


EM ENTREVISTA EXCLUSIVA, RICARDO NEVES, PROFESSOR DE EDUCAÇÃO
EXECUTIVA E PENSADOR EM ASCENSÃO NO FRONT DA GESTÃO BRASILEIRA, DÁ
SUA VERSÃO DA QUEBRA DE PARADIGMA QUE OCORRE AGORA -UMA VERDADEIRA
RENASCENÇA EM QUE MIGRAREMOS DA ECONOMIA À PARAECONOMIA- E REVELA
SEU IMPACTO PARA AS EMPRESAS, QUE DEVEM LIDERAR A TRANSIÇÃO

O leitor pode escolher
por onde começar esta
entrevista, editada na
forma de texto corrido.

Pela menção a um
livro de ficção -no caso, a saga de
Harry Potter, de J.K. Rowling? O
xadrez de bruxo é diferente do tradi-
cional. Nele, o jogador é também uma
das peças do tabuleiro. As regras vão
sendo criadas durante a disputa. As pe-
ças têm vontade própria, o que elimina
qualquer possibilidade de combina-
ções a príorí ou de controle. Um bispo
pode perguntar: "Por que não posso me
movimentar como um cavalo?". Talvez
as peças se revoltem, questionem e até
sabotem as táticas empregadas pelos
jogadores. Por isso, as chances de ven-
cer são maiores para quem persegue
estratégias de colaboração e negocia-
ção permanentes com elas. Nesse ta-
buleiro, o sucesso vem de maximizar o
número de ganhadores.

Ou pela transcrição de um tre-
cho de música -de Hermínio Bello
de Carvalho e Paulinho da Viola,
"Sei lá, Mangueira"? "Que a vida
não é só isso que se vê/ É um pouco
mais/ Que os olhos não conseguem
perceber/ Que as mãos não ousam to-
car/ Que os pés recusam pisar..."

Você só não pode começar a leitura
pela usual afirmação de cunho econô-
mico ou de negócios, porque trairia o
espirito e a proposta do entrevistado. Ou

A entrevista é de Adriana Saltes Gomes,
editora-executiva de HSM MANAGEMENT.

pode, se for para negá-la. Em 1992, du-
rante a primeira campanha de Bill Clin-
ton à presidência dos Estados Unidos,
o estrategista-chefe dos democratas,
James Carville, estabeleceu como um
dos eixos programáticos o conceito "It's
the economy, stupid!" (É a economia,
seu bobo!). Refletia a ânsia por reverter
a economia estagnada e acabou sendo
o eixo principal e o slogan eleitoral de
Clinton, quase como o "Yes, we can"
(Sim, nós podemos) de Barack Obama
recentemente. Mais do que isso, con-
tudo, o mote traduziu a noção de que a
realização das potencialidades do indi-
víduo e da sociedade depende do robus-

mes, o professor de educação execu-
tiva e consultor de inovação Ricardo
Neves dá um nome ousado à eta-
pa em que o mundo ingressa: "pa-
raeconomia". Ousado porque assim ele
oficialmente relativiza a economia. É
a grande transgressão que os gestores
precisam entender e constitui a base
do livro que Neves acaba de lançar:
Tempo de Pensar Fora da Caixa

Foi na sociologia -brasileira- que
Neves buscou o paradigma paraeconô-
mico, formulado por Alberto Guerreiro
Ramos, autor de A Nova Ciência das
Organizações - Uma Reconceituação
da Riqueza das Nações. Guerreiro Ra-

A ECONOMIA, REPRESENTADA NA FIGURA DO MERCADO,
VOLTA A SER APENAS UM DOS CENTROS DA SOCIEDADE,
AO LADO DE VIDA SOCIAL, ARTE, FAMÍLIA, RELIGIÃO ETC.

to crescimento econômico, o que é con-
senso desde o final da Segunda Guerra.
Mas o fato é que essa idéia vem perden-
do força desde os anos 90, quando se
evidenciou a quinta onda da inovação
da revolução industrial, na esteira da
tecnologia da informação (TT) e da bio-
tecnologia. Ou quando se tenta explicar
a economia do conhecimento do século
21 e seus fenômenos como o boom dos
setores quaternário (fábricas de bits e
bytes) e quinário (usinas de inovação).
É como se o slogan de Clinton estivesse
diante de um espelho, invertido: "Não é
a economia, seu bobo!".

