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O novo reitor da Fecap, Sérgio de Gouvêa
Franco, diz que falta grandes líderes no
Brasil, que a Educação está empobrecida
e que somente os profissionais que
levam em conta as relações humanas
prosperam nos negócios
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TRADIÇÃO
renova
sino superior no Brasil.

É nesse contexto, onde há pro-
liferação de cursos e demanda sa-
turada - estima-se que haja pelo
menos 100 mil vagas disponíveis
nas instituições federais - que a
Fundação Escola de Comércio Ál-
vares Penteado - Fecap, tem como
desafio manter a excelência con-
quistada ao longo de seus 104 anos
de existência e aumentar o número
de alunos, que hoje está em torno
de 5 mil matriculados.

O novo reitor, o filósofo, psicana-

lista e engenheiro Sérgio de Gouvêa
Franco, em entrevista a Vida Execu-
tiva, mostra os caminhos para a me-
lhoria na Educação, fala sobre a falta
de grandes líderes no Brasil e diz que
o executivo que prospera nos negó-
cios é aquele que tem a racionalida-
de administrativa, mas que leva em
conta as dimensões humanas.

VE - O senhor tem formação em ci-
ências exatas e humanas. Isso ajuda
a ser reitor da Fecap?
Sérgio Gouvêa de Franco - Ajuda
porque você tem os contratempos
administrativos, que demandam efi-
ciência racional. Mas também tem
os que são humanos, especialmente
em uma instituição de ensino. Aqui,

na Fecap, onde há 4 mil, 5 mil alu-
nos, há problemas o tempo todo.
Seja do aluno com a família, com
uma disciplina, do professor com o
aluno, enfim, são situações que es-
tão relacionadas às questões huma-
nas. E no mundo dos negócios, uma
empresa, às vezes, trava por causa de
problemas de relacionamentos en-
tre uma equipe que se opõe a outra,
de um diretor que não se dá com ou-
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tro. Então, é preciso pensar nesta di-
mensão, nas relações humanas com
uma certa honestidade, maturidade
e conhecer as dificuldades. E isso
ajuda a desmontar um pouco certas
armadilhas que vão se montando.

VE - Então os executivos deveriam
fazer cursos na área de humanas?
Sérgio - Diria mais. Diria que hoje
as lideranças das empresas precisam

desesperadamente disso e, talvez, as
pessoas que tenham isso estão pros-
perando mais. O executivo que criar
intriga, não souber trabalhar em
equipe, que todo mundo desconfiar
da honestidade dele, não poderá ser
um líder. A liderança é um fenôme-
no humano. E se você não produz
um ambiente de confiança, isso não
acontece. Na empresa, se não há esse
espaço, a qualidade da produção cai

muito. Dentro da escola e da família
é a mesma coisa. Em qualquer rela-
cionamento humano a confiança é
um dado fundamental.

VE - E os executivos estão ficando
mais atentos a essa questão?
Sérgio - Existe muita gente preocu-
pada. Tem altos executivos que estão
mais conscientes de que a experiên-
cia humana é tão complexa que exige l
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uma outra forma de enfrentá-la. As
empresas, por exemplo, já estão fa-
lando para seus executivos pararem
uma hora na segunda-feira, antes de
começar a trabalhar. Nesse momen-
to ele vai apenas pensar na sua sema-
na. Na sexta-feira, o profissional faz
a mesma coisa, pára por uma hora
para rever o que foi feito. Essas duas
horas produzem um efeito profundo.
Às vezes, ficamos presos à instituição,
à família, à vida, e não conseguimos
nos dar conta da importância desses
momentos, de parar e pensar.

VE - Os profissionais brasileiros es-
tão bem preparados?
Sérgio - Há muita heterogeneidade
no Brasil. É um país muito complexo
e há gente muito boa, outras mais ou
menos. Como o mercado está bas-
tante exigente, existem pessoas que
estão se formando e não estão conse-
guindo encontrar colocação. Mas es-
ses números não são desesperadores.
Acho que está em torno de 7%.

