
delia Franceschini fez uma pesquisa para aprofundar os conceitos do nosso 
novo livro "Luxo For All", lançado em novembro deste ano. Perguntamos à 
Classe C brasileira: "Qual é a sua percepção de luxo?" 

O que significa cada um? Opulência é aquela visão clássica do luxo para poucos, 
exclusivo, raro. Como ter um helicóptero, esbanjar dinheiro, ter um iate, e assim 
segue. O acessível é a representação da ascensão: carro bom, viajar, conforto, 
restaurantes com a família. O luxo íntimo é uma escolha subjetiva: a casa boa, coisas 
que tenho e de que gosto, poder descansar. Nos 5% do luxo filosófico são temas do 
desapego material: nada é luxo - tudo é necessário, saúde, energia, estar vivo. 

Os 4 bilhões de seres humanos da base da pirâmide do planeta passaram a 
tomar consciência do "eu mereço". Interconectados, trocam fotos, filmes, infor
mações, opiniões e transpassam classes sociais, fronteiras, raças, credos. Ao desco
brir o "eu mereço", opera-se o milagre da multiplicação dos poderes: "eu posso"! 
"Yes, we can", disse Obama. E, a partir daí, os sonhos e vontades infinitos, entram 
em choques de "pororoca" com o conhecimento e o poder - finitos. E isso tudo 
com a liderança? Isso é tudo. 

No ambiente corporativo, o "eu mereço, logo eu posso", passa a ser um objeto 
de sonhos e das vontades e não há caixa de bondades que possa satisfazer as 
equipes organizacionais. Uma insatisfação fica perene no ar, uma certa desconfian
ça de que "eu mereço mais, eu posso mais", é manifesta. E a carência da liderança 
não consegue ser suprida por inventos, sacadas, ou grandes truques de seleção, 
recrutamento, plano de carreira, ou malabarismos de dizer as mesmas coisas com 
novos nomes: o blecaute de recursos humanos, ou o apagão profissional. Qual é a 
novidade disso? O mundo globaliza, as empresas globalizam, o acesso ao saber 
nunca foi tão facilitado como hoje. O empreendedorismo é a ambição moderna. O 
profissional também globalizou, vai ser importado e exportado. E a autoliderança? 
A autodeterminação? A consciência de que sonhos e vontades podem ser infinitos, 
mas de que o conhecimento e o poder continuam finitos, apesar de acessáveis e 
acessíveis. Porém, acessar a razão custa tempo, paga o preço do foco, da dedicação 
e do amor a uma causa. Muitas vezes, a causa virtuosa de si mesmo. E agora como é 
que fica? Eu mereço, eu posso, eu sonho e tenho a vontade. O que falta? Líderes 
educadores. O que falta é uma verdadeira nova pedagogia empresarial. Se o luxo é 
for all, a liderança também deve ser para todos. Sem liderança, não encontraremos 
a grande síntese do conhecimento que, por meio da vontade, permite atingir e 
expandir sonhos. O risco da ilusão é a maior e mais perigosa de todas as bolhas. 
Não podemos deixar ninguém pelo caminho. Uma organização educadora 
invencível é a que transforma seres humanos no poder do seu melhor. Superação 
não é ultrapassar o pior. Superação de verdade é expandir o melhor de cada um. 
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