


m dos primeiros estu
diosos a teorizar so
bre o papel das elites 
no aprimoramento das 
sociedades modernas, 
o italiano Vilfredo Pa-

reto (1848-1923) foi também o mais 
ardoroso defensor de sua renovação 
constante. "Assim como o fluxo sanguí
neo mantém vivo o organismo humano, 
a circulação das elites deve assegurar o 
equilíbrio e a longevidade do corpo so
cial", resumiu Pareto em seu Tratado de 
Sociologia Gerai de 1916. Outros tan
tos que se debruçaram sobre o assunto 
em diferentes tempos estão de acordo 
acerca do papel crucial exercido por 
uma elite detentora de conhecimento 
avançado, espírito empreendedor, ener
gia criadora e com os valores democrá
ticos bem consolidados. Quanto mais 
desses indivíduos uma nação conse
guir reunir, sejam eles profissionais l i 
berais, cientistas, empresários ou polí
ticos, mais chance ela terá de prospe
rar. Não apenas por seu próprio legado, 
mas também pelo exemplo que deixam 
para os demais. 



Donos de currículo impecável e tra
jetória precocemente ascendente, os 
100 jovens que ilustram as páginas des
ta reportagem compõem o retrato da 
nova elite que emerge no Brasil. Uni
versitários ou recém-formados em dez 
áreas distintas, como economia, enge
nharia e administração de empresas, 
eles se despregaram da média de ma
neira espantosa, e em muitas modalida
des — a começar pelo desempenho in
telectual notável. Suas médias escolares 
raramente ficavam aquém de 10. As 
universidades em que ingressaram figu
ram no topo dos rankings nacionais, 
quando não dos estrangeiros (alguns es

tudam em Harvard, Yale, Stanford). 
Isso se reverte na prática. Nos estágios, 
ou até já em empregos, esses jovens são, 
de longe, os mais bem remunerados, 
produtivos e inovadores. Postos a refle
tir sobre o futuro, surpreendentemente 
não revelam as inseguranças típicas da 
faixa etária — ao contrário, mantêm-se 
assertivos, sem perder, no entanto, algo 
de idealismo. Dá voz ao grupo a per
nambucana Joyce Queiroz, 23 anos, 
uma brilhante estudante de engenharia 
da computação: "Ser bom não basta, 
quero ajudar a consertar o país". Vistos 
sob uma perspectiva histórica, ela e os 
outros representam um grande avanço. 





"Nunca houve uma jovem 
elite brasileira tão prepara
da para ocupar postos-cha-
ve na economia e na políti
ca", analisa o historiador 
Marco Antonio Villa. 

Cada um desses jovens 
venceu mais de 150 candi
datos na briga por uma 
bolsa universitária conce
dida pela respeitada Fun
dação Estudar — a mais 
severa peneira existente no 
país para garimpar os me
lhores, uma vez que os es
tudantes de desempenho 
mediano não são sequer 
aceitos na disputa. A insti
tuição foi fundada duas 
décadas atrás pelos empre
sários cariocas Jorge Paulo 
Lemann, Beto Sicupira e 
Marcel Telles, trio que fez 
brotar no antigo Banco 
Garantia a mais agressiva 
cultura corporativa no país 
e hoje está no comando da 
InBev e de um fundo que 
controla a rede americana 
Burger King. Com um 
olhar treinado para distin
guir talentos excepcionais, 
os três deram a palavra fi
nal na seleção dos 100. 
Nos últimos dois meses, a 
pedido de VEJA, a Funda
ção Estudar traçou o mais 
detalhado perfil já feito 
desses jovens cérebros. 
Numa pesquisa baseada 
em dezenove questões, 
eles discorreram, livre
mente, sobre seus hábitos 
mais arraigados, ambições 
profissionais, expectativas e ideias 
(muitas) para o Brasil. Até de família 
("uma prioridade") e casamento (aspi
ração comum a todos, mas "só depois 
dos 30, com a vida mais assentada") 
eles falaram. 

Verter luz sobre a biografia deles aju
da a compreender como excelência e bri
lhantismo vão se forjando, ainda que as 
condições nem sempre pareçam de todo 
propícias. Apesar de a maioria vir de la
res cercados de estímulos e oportunida
des, espanta saber que, dos 100 estudan
tes, 25 não são egressos das melhores 



escolas particulares, mas, sim, de colé
gios públicos. Como conseguiram figu
rar entre os melhores do Brasil? Eviden
temente, a inteligência incomum é um 
dos componentes, mas nem de longe es
clarece tudo. Parte de seu sucesso acadê
mico, e até já no mercado de trabalho, se 
deve também a algo mais que suas histó
rias têm em comum. "Todos, sem exce
ção, contaram com pelo menos uma pes
soa próxima, seja um parente, seja um 
professor, que deu o empurrão decisivo 
não só para que se mantivessem voltados 
aos estudos, como para que almejassem 
nada menos que Harvard", analisa a 
coordenadora da pesquisa, Thais Jun
queira Xavier. Foi determinante para que 
conseguissem atingir o auge de seu de
sempenho intelectual (história que se 
repete, em outra escala, com os dois es
tudantes acrianos que venceram a últi
ma Olimpíada Brasileira de Língua Por
tuguesa, na página 131). 