VE-Qual o melhor caminho: mesclar
prática com formação ou se dedicar
primeiro apenas à formação?
Sérgio - Na área de negócios, há
uma consciência muito clara de que
o bom profissional é o que tem pas-
sagem pela iniciativa privada, que
não é excessivamente teórico. Esse
mix entre experiência empresarial
e experiência acadêmica deve ser
sempre casado. Não dá para tentar
entrar no mercado com 30 anos, após
graduação, mestrado e doutorado. A
não ser que ele queira ser um pesqui-
sador, um professor. Se quiser entrar
no mundo dos negócios, o caminho

mais correto é trabalhar e até fazer
mestrado junto. A pós-graduação
Lato Senso atende exatamente a isso.

VE- Então, os cursos de menor dura-
ção são um bom caminho ?
Sérgio - Na Fecap nós temos parce-
rias para atender justamente a esses
alunos. Temos um curso agora, por
exemplo, sobre gestão em comu-
nicação empresarial. Ele funciona
assim: uma empresa com cinco fun-
cionários, lá em Recife, quer oferecer
formação para sua equipe, ela co-
loca um computador com um telão
e, num determinado horário, todos
vão para a sala e participam de um
sistema parecido com uma video-
conferência. Isso é a formação con-

tinuada. Ela é muito importante não
só no Brasil, mas no mundo inteiro.
Particularmente, para o mundo dos
negócios, é muito válida por que essa
é uma área em que a aprendizagem
precisa ser muito prática.

VE - Como o senhor avalia a forma-
ção no Brasil?
Sérgio -A origem da palavra forma-
ção é "forma". Mas a primeira idéia
que temos de "forma" é um pouco
desagradável. No entanto, ao pen-
sarmos mais seriamente, veremos
que o mundo contemporâneo está
vivendo uma espécie de excesso, sem
"forma". É o excesso de tudo. Então, a
idéia da formação é recuperar a for-
ma original. Se você parar para pen-
sar em formação como educação,
podemos imaginar a recuperação de
um projeto originário do ser huma-
no, priorizando sua vocação. Educar,
portanto, tem a ver muito com isso,
com voltar à essência. Auniversidade
teria que pensar um pouco em como
criar um ambiente onde as pessoas
encontrem seu jeito de ser e seu pro-
jeto pessoal e profissional.

VE - Seria um espaço para a criativi-
dade, mas que também mostre cami-
nhos com parâmetros?
Sérgio - Também. Você pensa na
psicanálise, por exemplo, ela tem um
conceito do masculino e feminino,
mas não é só na psicanálise. Na admi-
nistração, em todo canto tem o dentro
e o fora. Acho que a maturidade tem a
ver um pouco com a integração desses
dois elementos. O subjetivo e o objeti-
vo, o do seu mundo interior e o exte-
rior. Porque se ficar só se referindo ao
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seu interior não vai conseguir nada,
mas também se ficar preso ao mundo
externo, vai perder contato com a sua
vitalidade, a sua vocação. A maturi-
dade tem a ver com um jogo que vai e
volta, com interior e exterior. A educa-
ção está ligada a tudo isso.

VE - E como isso pode acontecer?
Sérgio -A escola tradicional até me-
ados do século 20 era muito rígida,
onde toda ênfase estava no profes-
sor. Depois, vem a escola nova, que
tenta recuperar o valor do aluno, a
criatividade, a espontaneidade. Mas
também houve exageros. Os alunos
definiam o currículo. Essa foi uma ex-
periência na Inglaterra. Hoje, a noção
mais amadurecida da educação é que
caminha nas duas direções. O foco é
o professor e o aluno, a disciplina e a
espontaneidade, o desejo e o esforço.
O segredo está justamente nisso.