Nesta entrevista exclusiva à HSM
Management, concedida a sua
editora-executiva, Adriana Salles Go-

mos enxerga a economia, representa-
da na figura do mercado, como apenas
um dos centros da sociedade (e uma
das razões das tomadas de decisões),
ao lado de vida social, arte, família, re-
ligião etc. Em sua visão, nenhum tem
mais poder, ou peso, que o outro. Esse
novo paradigma -na verdade, velho,
porque retoma a tradição milenar-
rompe visceralmente com a estrutura
anterior, refém das leis da oferta e pro-
cura; na busca da realização das po-
tencialidades individuais e coletivas, os
recursos são infinitos e não há limites
para crescer. "Os economistas não são
mais os sumos sacerdotes e não é só a
economia que dá a diretriz à vida hu-
mana." (Veja o quadro na página 35.)
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Voltemos à música de Hermínio: "A
vida não é só isso que se vê". Para Ne-
ves, até agora tomavam-se decisões so-
bretudo com a economia no campo de
visão; está na hora de ver além. E vol-
temos ao xadrez de Harry Potter: esse
tabuleiro materializa o pensamento
complexo, conceito do sociólogo fran-
cês Edgar Morin, definido pela incerte-
za e pela não causalidade entre os fatos,
que reagrupa unidade e diversidade,
englobando os contrários, sem fazer
exclusões. Ricardo Neves, que gosta de
traduzir o mundo pela arte, novamente
tão importante quanto mercado, des-
creve esse eixo da paraeconomia com
as palavras da poeta brasileira Cecília
Meireles: "Pode ser zero ou um".

E as empresas?

LÍDERES DA ECONOMIA DO DESEJO
Se não o mercado, qual será o motor
da era digital global? Segundo Ricar-
do Neves, a visão estratégica. "Trata-se
do desejo no comando das ações. É
algo que Cristóvão Colombo praticou
quando disse Vamos para o Oeste'. Que
Winston Churchill praticou ao afirmar
Vamos derrotar Hitler'. Que o brasilei-
ro Juscelino Kubitschek praticou com
sua promessa Vamos fazer Brasília'.
Mas quase ninguém entendeu ainda."
Por isso, a economia do conhecimento
também é a "economia do desejo".

Pois Neves garante que quem está
em melhores condições de entender o
modo de operar nesse novo ambien-
te são as empresas. "Empresa é o que
há de mais vibrante no planeta desde
os anos 90, junto com a TI. Em outras
épocas, os líderes do mundo foram ar-
tistas, políticos, intelectuais, profetas.
Agora é a vez de os líderes empresa-
riais entenderem sua responsabilidade
como vanguarda, com papel crucial na
definição do presente e construção do
futuro, e com implicações que afetam
a humanidade como um todo e não

PIRÂMIDE DE HIERARQUIA DAS NECESSIDADES NA PARAECONOMIA

apenas sua própria empresa." Mas,
de acordo com o professor, para isso,
precisarão de chutzpah (pronuncia-se
rutzpá), palavra hebraica que significa
"atrever-se a desafiar o status quo".

Conseguirão fazê-lo? Se fugirem do
intellectual harrassment observado nas
organizações, que conduz à mediocri-
dade de pensamento, e aprenderem
realmente a lidar com a incerteza, sim,
segundo Neves. As respostas para isso
lhes são familiares: gestão da mudança
permanente e capacidade de inovação.
Por isso, intelectuais não podem liderar
o processo; academia atualmente é um
lugar avesso à inovação -e o mesmo se
aplica aos políticos. Desse modo, não
serão artistas os líderes tampouco; eles
não gerenciam, nem mudança, nem
incerteza. Fora isso, visão estratégica
é a "praia" das empresas. "A questão
é escolher um futuro e construí-lo. O
mundo corporativo faz isso melhor do
que ninguém."

