
BOA CHANCE l 7Domingo, 24 de junho de 2012 O GLOBO

O GLOBO l BOA CHANCE l PÁGINA 7 - Edição: 24/06/2012 - Impresso: 22/06/2012 — 18: 40 h AZUL MAGENTA AMARELO PRETO

ENTREVISTA

Prof. Luiz Romero

‘Para descobrir o novo, é preciso desconstruir’
Diretor de pós da ESPM diz que desafio hoje é levar gestores e técnicos a encontrarem suas próprias soluções

O mercado de trabalho
contemporâneo pede
que o profissional se

concentre na estrutura do problema, não nas solu-
ções baseadas em fórmulas prontas. Esse é o maior

desafio hoje do mercado e dos programas de pós-
graduação oferecidos pelas universidades, diz Luiz
Romero, diretor dos cursos de pós da ESPM no Rio.
Mestre em educação pela Uerj e especialista em ad-
ministração pelo Coppead/UFRJ, o físico, que já ocu-

pou cargos de direção e gerência em um banco pú-
blico e atuou como consultor em vários setores da
iniciativa privada, ressalta a importância de se es-
timular o pensamento “fora da caixinha”, em prol da
inovação. O maior inimigo dela, diz, é a adaptação.
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O GLOBO: Como o senhor ava-
lia o cenário da pós-graduação
hoje, em comparação ao das úl-
timas décadas?
LUIZ ROMERO: No caso dos
cursos de pós voltados para o
mercado de trabalho, acho
que houve três ondas. A pri-
meira veio nos anos 80, quan-
do foi trazido para o Brasil o
modelo norte-americano do
MBA, que foi basicamente usa-
do pela cúpula das organiza-
ções. Naquele momento, a pós-
graduação estava muito volta-
da para as grandes lideranças:
os diretores, os CEOs, os gran-
des dirigentes de empresas. A
partir da metade dos anos 90,
veio uma segunda onda, que
atingiu o nível gerencial. Acho
que estamos vivendo uma ter-
ceira onda, que desloca o foco
da questão. Usando a imagem
do pensamento matemático:
antes a preocupação era resol-
ver uma equação, encontrar
solução. Hoje, o foco deve es-
tar na própria equação.

l O que isso significa?
ROMERO: Durante a primeira
e a segunda ondas, os cursos
estavam muito centrados em
passar para os alunos ferra-
mentas, ideias, conceitos, me-
todologias de gestão. Hoje, te-
mos que olhar mais o proces-
so do que uma ferramenta ou
uma solução pronta. O grande
desafio é fazer com que os ges-
tores e os técnicos de alto ní-
vel encontrem suas próprias
soluções, que serão diferentes
das que serão necessárias da-
qui a cinco anos, por exemplo.
Para acompanhar o mundo
atual, os cursos devem focar
na formulação da equação.

l Hoje muito se fala sobre de-
senvolver a criatividade dos
profissionais. Como o ensino
superior de pós-graduação po-
de contribuir com isso?
ROMERO: No mundo atual, as
estruturas das relações (huma-
nas e econômicas, por exem-
plo) não são bem definidas,
imutáveis ou previsíveis. Isso
faz com que seja necessário de-
senvolver a criatividade no
profissional. Para tal, não se
pode abandonar a parte de mé-
todos, conceitos e técnicas
que comprovadamente dão
certo. Mas eles são apenas re-
ferências. Ir além disso é esti-
mular o “pensar fora da caixi-
nha”, e este deve ser também o
papel das instituições de ensi-
no. É necessário buscar cami-
nhos alternativos, tentar en-
tender a ambiguidade que vive-
mos. Um conceito fundamen-
tal, nesse ponto, é o de des-
construção do pensamento.

l Qual é a importância de en-
sinar a desconstruir?
ROMERO: Para descobrir coi-
sas novas, é preciso descons-
truir conceitos e paradigmas

enraizados. Desde criança so-
mos educados à construção, e
qualquer coisa que tenha as-
pecto de desconstrução tem
uma conotação pejorativa. Só
que tenho a convicção de que,
se as pessoas trabalharem
sempre de forma estruturante,
nunca vão conseguir de fato
criar coisas genuinamente no-
vas. O maior inimigo da inova-
ção, da criatividade, é a adap-
tação. Aquela coisa que pare-
ce nova, mas não é. Este é o
grande desafio do profissional
hoje: muita coisa vem com
roupagem de nova, mas é o ve-
lho recauchutado.