VE - E como equilibrar esses dois
mundos?
Sérgio-Tenho um pouco de dúvida
de que essa deformação seja estrita-

mente um problema contemporâneo.
Talvez seja um problema de sempre.
Agora, porém, essas deformações têm
características peculiares. O avanço
tecnológico cria um tipo de defor-
mação específica. Claro que na idade
média a deformação se dava de outra
forma. Então, a gente tem de pensar o
mundo contemporâneo para ver tanto
as oportunidades quanto os entraves

Sérgio -A Fecap é uma instituição
secular e isso é uma glória para nós,
porque no Brasil todas as institui-
ções de ensino são tardias. A Fecap
surgiu nos primeiros momentos de
industrialização no país. Ela tem
a ver com toda a nossa história. O
nosso grande desafio é pegar essa
história, manter essa tradição e
atualizar, porque o mundo muda

que estamos lidando. O grande desafio
é como pensar a educação no lugar e
na época que a gente está. Não adianta
ficar pensando em uma educação to-
talmente idealizada.

VE - E nesse turbilhão de inovações
qual é o desafio da Fecap?

muito. Portanto, é como pegar o
pioneirismo da Álvarez Penteado
e atualizar nos dias de hoje, tanto
acadêmica e administrativamente,
no business e na formação do aluno.
A questão é como a gente cria um
profissional com uma boa resposta
para o mundo contemporâneo, que
não seja ingênuo e que entenda esse
mundo. Que saiba se posicionar e
que também dê sua contribuição
para o país. O Brasil está precisando
desesperadamente de uma contri-
buição da universidade. O país está
vivendo um momento em que está
necessitando de idéias generosas,
de projetos, de grandeza. Estamos
em um momento da nossa história
muito apequenado, onde as pesso-
as estão pensando de uma maneira
muito utilitária. Os nossos líderes
nacionais estão com referencias
muito empobrecidas.
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VE - Quais são as dificuldades para
superar esse grande desafio?
Sérgio - São várias frentes. A edu-
cação, hoje, está passando por vários
desafios importantes. Um dos proble-
mas, por exemplo, é que nos últimos
anos a oferta de vagas nas universida-
des é maior do que a demanda. Então,
as instituições de ensino superior es-
tão lutando para ter aluno.

ser deficitários, senão estaremos
complicados. Mas essa é uma luta
de todas as instituição de ensino
superior. E há um grande problema,
porque sabemos que as pessoas que
podem pagar R$ 800 ou R$ l mil já
estão pagando. Toda a classe média
já está na faculdade. Hoje, quem está
fora da universidade, entre 18 e 23
anos, é quem não pode pagar.

VE - É uma guerra comercial entre
universidades?
Sérgio - É. Mas a Fecap não se iden-
tifica com essa guerra comercial.
Nós somos uma Fundação, por-
tanto, não temos fins lucrativos. E a
gente tem de deixar isso muito claro
para o mercado. Tudo o que temos
de resultado financeiro é investido,
e nós prestamos contas para o Mi-
nistério Público e para a Curadoria.
Anualmente, apresentamos um re-
latório. Mas também não podemos

VE - E algo está sendo feito para me-
lhorar essa situação?
Sérgio - O Governo Federal está
com iniciativas importantes e está
consciente disso. O ProUni é uma
tentativa de corrigir esse problema,
de tentar financiar a educação para
gente que tem menos oportunidades
financeiras. Isso é um grande desafio,
mas também tem os educacionais.
Pois estamos num processo de em-
pobrecimento do ensino secundário.
Parte dos alunos sabe muito pouco. A

USP considerada uma das melhores
universidades brasileiras, está com
aluno cada vez menos preparado para
a educação superior. Eles não sabem
escrever, não sabem ler.

VE - E aí as universidades acabam
exigindo menos dos alunos e per-
dendo o rigor na educação?
Sérgio - É uma questão de escolha.
Nós escolhemos pagar o preço de ser
exigente. Achamos que é uma men-
tira que o melhor que você possa
fazer para o aluno é baixar o padrão.
É o contrário. Quanto mais o aluno
aprende, mais ele é grato à instituição
de ensino. A educação é um processo
de transformação. Ela tem uma di-
mensão prazerosa, mas tem também
uma dimensão de transformação, de
esforço. A educação é aquilo que fica
depois que você esqueceu o que es-
tudou para as provas. A informação é
fugaz. O que fica é o que transforma
o indivíduo. Então, os cursos que são
mais rápidos, também têm um efeito
duradouro menor.

