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O melhor que posso fazer pelos jovens de hoje é sair de cena
Banda executiva

Lucy Kellaway

Q
uando eu estava
perdendo tempo, na
semana passada, com
o deplorável site de

Davos, me deparei com dados
estatísticos graves. Nos
próximos dez
anos haverá 1,2 bilhão de
jovens procurando emprego e
apenas 300 milhões de postos
de trabalho disponíveis.
Ao lado desses dados havia um
convite para escrever um ensaio
que resolvesse o problema.

Por algum tempo fiquei
empolgada e comecei a apontar
meu lápis, uma vez que estou
certa de ter a resposta perfeita
para a questão do desemprego
entre os jovens. Mas,

infelizmente, após um exame
mais acurado, constatei que a
competição não está aberta a
pessoas como eu, mas à “Yo u n g
Global Shapers Community”
(“Comunidade dos Jovens
Formadores Mundiais”), que
diz respeito a “indivíduos
extraordinários” na faixa dos 20
e poucos aos 30 e poucos anos.

Mas, por mais
extraordinárias que sejam
essas pessoas, garanto que
seus ensaios não serão bons.
Os jovens receberam um título
para orientar seus ensaios:
“O que eu e a comunidade
mundial podemos fazer para
criar empregos para a minha
geração?” Mas não há muito
o que eles possam fazer
porque nós, os velhos, estamos
atravancando seu caminho.

Em vista disso, decidi levar
adiante minha inscrição, sem
considerar a faixa de idade.
Meu ensaio é bem curto — o
que, espero, será um alívio
para os jurados. O que eu
faria pode ser resumido em
duas palavras: pedir demissão.

Essa verdade inescapável e
embaraçosa vem sendo
reiteradamente repetida na
minha cabeça nos últimos
meses, uma vez que continuo

conhecendo pessoas de 20 e
poucos a 30 e poucos anos
desesperadas por um
emprego em jornalismo — e
pelo meu, em particular.

Eu tento enrolá-los com
superficialidades sobre o
quanto o mercado de
jornalismo é difícil, mas
ninguém se deixa enganar.
O verdadeiro motivo pelo
qual eles não podem fazer
meu trabalho é o fato de eu
mesma o estar fazendo. Isso se
encaixa em quase todas as
profissões. Os jovens não
conseguem avançar, umavez
que em todo lugar encontram
minha geração, serena e
autoconfiante, “in situ”. Assim,
a única maneira de resolver o
problema é fazer com que todas
as pessoas de determinada
idade, digamos, de mais
de 50 anos, puxem o carro.

Antes que eu prossiga, tenho
de deixar claro uma coisa. Esta
não é uma carta de demissão —
pretendo segurar meu
emprego com todas as forças.
O problema é que não consigo
resistir à tentação de chamar a
atenção para o óbvio, embora
isso não atenda aos meus
interesses. Romper o impasse à
força não apenas faria muito

para solucionar o desemprego
entre os jovens mas também
teria outras finalidades.

A questão é definir se é
melhor as pessoas vivenciarem
uma década de depressão e
subemprego no começo ou
no fim da carreira. A resposta
é fácil: certamente é melhor
ser mais ativo no começo.
Ter pessoas na ociosidade num
período em que elas estão cheias
de energia e dispõem do volume
máximo de massa cinzenta
é um desperdício tremendo.

De qualquer maneira, a
minha geração gozou de
muitas vantagens por
tempo demais. Compramos
casas quando elas ainda
eram financeiramente
acessíveis, embora com
certo esforço. Tivemos ensino
e aposentadorias gratuitos.
Foi tudo muito bom, mas
é hora de começar a pagar.