A trajetória desses jovens reforça 
também a ideia de que o esforço em 
grau elevado acaba por lapidar o talento 
de forma decisiva. Pode-se dizer, sem 
exagero, que desde a infância eles vêm 
se debruçando sobre os estudos com ra
ra curiosidade, à custa de menos tempo 
livre para todo o resto. A obstinação é 
um traço que os aproxima de alguns dos 
grandes gênios da história. Para dar um 
exemplo, o pintor Leonardo da Vinci 
(1452-1519), idealizador do princípio 
do voo do helicóptero, dormia pouco e 
ainda cultivava o estranho hábito de es
crever com as duas mãos ao mesmo 
tempo. Com uma ele registrava obser
vações científicas, com a outra despeja
va as ideias que lhe vinham à mente no 
papel. Obcecado por sua obra, não que
ria perder tempo. Uma ideia também 
inaceitável para os pragmáticos talentos 
brasileiros. Típico do grupo, o estudan
te de administração de empresas Diogo 



Públio diz: "Para conseguir destoar da 
massa daqui a dez anos, vinte anos, não 
tem outro jeito senão ter isso como ob
jetivo desde já". 

Que não se espere dessa geração 
uma trajetória retilínea, como a de seus 
pais e avós, que, não raro, passavam a 
vida inteira numa mesma empresa. Os 
jovens de agora são completamente 
desapegados, inclusive do conceito de 
fronteira geográfica — quase todos já 
tiveram a experiência de estudar ou 
trabalhar no exterior, e querem repetir, 
"caso seja para ascender, claro". São 
fruto de uma conjuntura em que correr 
riscos se tornou não só uma ideia mais 
palatável, como até sensata. Primeiro, 
por razões econômicas. Eles estão che
gando ao mercado num momento em 
que a demanda por gente tão gabarita
da supera a oferta em certas áreas, o 
que os torna profissionais disputados 
pelas empresas. "A conversa aqui se 

inverteu. Agora, somos nós que nos es
meramos para atraí-los, dando liberda
de de horário e até a chance de fazerem 
mestrado fora do país, sem perder o 
emprego", relata o diretor de recursos 
humanos da Procter & Gamble, Carlos 
Relvas. Outra questão que os estimula 
a arriscar mais é de cunho demográfi
co. Egressa de famílias mais enxutas, 
de não mais que dois filhos, a maioria 
conta até hoje com a confortável guari
da dos pais. Espelham aí o comporta
mento do típico jovem brasileiro: 62% 
só saem de casa depois dos 30. segun
do o Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE). 

Nesse contexto, aventurar-se por um 
negócio próprio acaba sendo uma de
corrência quase que natural. É o que 
ambiciona, com raro entusiasmo, mais 
da metade dos brilhantes jovens destas 
páginas. Têm como fonte de inspiração 
as trajetórias-relâmpago de figuras co-



mo Mark Zuckerberg, criador do Face-
book, e Larry Page e Sergey Brin, estes 
fundadores do Google — todos bilioná
rios. Completamente inseridos no mun
do digital, tanto no lazer como em suas 
atividades intelectuais, eles agora que
rem ganhar dinheiro com isso. Chama 
atenção ainda o fato de que outros 20% 
da amostra almejam desempenhar uma 
função central em governos ou ter pela 
frente uma tarefa dedicada a políticas 
públicas. "'Mesmo que tenham como 
motor uma forte ambição pessoal, todos 
eles se sentem impelidos a fazer algu
ma diferença para o país, de forma 
bastante pragmática", observa o publi
citário Marcos Calliari, dono da Na-
mosca, agência especializada em pes
quisar o comportamento dos jovens. 
Quem traduz esse espírito é o estudante 
de engenharia Caio Graco, 23 anos, do 
Instituto Tecnológico de Aeronáutica 
(ITA): "Brasília precisa de mais racio
nalidade e cérebros". 

A tendência é que esses jovens tão 
prontos para empreender e inovar preva

leçam sobre uma elite brasileira que. em 
parte, se fia ainda em ideias tão ultrapas
sadas quanto acreditar que o desenvolvi
mento econômico depende única e ex
clusivamente do estado. É natural que a 
mentalidade das elites vá evoluindo à 
medida que o país avança. Bem pouco 
tempo atrás, pasmem, os dirigentes bra
sileiros não tinham atinado que a boa 
educação deveria ser pressuposto básico 
para o progresso — miopia que explica o 
fato de o país figurar ainda hoje entre os 
últimos colocados no ranking do ensino 
da OCDE, organização que reúne as na
ções mais desenvolvidas, divulgado na 
semana passada (veja reportagem nesta 
edição). A julgar pela clareza e determi
nação de estudantes como o carioca Pau
lo Ricardo Costa, 19 anos, recém-ingres-
so no curso de engenharia química da 
prestigiada Universidade Yale, nos Esta
dos Unidos, há bons motivos para apos
tar num avanço. Promete o rapaz: "Vou 
me empenhar, todos os dias, para quem 
sabe um dia poder ganhar o primeiro 
Prêmio Nobel do Brasil". 

Text Box
Fonte: Veja, São Paulo, ano 43, n. 50, p. 128-138, 15 dez. 2010. 