VE - Então, os cursos de curta dura-
ção não são recomendados?
Sérgio - Nós precisamos pensar em
educação seriamente. Temos que
pensar no efeito a longo prazo, por-
que o Brasil está precisando de gente
mais consciente. Agora, é claro que
um curso de final de semana é legal
porque as vezes o cara tem que fazer
para conseguir um emprego, está
morrendo de fome e com esse curso
vai conseguir um emprego para ganhar
R$ 300. Mas se avaliarmos de manei-
ra mais generosa, o que o país precisa
mesmo é de gente mais bem formada.
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VE - Mas esses cursos tem um gran-
de valor para a sociedade, não?
Sérgio - Não quero fazer nenhuma
crítica. Pelo contrário, o que o governo
está tentando fazer é ajudar as pessoas
que não podem fazer um curso de 4,5,
6 anos. Mas também precisamos com-
preender que hoje o Brasil está preci-
sando desesperadamente dos grandes
economistas, dos grandes líderes, de
pessoas que tenham essa grandeza. E
essas pessoas estão em falta.

VE - Como atingir o equilíbrio finan-
ceiro e administrativo?
Sérgio - Isso tem a ver com algumas
políticas de austeridade. O reitor não
tem mais carros. É o estilo que nós es-
tamos implantando aqui. Temos uma
administração enxuta, racional e evi-
tamos os desperdícios. O equilíbrio
financeiro é sempre acompanhado
da vocação da excelência. Como não
temos a intenção do lucro, facilita o
equilíbrio. Esse é ao meu modo de ver
um dos grandes desafios, se não for o
grande desafio do momento para uni-
versidade brasileira, tanto a p articular
quanto a pública.

VE - Há muito desperdício nas uni-
versidades brasileiras?
Sérgio -Algumas relações entre pro-
fessor e alunos nas universidades fe-
derais são exageradas. Por exemplo,
usando números bem gerais, a Unes-
co recomenda a relação da ordem de
l professor para 15 alunos. Há casos
de l para cinco alunos. É preciso usar
a racionalidade. Mas para mexer com
isso é duro, porque é mexer com cor-
porativismo, com uma tradição, onde
as universidades estão mais preocu-

padas consigo mesmo do que com
o Brasil. Depois, na outra ponta tem
um grupo que está mais preocupado
com o lucro, e a educação vai ficando
uma coisa sem importância.

VE - O nível dos professores é bom?
Sérgio - A pós-graduação brasileira
tem um nível muito bom e isso é legal
de reconhecer. Hoje, quase não existe
gente fazendo mestrado fora. Atual-

mente, o que está sendo recomenda-
do é a bolsa sanduíche, que é passar
um ou dois anos no exterior para ter
convivência com o mundo universitá-
rio lá fora e, com isso, voltar com expe-
riência internacional. Só em algumas
áreas específicas é necessário fazer
formação em outro país.

VE - A maioria dos alunos da Fecap
sai empregada. Como se manter em
sintonia com o mercado?
Sérgio - Essa é uma das marcas que a
gente está tentando divulgar no mer-
cado: como o nosso aluno se sai bem
no mercado. No nosso corpo docen-
te tem professores que são ligados ao
mercado, que têm vida empresarial
e outros que são muito acadêmicos.
Esse mix permite uma forte sintonia
com as necessidades do mercado.

VE - É possível fazer parcerias com
grandes empresas para financiar a
educação no Brasil?
Sérgio-Esse é um tema difícil, mas
estamos pensando bastante nisso.
Talvez seja nos EUA que a iniciativa
privada mais participe. Mas não é
feito dentro das universidades, e sim
dentro da empresa. Por exemplo,
uma grande corporação americana
tem um departamento de pesquisa
voltada para um determinado pro-
duto, ela vai até a universidade e
recruta um grande cientista, que ga-
nha, por exemplo, US$ 10 mil e ofe-
rece US$ 100 mil, hipoteticamente.
Ela ainda não financia a educação,
mas é uma boa iniciativa. Nós esta-
mos tentando algumas parcerias e
acho que estão começando a surgir
algumas na iniciativa privada. •

Text Box
Fonte: Vida Executiva, n. 26, p. 50-55, jul. 2006.