Uma das maiores vantagens
dos jovens é que eles são
baratos. Mudar dos velhos
para os jovens reduziria os
salários e resolveria o problema
da remuneração dos executivos
com uma só cajadada. Quase
todas as pessoas que ganham
valores grotescos têm mais de
50 anos — livrar-se delas

significará que os vencimentos
dos principais executivos
cairão. O diretor do Royal Bank
of Scotland (RBS), Stephen
Hester, estava um ano atrás
de mim na universidade — o
que significa que ele deve estar
com mais ou menos 51 anos.

É uma pena, Steve, mas
seu tempo acabou também.
Testei esta ideia com vários
contemporâneos e todos eles
disseram que é bobagem.
Eles resmungam sobre esse
“exemplar de falácia trabalhista”
com um olhar de pânico.
Depois dizem: pense na perda
de experiência. Respondo
que a experiência pode estar
sendo superestimada; de
qualquer maneira, não estou
defendendo dar enormes cargos
a crianças, mas a pessoas de 40 e
poucos, com 15 ou 20 anos de
experiência, período certamente
tão bom quanto 30 ou
mesmo 40 anos de experiência.

Em seguida, eles protestam
que os ocupantes dos cargos
máximos estão ali porque
são bons, e se desvencilhar de
gente boa é burrice. Isso, até
certo ponto, é verdade, mas
seguramente há pessoas mais
jovens que são boas também.
De qualquer maneira, eu

poderia dar um jeitinho para
alguns superastros de certa idade
– dos quais há pouquíssimos –
continuarem onde estão.

Diante disso, o que faria
o restante de nós,
desempregados de 50 e
poucos e 60 e poucos anos?
Poderíamos vender nossa
experiência como consultores.
Poderíamos começar de
novo fazendo uma coisa
diferente como nos tornar
empreendedores, viver
dos lucros que arrecadamos
em casa ou ser frugais e
economizar — e ir para a
universidade. Sempre pareceu
um desperdício pessoas de 20
e poucos anos tirarem títulos
acadêmicos inúteis em inglês
e história, quando as de
50 aproveitariam muito mais.

Continuo dizendo que não
gosto da ideia. Simplesmente
acredito nela e a estou
apresentando como meu
ensaio para disputar o prêmio.
Sei que o ganhador receberá
€10 mil. Espero que
eu não ganhe, mas, se ganhar,
vou precisar do dinheiro.

Lucy Kellaway é colunista do “Financial
Ti m e s ”. Sua coluna é publicada às
segundas-feiras na editoria de Carreira
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Escolas criam
serviços para
incrementar a
p ós- gr aduaç ão
Orientação de carreira, cursos extracurriculares
e imersões são algumas das opções para alunos.
Po r Carmen Nery, para o Valor, de São Paulo

Para enriquecer a grade curri-
cular, as principais instituições
de pós-graduação em educação
executiva vêm ampliando cada
vez mais as atividades agregadas
como orientação de carreira, cur-
sos de empreendedorismo, inter-
câmbio e viagens de aprendiza-
do e imersões práticas.

O objetivo é criar um ambiente
o mais próximo possível da reali-
dade do mercado de trabalho,
além de fazer com que os alunos
se relacionem em rede, explorem
seus pontos fortes e conheçam o
que precisa ser melhorado.

“Por mais completo que um
curso seja, o trabalho de campo
é essencial”, diz Mauro Kahn ge-
rente executivo do MBA de Pe-
tróleo (MBP Master Business Pe-
tróleo) e de meio ambiente
(MBE Master Business Environ-
ment) da Coppe/UFRJ.

Os cursos oferecem visitas téc-
nicas a plataformas de petróleo,
estações de tratamento de
afluentes e resíduos sólidos, e
também a empresas.

“Tentamos ficar cada vez mais
próximos da realidade. As dinâ-
micas de grupo envolvem dis-
cussão de casos e simulam uma
audiência pública ou uma audi-
toria ambiental nos cursos de
meio ambiente. No de petróleo,
simulamos uma licitação da
ANP ou discutimos a viabilidade
econômica e financeira de pro-
jetos”, acrescenta.