Mas de que inovações estamos falan-
do? Ricardo Neves recorre a três defi-
nidas por Geoffrey Moore em Dealing
with Danvin: para criação de diferen-
cial, para neutralização da concorrên-
cia e para aumento de produtividade.
Ele nem se preocupa em desenvolver
o assunto, contudo, porque este já está
muito bem trabalhado por grandes
especialistas mundiais -Neves se con-
fessa um leitor voraz de livros sobre
inovação e estratégia, especialmente
os escritos por C.K. Prahalad, Adrian
Slywotzky, Gary Hamel, Michael Por-
ter, Clayton Christensen, Henry Mintz-
berg, Robert Raplan, Peter Senge e Peter
Drucker. O professor também aposta
na educação executiva para fornecer as
ferramentas certas. O que ele enfatiza é
que as empresas acabarão sendo clas-
sificadas conforme suas capacidades
de mudança e inovação: reativas (alta
capacidade de mudança, baixa capa-
cidade de inovação), tradicionalistas
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(mudança e inovação baixas), criativas
(baixa mudança, alta inovação) e game
changers (mudança e inovação altas).

Isso nos leva, por sua vez, à urgência
de substituir a organização baseada em
comando e controle por um sistema que
se pode chamar conselhos e comitês,
ancorado em decisões participativas.
"É o sistema da Promon Engenharia de
Carlos Siffert, que o fez intuitivamen-
te nos anos 70, e da Cisco Systems." O
que também nos leva, como comple-
ta Neves, a um conceito de Senge: a
learning organization, organização
que aprende o tempo todo.

Por outro lado, isso representa talvez
o fim de Sun Tzu para as organizações.
O autor do tratado A Arte da Guerra, es-
crito na China do século 4° a.C., prega
que a competição é vencida pela organi-
zação que tem a maior vantagem com-
petitiva e o menor número de erros, e
que o ideal é vencer a guerra antes de
começar a luta. Nada disso mais é pos-
sível. O militar que entra em cena agora
é o general Eric Shinseki, ex-chefe do
Estado-Maior do Exército dos Estados
Unidos e pai da tese da Grande Trans-

formação. O modo de guerra tradicio-
nal, segundo Shinseki, implica elevada
letalidade, baixa mobilidade e dificul-
dade de golpear o centro das ameaças
em curto espaço de tempo.

Deixou de funcionar, portanto. O
parâmetro agora deve ser o da "For-
ça Objetiva", de um exército peque-
no, ágil, versátil e resiliente. A nova
configuração demandaria, segundo o

Então, inovar e gerenciar a mudan-
ça bastam? Não. As empresas, princi-
palmente as multinacionais, também
devem passar a atuar como canais de
distribuição de weffare, ou bem-estar,
levando finalmente a sério a RASC
(sigla de Responsabilidade Ambiental
Social Corporativa). Isso depende mui-
to do nível de sofisticação dos líderes
corporativos, naturalmente, mas, para

E URGENTE SUBSTITUIR A ORGANIZAÇÃO BASEADA EM
COMANDO E CONTROLE PELO SISTEMA DE CONSELHOS E

COMITÊS, VISTO EM EMPRESAS COMO PROMON E CISCO

general, mais tecnologia, pesquisa e
desenvolvimento, experimentação e
profissionais capazes de "ver primeiro,
entender primeiro, agir primeiro e aca-
bar com o inimigo de forma decisiva
taticamente". Shinseki entendeu, como
diz Neves, que ganhar uma guerra não
é mais possível, porque não se pode
mais exterminar o inimigo. "Ele sabe
que estamos todos condenados a cola-
borai? Vale para qualquer guerra. Sun
Tzu era comando e controle; Shinseki é
conselhos e comitês.

o professor, o gatilho do processo já foi
disparado e companhias como a Cisco
começam a se ver assim. Também se
atrela a relacionamentos expandidos,
em que as empresas farão mais parce-
rias com organizações governamentais
e não governamentais.

E os gestores?

GAME CHANGERS
"Uma dificuldade que as empresas
terão é o fato de as escolas de admi-
nistração ainda educarem os líderes



para fazer o que os acionistas querem.
Precisamos de executivos que virem o
jogo", alerta Ricardo Neves.

Como virá-lo? A sociedade parece
nos dar a resposta, diz o especialis-
ta. "Se antes o que importava para as
pessoas era satisfazer as necessidades
fisiológicas e de segurança social e
afetiva, como mostrava a pirâmide de
Abraham Maslow, agora o que se bus-
ca é autorrealização. Todo mundo quer
ser um pouco artista para não cair na
barbárie." A pirâmide virou de ponta-
-cabeça (veja quadro na página 34).