l Isso demanda uma mudan-
ça na postura dos professores
de pós, não?
ROMERO: Sim, muda o papel
do professor. É uma estrutura

de ensino bem diferente. Nu-
ma sala de aula, até por conta
da difusão grande de informa-
ção pela internet e pelas redes
sociais, o professor, muitas ve-
zes, tem o mesmo nível de in-
formação de vários alunos. O
papel dele, então, é ter compe-
tências que façam com que os
profissionais consigam cons-
truir pensamentos novos. Não
apenas difundir informações

que já estão por aí. Alguns
desses caminhos alternativos
podem não dar certo. Mas não
tem problema, porque o erro
faz parte da aprendizagem.

l O que seria um curso inova-
dor na área de marketing, sob
seu ponto de vista?
ROMERO: Um que mostre no-
vas maneiras de se conceber
os negócios, de estruturar os

produtos e serviços, e que es-
timule o pensamento multidis-
ciplinar e divergente. Desde
criança, na escola, aprende-
mos as coisas de maneira fra-
cionada, ou seja, em várias dis-
ciplinas separadas, estanques.
Isso contribui para as pessoas
entenderem a realidade de for-
ma segmentada, o que não
corresponde ao que vão en-
contrar pela frente, na vida
profissional. Além disso, nossa
educação nos prepara muito
para a convergência, para o
consenso, quando o dissenso
é essencial antes de um acor-
do, até para que o resultado
seja mais criativo. A pós-gra-
duação em “Design estratégi-
co”, da ESPM, por exemplo, en-
caixa-se bem nesses critérios,
e é procurada por profissio-
nais de diversos segmentos.

l Como está o perfil do públi-
co que procura os cursos de
pós da ESPM?
ROMERO: Cada vez mais rece-
bemos um público empreende-
dor. É uma semente que foi lan-
çada no Brasil, há alguns anos,
e que está crescendo. As pes-
soas vêm porque querem criar
o próprio negócio, o que avalio
como importantíssimo. Além
disso, muitos recém-formados
têm nos procurado, o que é
uma mostra de que o mercado
está mais exigente. Temos um
programa de primeira gerên-
cia, voltado para recém-forma-
dos de várias áreas, com o ob-
jetivo de preparar a pessoa pa-
ra gerenciar seu negócio. Para
ele, recebemos desde profes-
sores de educação física até
advogados e médicos.

l Quais são os nichos mais pro-
missores em marketing hoje?
ROMERO: As áreas de moda,
cultura e eventos esportivos
estão num momento muito
bom, no Rio de Janeiro. Isso es-
tá muito ligado à vocação da
cidade e do estado, não só ao
momento favorável, com a pro-
ximidade da Copa do Mundo
de 2014 e das Olimpíadas de
2016. A cidade sempre foi tida
como a capital cultural do Bra-
sil, mas ficou, durante um bom
período, com essa vocação
eclipsada, nebulosa, devido à
violência e ao esvaziamento
econômico. Agora estamos re-
tomando isso, com um fôlego
muito bom. A economia criati-
va está crescendo no estado, e
o mercado está demandando
que os profissionais estejam
muito bem preparados para is-
so. A ESPM está lançando a
pós em marketing de moda —
que faz uma convergência de
marketing, moda, design e ges-
tão — e a de políticas e patro-
cínios culturais e esportivos.

l E na área de negócios, o que
está crescendo?
ROMERO: As franquias são
um modelo de empresa que es-
tá cada vez mais se consagran-
do. Elas trazem em si um ele-
mento forte de inovação, por-
que se trata de uma nova con-
cepção da estrutura de pro-
priedade. O Brasil sempre teve
muitas empresas de grandes
grupos, familiares ou multina-
cionais. E o país precisa desen-
volver a média empresa. A
franquia tem, a um só tempo, o
espírito da cooperação e o da
propriedade local. Junta dois
mundos que são muito interes-
santes. O fato de haver cada
vez mais franqueados é uma
demonstração de que a cultura
do empreendedorismo está se
consolidando no país. E é bom
porque não ficaremos tão de-
pendentes de poucos agentes
econômicos, o que será funda-
mental para sustentar o desen-
volvimento do Brasil. Não
adianta termos grandes e sóli-
das empresas se não tivermos
boas médias e pequenas. n

“Para acompanhar o mundo atual, os cursos de
pós-graduação devem focar na formulação da

equação. Hoje temos que olhar mais o
processo do que uma solução pronta.”

LUIZ ROMERO
Coordenador de pós-graduação da ESPM
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Text Box
Fonte: O Globo, Rio de Janeiro, 24 jun.  2012, Boa Chance, p. 7.