Também na Coppe, o MBA em
gestão do conhecimento e inteli-
gência empresarial estimula, so-
bretudo, o relacionamento em
rede por meio de workshops de
inovação e empreendedorismo.
O programa conta com a partici-
pação de fundos de venture capi-
tal, agências de fomento e em-
presários que tiveram ideias que
se transformaram em negócios
de sucesso, como Jorge Alberto

Reis, fundador do Ingressos.com
e ex-aluno do curso.

“Um dos objetivos do MBA é
estimular a inovação. Nos
workshops são discutidos não
apenas exemplos de sucesso, mas
também de fracasso. Estes, inclu-
sive, são os que mais atraem os
alunos, pois geralmente se
aprende mais com os erros”, diz
Marcos Cavalcanti, coordenador
do MBA. “Apostamos na constru-
ção coletiva do conhecimento
para a gestão de uma empresa
que não está mais em um mundo
industrial. Hoje, o principal fator
de produção é o conhecimento
para o qual a lógica da colabora-
ção faz mais sentido”, ressalta.

Na ESPM, os alunos do MBA
Executivo têm a sua disposição
uma série de oficinas que visam
aprimorar o desenvolvimento
profissional. Elas são promovi-
das pela ESPM Carreiras e in-
cluem técnicas de autoconheci-
mento, empreendedorismo, di-
vulgação de currículo, networ-
king e redes sociais.

O objetivo, segundo Adriana
Gomes, coordenadora do ESPM
Carreiras e do núcleo de gestão
de pessoas da ESPM, é fazer o alu-
no refletir sobre as suas escolhas,
seus valores e crenças e o que
vêm fazendo ao longo da vida.

“O modelo educacional do
país leva as pessoas a tomarem
decisões muito cedo, sem co-
nhecimento do mercado de tra-
balho. Muitas vezes a frustração
aparece antes mesmo da entra-
da no mercado de trabalho, ain-
da na graduação.”

Para Adriana, a pós-gradua-
ção pode servir como um cami-
nho alternativo de mudança de
carreira. Um dos módulos, por
exemplo, é o de empreendedo-
rismo, que já é uma realidade
como opção profissional. “A ofi-
cina ajuda a avaliar as habilida-
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Renata Daflon, herdeira da gráfica Holográfica, aluna do MBA Executivo do Ibmec, participou de um curso na Babson, escola americana com foco em empreendedorismo

Curso nos EUA muda
foco de empreendedora
De São Paulo

Para Renata Daflon, aluna do
MBA Executivo em Gestão no Ib-
mec, participar de um curso de
imersão em Babson, escola de ne-
gócios com foco em empreende-
dorismo localizada nas cercanias
de Boston, representou uma que-
bra de paradigma. Herdeira de
uma gráfica, a Holográfica, com
faturamento de R$ 12 milhões, ela
analisa que rumos dar ao negócio
— que está sendo pressionado pe-
la crescente digitalização.

Entre as alternativas está a verti-
calização, com a integração de
uma gráfica digital, ou a criação de
uma agência que cria a própria de-
manda para a gráfica. Após o cur-
so, contudo, Renata estuda outros
caminhos para sua carreira. “Está
nos meus planos assumir a empre-
sa, mas o segmento vem mudando
e perdendo espaço para as mídias
digitais. O curso foi importante pa-
ra mim, que vivo mergulhada no
próprio negócio sem ver o mundo
exterior. Ele me abriu um leque de
oportunidades”, diz.

Ela conta que antes do curso re-
cebeu todo o material didático e,
desse modo, pôde se preparar para
as aulas. Lá, conviveu com profis-
sionais dos mais variados setores

como petróleo, moda, saúde e
franquias. A troca de experiências
foi intensa e houve um verdadeiro
choque cultural em relação à reali-
dade do mercado americano.