Assim, os colaboradores de uma
empresa passam a se encaixar em três
categorias: game players (funcionários
que fazem funcionar), game blockers
(sabotadores e passivos em geral, nada
resilientes, muitas vezes ressentidos -os
corruptos devem ser compreendidos
sob essa ótica também) e game chan-
gers (trabalhadores do conhecimento
que são os fazedores de mudança). E é
importante que os gestores sejam game
changers. O expert Richard Florida
cunhou outra expressão para designá-
-los: "criativos culturais". Segundo os
sociólogos Paul Ray e Sheri Anderson,
autores de Cultura Criativa, 40% dos
empregos norte-americanos já são da
economia do conhecimento e respon-
dem por 60% da renda nacional.

As companhias mais atentas já per-
ceberam: para atrair e reter game
changers, devem mudar a relação em-
pregador-empregado, o que depende
da troca do "comando e controle pelo
sistema conselhos e comitês", como
lembra Neves. Isso requer um novo có-
digo de confiança mútua no ambiente
organizacional, reuniões de debríefing
constantes, autodisciplina. "E exige
a extinção de senzalas corporativas,
como são os call centers, por exemplo."
Como diz Neves, "seres humanos bus-
cam a felicidade, é o que nos distingue,
mais do que qualquer mão invisível".

Qual deve ser a contrapartida dos in-
divíduos no novo cenário? Que evitem
o risco do mega-hedonismo, que con-
verte a busca de autorrealização em
êxtase e frivolidade. "Temos de fazer
como Ulisses na Odisséia.: amarrarmo-
-nos ao mastro do navio para não ce-
der ao canto das sereias e nos atirar no
mar". Outra contrapartida, talvez ainda
mais desafiadora, é uma radical mu-
dança de atitude.

Mas Neves está preocupado. Ele sabe
que "rei não reforma o poder". "O exe-
cutivo dominante atual, guerreiro de
Sun Tzu ou ninja, não se esforçará o
necessário para mudar!' A aposta de
Neves é nas mulheres -aquelas real-
mente identificadas com o gênero fe-
minino, que não emulam o compor-
tamento masculino. Elas serão peças
cada vez mais cruciais nas equipes de
gestão da paraeconomia.

E as regiões?

do setor quinário, de usinas de inova-
ção). E crescente fértil brasileiro? Um
fica em Recife, Pernambuco: o Porto
Digital (veja entrevista com Silvio Mei-
ra na HSM Management nº 72).

Para Neves, o que diferencia os cres-
centes férteis na sociedade digital glo-
bal é a inovação tecnológica e relativa
ao meio ambiente.

E a estratégia de marketing?

REBELDIA DO MARKETING
De agora em diante, as pessoas preci-
sarão cada vez mais de causas apaixo-
nantes que as levem ao comprometi-
mento. E isso inclui os consumidores,
afirma Ricardo Neves. Portanto, haverá
cada vez mais rebeldes do marketing,
pessoas avessas a produtos não autên-
ticos, forjados pelas agências de publi-
cidade. Isso implica, por exemplo, que
o sumiço de produtos locais observado
hoje, com o domínio das marcas glo-

COMO REI NÃO REFORMA O PODER, DIFICILMENTE OS
TÍPICOS EXECUTIVOS "NINJA" O FARÃO. SEGUNDO NEVES,
AS MUDANÇAS DEPENDERÃO MAIS DAS MULHERES

CRESCENTES FÉRTEIS
Ur teria sido a primeira cidade que deu
certo na história da humanidade, ino-
vadora por desenvolver uma cultura
urbana. Ficava no chamado "Crescen-
te Fértil", região do Oriente Médio que
compreende os atuais Israel, Cisjordâ-
nia, Líbano e partes da Jordânia, Síria,
Iraque, Egito e sudeste da Turquia. Na
paraeconomia, o objetivo das regiões
deve ser o de replicar a inovadora Ur,
segundo Ricardo Neves. "O Vale do Si-
lício, na Califórnia, nada mais é do que
um desses crescentes férteis", diz ele. E
há muitos ao redor do mundo, que Ne-
ves visita em expedições de reconheci-
mento, como Israel (usina de patentes
de alta tecnologia), Berlim (meca da
energia renovável) e Barcelona (polo

bais e a tendência de consolidação, é
absurdo. "Quero tomar o guaraná Je-
sus no Maranhão. Não me surpreen-
de que as cervejarias regionais sejam
a nova onda dos Estados Unidos", diz
Neves. Não serão produtos locais ape-
nas os alvos dos rebeldes. Produtos
periféricos à moda também entrarão
no target -como os livros impressos
no momento em que o livro eletrôni-
co predominar. "Serão os suvenires
encantadores." Além de terem expec-
tativa por inovações, os consumidores
rebeldes lutarão primordialmente pela
não homogeneização da humanidade
e pelo não monopólio. E as empresas
terão de respeitá-los, porque muitos
serão formadores de opinião influentes
em redes sociais virtuais, diz Neves.



