carro e usar mais o
metrô... por fim, deveríamos fazer uma
maquete e apresenta-la aos outros gru-
pos, para passar também por suas críti-
cas. Fiquei impressionado com a capa-
cidade de produção e criação que tive-
mos em um único dia, a partir de algo
tão complexo como o metrô de Boston,
sem nunca ter entrado no metrô de
Boston antes.

Mas as pessoas, em geral, não têm
tempo para parar, meditar e refletir.

Nós pensamos que não temos tem-
po, mas, na verdade, o usamos de forma
errada. Muito do que fazemos é pura
perda de tempo: desde ler e deletar 50 a
60 e-mails por dia até aquele papo bobo
que temos em casa ou no local de traba-
lho. Quando você estrutura o tempo den-
tro da concepção correta, a produtivida-
de se torna absolutamente maior. Outra



barreira é que as pessoas não estão acos-
tumadas a entrar em contato com seu
lado emocional, espiritual, especialmen-
te no cenário corporativo.

Como o senhor acha que isso pode
evoluir?

Antigamente, acreditava-se que o
fordismo e o taylorismo, que prosperaram
até a década de 60, eram a melhor forma
de se produzir. Depois, chegou-se à con-
clusão de que eles massacravam o ser hu-
mano e eram terrivelmente alienantes. Não
se pode pensar que movimentos repe-
titivos são solução para a produção. Esse é
um paradigma que vai mudar, porque a
complexidade do mundo vai exigir outra
abordagem das lideranças. Se as lideran-
ças não abordarem os problemas de for-
ma integral, incluindo as dimensões emo-
cionais e espirituais, não chegarão a solu-
ções. Salas de meditação ou de descanso,
além de atividades físicas, são tentativas

de integrar a esse espaço outras dimen-
sões que ficavam de fora.

Ações como essas não são mera per-
fumaria? Será que as empresas que fa-
zem isso têm uma atitude realmente sus-
tentável com seus funcionários e com a
comunidade? Significa realmente que
mudaram?

Imaginar que as empresas estão fa-
zendo coisas pequenas como concessão
para não mudarem o principal é uma vi-
são linear. Em uma visão não-linear, essas
coisas, por pequenas que sejam, já modi-
ficam a relação que os próprios funcio-
nários e consumidores têm com ela.

Ao mudar essa relação, a empresa
muda a forma como vê seu trabalha-
dor. O fornecedor, por sua vez, faz ou-
tro movimento, assim como o cliente
corporativo. E essas dinâmicas vão
interagindo até que, de repente, uma
atitude que começou pequena atinge

uma escala maior, envolvendo muitas
pessoas e organizações.

O senhor é um líder empresarial e de-
fende a renúncia ao excesso de consumo.
Mas não é o consumo que sustenta o cres-
cimento econômico e gera empregos?

É ilusão achar que o crescimento de
consumo é garantia de desenvolvimento
econômico. É verdade que, no curto prazo,
essa lógica funciona. Mas o que defendo é a
renúncia a todo e qualquer produto que
não tenha sustentabilidade. Não é preciso
acabar com a durabilidade de um produto.
Ao contrário. Ê preciso fazer com que o
produto se torne sustentável. A Coca-Cola,
por exemplo, reutiliza a água da chuva. A
Braskem vai produzir o "plástico verde'.' A
Basf está utilizando garrafas PET para pro-
duzir tintas. Algumas empresas caminham
na direção da ecoeficiência, mas ainda não
na direção da sustentabilidade. Esse é um
passo que precisamos dar.

Text Box
Anuncio

Text Box
Fonte: Amanhã, ano 22, n. 244, p. 8-11, julho. 2008.