“O brasileiro é muito empre-
endedor e cria pequenos negó-
cios até de forma improvisada,
que aos poucos vão ganhando
corpo. Mas ele tem medo de con-
tar sua ideia, com receio de que
seja roubada. Nos EUA, o empre-
endedor usa ao máximo seu
networking, inclusive para achar
parceiros que possam tornar o
empreendimento viável”, afirma.

No curso, os alunos foram esti-
mulados a criar um negócio. Re-
nata propôs uma empresa de ca-
pacitação e oferta de mão de obra
para a construção civil de olho na
carência de qualificação que atin-
ge o Brasil. A ideia foi aprovada,
mas este não é o novo negócio
que ela deverá conduzir no país.

“Estou pensando ‘fora da cai-
x a’ e atenta ao que está aconte-
cendo no mundo. Tenho analisa-
do algumas oportunidades de
investimento em outras áreas, es-
tudando o mercado de franquias
internacionais e até negócios re-
lacionados aos grandes eventos
no Brasil como Copa do Mundo e
O l i m p í a d a”, afirma. (CN)

des de empreender. Não basta
ter boa vontade e dinheiro, mas
iniciativa e persistência”, alerta.
Os módulos de preparação de
currículo e de networking, por
sua vez, ajudam os alunos a
prospectar oportunidades e a se
comportar nas redes sociais.

“Muitas consultorias usam es-
ses sites para avaliar perfis. Áreas
como tecnologia da informação,
por exemplo, têm mais de 90%
das vagas recrutadas no Linke-
din, que pode ser uma excelente
vitrine para as pessoas se apre-
sentarem de uma forma positiva,
participando de fóruns e grupos
de discussão”, analisa.

O Ibmec também oferece ofici-
nas gratuitas com orientações
sobre como desenvolver um bom
currículo e como se comportar
em uma entrevista, além de
workshops com profissionais do
mercado de trabalho. “Essas ati-
vidades mostram como o aluno
está projetando a sua carreira e
como ele pode identificar as suas
competências”, diz Ruth Duarte,
gerente de carreiras do Ibmec.

A instituição também vem
apostando em intercâmbio com
escolas de negócios fora do país.
O primeiro convênio foi fechado
com a Babson, uma das maiores
escolas de empreendedorismo
do mundo, localizada em Wel-
lesley, perto de Boston, nos Esta-
dos Unidos.

Os alunos de MBA podem
agregar um módulo internacio-

nal que inclui uma semana de
imersão com aulas de empreen-
dedorismo e visitas técnicas a
empresas. “O curso foi formata-
do em conjunto pelo Ibmec e o
Babson para trabalhar uma nova
mentalidade empreendedora
com foco no aspecto comporta-
mental de empreendedores de
sucesso. É um curso mais opera-
cional e de ‘a ç ã o’ do que teóri-
c o”, descreve José Luiz Trinta, co-
ordenador nacional de educa-
ção executiva do Ibmec.

A Fundação Getulio Vargas
(FGV) também oferece a possibi-
lidade de intercâmbio interna-
cional no curso de direito. São
módulos disponíveis em mais de
20 instituições no EUA, Europa,
América Latina e Ásia. Alguns
são gratuitos e os alunos só pa-
gam estadia e passagens. Em
2011 foi iniciado um módulo na
Universidade da Califórnia para
um programa de três semanas
de direito internacional com
hospedagem no campus e visitas
a escritórios de advocacia.

O curso engloba arbitragem e
mediação, direito ambiental,
propriedade intelectual, gover-
nança global e inglês jurídico. “A
FGV também tem convênio com
a Queen Mary University para re-
comendação de alunos que, se
passarem no processo seletivo,
têm bolsa integral para um mes-
trado de 12 meses”, diz Rodrigo
Viana, Coordenador de Pós-gra-
duação da FGV Direito.
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Text Box
Fonte: Valor Econômico, SãoPaulo, 6 fev. 2012, Eu & Investimentos, p. D10.




