
Alunos e café 
 
Recebi um e-mail curioso. O assunto, revelado no título da mensagem, é o seguinte: Alunos 
do curso de administração e comércio do Mackenzie tentando marcar uma entrevista com o 
pessoal de marketing do Café Pilão. 
 
O e-mail me foi enviado com a observação no “assunto” de que era “muito bom”. A coisa 
começa com um “Pedido dos Alunos do Mackenzie ao Café Pilão: Prezados Srs., gostaria de 
verificar a possibilidade da realização de uma entrevista com o responsável pela Área de 
Marketing a respeito do mercado de café tipo exportação no Brasil. Eu e meus colegas 
somos alunos do curso de Administração/Comércio Exterior da Universidade Mackenzie e 
temos como tema do trabalho de conclusão de curso a influência do selo ‘tipo exportação’ 
no consumo de café no Brasil. A idéia é estudarmos os efeitos do produto exportável no 
mercado doméstico e por isso selecionamos profissionais do mercado de café cuja opinião 
nos seria de algum valor. A entrevista seria agendada conforme a disponibilidade da sua 
empresa e não levaria mais do que 1h. Aguardo um retorno, e desde já agradeço.” 
 
Continua com a “Resposta do Café Pilão: Agradecemos o seu contato e o seu interesse no 
nosso Café Pilão. Informamos que nós, do Café Pilão, possuíamos uma política para 
divulgação das informações sobre os nossos produtos e sobre a nossa empresa. Desta 
forma, disponibilizamos o site para que o estudante tenha acesso às informações sobre a 
marca do produto e a empresa possíveis de serem divulgadas. Você poderá acessar nossa 
página pelo endereço:  http://www.cafepilao.com.br. Esperamos que você possa apreciar o 
site do Café Pilão, pois ele foi especialmente desenvolvido com todo carinho para você! Mais 
uma vez agradecemos o seu contato e colocamos o Serviço de Atendimento ao Consumidor 
a sua disposição. Serviço de Atendimento ao Consumidor”. 
 
E termina com uma réplica dos alunos: “Somos alunos do último semestre do curso de 
Administração/Comex da Universidade Mackenzie. Embora o nosso curso seja meia-boca, 
Vsa. também seja meia-boca e essa água suja que vocês chamam de café outra meia-boca, 
‘nós’ não o somos e a nossa paciência se esgotou. Como Vsa. não deve saber o que é 
stress, pois a sua existência medíocre não prevê a transposição de limites, prazos, etc, eu 
gostaria de, em poucas linhas, escrever que é muito foda ralarmos para pagar a facu, 
mantermos nossos empregos, tentarmos minimamente concluir os trabalhos que sempre 
deixamos atrasar e ainda termos que aturar respostas imbecis como a que Vsa. nos 
mandou. Para tentar fazê-lo perceber o quão estúpida foi a sua resposta, segue um 
silogismo bem didático, com a seqüência de raciocínio que o seu cérebro de amendoim 
deveria ter feito: 
 
A minha mensagem chegou por meio do site do Café Pilão, portanto eu tenho acesso à 
Internet; 
 
A mensagem foi escrita, logo eu sei escrever; 
 
Se eu sei escrever, muito provavelmente eu saiba ler; 
 
Se eu sei ler, tenho acesso à Internet e acessei o site do Café Pilão p/ escrever a 
mensagem, eu vi o que havia escrito lá; 
 
Se eu me dei ao trabalho de escrever uma merda de mensagem para um bando de idiotas 
do serviço de atendimento, é porque eu preciso de algo além do que está no site. Ficou 
claro ou preciso desenhar? 
 
Portanto, meu amigo, eu penso sinceramente que pessoas como Vsa. deveriam ser 
esterilizadas ao nascer, pois assim pouparíamos as futuras gerações do convívio 
desgastante que hoje somos obrigados a manter, em nome dos direitos humanos e da 
civilidade. Por fim, segue um conselho e um pedido. O conselho é que Vsa. se mate o mais 
rápido possível, e o pedido é que, antes de se matar, você vá tomar...” 



Sinceramente, a ser verdade o conteúdo deste e-mail, fico me questionando sobre a 
qualidade da formação que os alunos de administração e comércio do Mackenzie vêm 
recebendo. Não apenas em termos de qualificação profissional, mas também de formação 
ética. O festival de grosserias que consta da réplica que enviam à empresa deixa dúvidas 
tremendas sobre o perfil desses pretensos futuros gestores de negócios. Tenho feito 
palestra para milhares de estudantes e profissionais no Brasil inteiro e pregado a atitude 
corajosa, a rebeldia como motivação criativa. Sempre com o propósito de excitar a 
sensibilidade e provocar novas inspirações. Nada a ver, portanto, com a grosseria 
despropositada desses alunos. Há maneiras muito inteligentes, criativas e eficazes para 
criticar a pobreza da resposta do Café Pilão. Com sua atitude, o grupo desperdiçou a 
oportunidade e se colocou num nível ainda mais abaixo. É uma pena, mas deve servir para 
uma boa reflexão de todos nós sobre criticar e agredir. Lamentável que alguém tenha 
achado isso “muito bom”. 
 
Fonte: Propmark, São Paulo, 1 set. 2008. p. 30.   