Ricardo Neves é professor colaborador de instituições de educação executiva como
a Business School São Paulo (BSP) e o Ibmec Rio, além de sócio-diretor da itC
Consultoria, que desenvolve análises de cenários, futuros e tendências, além de
estratégias corporativas e institucionais. Também é palestrante e autor de qua-
tro livros: Copo pela Metade (ed. Negócio), Pegando no Tranco (ed. Senac Rio),
O Novo Mundo Digital - Você Já Está Nele (ed. Ediouro) e Tempo de Pensar Fora
da Caixa - A Grande Transformação das Organizações Rumo à Economia do
Conhecimento (ed. Campus/Elsevier). Os últimos dois formam a trilogia Renas-
cença Digital, que ainda terá uma obra sobre política, liderança e inovação.

Neves começou sua carreira pela academia, quando foi aluno de mestrado,
professor e pesquisador na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Depois,
dedicou-se à consultoria para planeja-
mento e gestão de programas e projetos
financiados por instituições como o Pro-
grama das Nações Unidas para o Desen-
volvimento (PNUD), Banco Mundial,
Banco Interamericano de Desenvolvi-
mento e Organização para a Cooperação
e Desenvolvimento Econômico (OCDE).
Agora, leva às empresas sua habilidade
de "grilo falante", fazendo-as pensar so-
bre questões incômodas -o que ele quer
estender ao mercado internacional.

Para quem duvida da tendência de
rebeldia, alegando, por exemplo, que
os habitantes dos países emergentes
vão querer copiar o modelo de con-
sumo norte-americano, Neves guarda
uma resposta na ponta da língua. "Você
acha que os chineses poderão ter um
carro por cabeça, o que poria 2 bilhões
de veículos a mais para rodar em 2020?
Impossível. O modelo é irreplicável."

Outra tendência, segundo o especia-
lista, de certo modo complementar à
da rebeldia na procura, é o ativismo
na oferta. Os produtores terão de che-
gar aos consumidores cada vez mais
por meio de ativismo. Para traduzir
a idéia, Neves costuma tirar do bolso
uma frase que explica por que certas
festas fazem mais sucesso do que ou-
tras: "A minoria animada faz a maio-
ria dançar". E ele traz à baila o próprio

exemplo, de autor de livros que viaja
o Brasil em palestras para divulgá-lo,
ou do dramaturgo Molière, que levou
o teatro a toda a França, mostrando
entender muito de logística e de de-
mografia e sabendo combinar bilhe-
teria com tropa de cavalos. Detalhe:
ativismo pressupõe consumidores
vendo pessoas em vez de empresas.
Companhias com "cara".

Na opinião de Neves, além disso, o
grátis será a regra para tudo que for
comum a todos, como água (explica-
-se a atual defesa da água de torneira)
e cultura (música etc.). Basta acharem
os modelos de negócio certos.

E o Brasil?

UM POUCO DE DR. PANGLOSS

Em seu livro Cândido, o filósofo francês
Voltaire criou o célebre Dr. Pangloss,

personagem para quem tudo sempre
vai bem. E, como cabe a um defensor do
pensamento complexo, Neves usa o ri-
dículo otimismo de Pangloss para ana-
lisar as chances do Brasil neste mundo
descentralizado e digital. Diz ele: "Nos
anos 70, cuidamos da infraestrutura.
Nos 80, do arcabouço institucional. Nos
90, demos racionalidade à economia.
Em 2000-2010, incluiremos as classes
C e D no consumo, com toda a capaci-
dade de mudar e inovar que pudermos
ter. Sim, aproveitar as oportunidades
que esta Renascença Digital oferece
nos é possível". Em outras palavras, se
é para escolher um futuro e construí-lo,
façamo-lo rápido. Empresas: pensem
fora da caixa da economia. D
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