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EU&CA R R E I RA

Empreendedores não precisam das escolas de primeira linha
Banda executiva

Luke Johnson

P
essoas que venceram
por seu próprio
esforço muitas vezes
dão mostras de
encarar de forma

incoerente o ensino superior.
Embora tenham obtido sucesso
sem ele, querem que seus filhos
usufruam de toda a
aprendizagem formal
disponível. Mas será que um
diploma é um ativo real para

um aspirante a empreendedor?
Peter Thiel, o bilionário

cofundador da PayPal, está
convencido de que existe uma
bolha na educação universitária
americana. Ele considera que a
crença, predominante na
“i n t e l l i g e n t s i a”, na vantagem
financeira oferecida por
qualificações como um MSc
(mestrado em ciências exatas),
um PhD (doutorado) ou MBA
(mestrado em administração de
empresas) é irracional. O custo de
uma formação acadêmica já vem
disparando há anos, mas, até a
recessão, poucos duvidavam de
que o enorme investimento era
uma ideia sensata.

Os pais quase se matam para
pagar mensalidades de escolas
particulares e o custo de
faculdades de renome.
Certificar-se de que os filhos
tirem as melhores notas e
ingressem nos cursos mais
conceituados se tornou quase
um artigo de fé religiosa entre os

profissionais liberais. Nos
Estados Unidos, as universidades
de primeira linha, coletivamente
conhecidas como Ivy League,
como as de Harvard e Princeton,
entre outras, cobram US$ 50 mil
anuais. E devido à obstinação de
dezenas de milhões de asiáticos,
mais vagas nas cobiçadas
universidades ocidentais estão
sendo abocanhadas por
estudantes chineses e indianos.

Minha atitude perante a
educação formal é analogamente
equivocada. Embora eu tenha
recebido um grau de mestre de
uma boa universidade, quase não
o usei no meu trabalho. Talvez ele
tenha me dado confiança e
contatos – embora eu tenha
certeza de que esses elementos
poderiam ter sido adquiridos de
outras formas. Foi certamente
um período agradável – mas não
as aulas expositivas, pois eu
nunca as frequentei, nem as aulas
práticas – eu as matei também.

A melhor experiência de

meus três anos de Oxford foi
inaugurar uma empresa, coisa
que nada tinha a ver com meu
diploma em fisiologia.
Desconfio que muitos
estudantes passam a maior
parte do tempo bebendo,
fazendo amor, dormindo até
mais tarde, participando de
protestos e assim por diante.
Será que isso vale todo o tempo
e o dinheiro investidos? A
pergunta cabe principalmente
agora, quando os alunos se
formam endividados até o
pescoço, ao mesmo tempo em
que se defrontam com um
número menor de empregos.

Fiz palestras em doze
universidades no Reino Unido
nos últimos meses, e em todas os
bacharelandos estudam a
possibilidade de formar
empresas como alternativa às
carreiras clássicas em direito,
consultoria empresarial e
mercado financeiro. Esse espírito
empreendedor é uma notícia

maravilhosa, mas duvido que as
aulas os ajudem em seus
empreendimentos. Por que
passar anos esperando? O melhor
treinamento é simplesmente sair
e pôr a mão na massa.

A academia precisa de
reformas. As universidades
deveriam oferecer cursos mais
práticos. As férias são longas e o
contrato permanente de
trabalho para os professores é
um sistema tenebroso. Elas
deveriam se desacostumar dos
subsídios governamentais e se
comprometer mais com o
capitalismo. Os contribuintes
deveriam receber um melhor
retorno da pesquisa que
financiam. A ampla criação de
riqueza de instituições como
Stanford e MIT mostra o
caminho. Por outro lado, me
preocupa o fato de que a
tomada de decisões dentro de
nossas torres de marfim evolua
a passos de tartaruga.

Mesmo assim, muitos de nós

continuam escravos do status
que as instituições de ensino são
capazes de conferir.
Recentemente me tornei
professor-visitante de
empreendedorismo numa
universidade de Londres – aceitei
o honroso cargo em parte por
vaidade. Da mesma forma, estive
no programa “University
C h a l l e n g e” na BBC2,
desesperadamente sem
conseguir responder a maior
parte das perguntas. Em última
instância, sei que as
universidades e a formação
acadêmica têm importância vital,
tanto econômica quanto
culturalmente – e que a maioria
dos professores faz um bom
trabalho. Mas desconfio que a
iminente depuração, por seleção
natural, da educação superior
pode ser um bem para todos.

Luke Johnson é colunista do “Financial
Ti m e s ” e, excepcionalmente hoje,
escreveu no lugar de Lucy Kellaway

Como se preparar para uma mudança

- Contatos, contatos e contatos. Uma
mudança internacional é muito mais do
que uma troca normal de emprego. Ser
indicado por um colega é a melhor
maneira de convencer um recrutador a
ver o currículo como digno de
c re d i b i l i d a d e .

- Faça um reconhecimento. Visitar a
nova cidade e conversar com
empregadores locais, mesmo aqueles
que não estão contratando, ajudará
você a escolher o emprego certo.

- A família em primeiro lugar. Mudar
de país é sempre mais difícil para o
marido, a esposa ou os filhos que estão
sendo levados juntos. Garantir que eles
terão ocupação ou escola na nova
cidade ajudará a evitar o
descontentamento da família.

- Faça uma aposta ampla. A China é
o maior jogo, mas não é o único. A falta
de profissionais capacitados em
mercados com crescimento acelerado
como o Sudeste da Ásia está criando
oportunidades que estão sendo
s u b e st i m a d a s .

- Seja realista. A Ásia continua
crescendo mais rápido que os Estados
Unidos e a Europa, mas a desaceleração
do comércio mundial e as preocupações
com o contágio da crise na zona do euro
significam que as contratações estão
diminuindo até mesmo por lá. Aqueles
que esperam avançar na carreira (ou
salvá-la) indo para o Oriente vão
perceber que conseguir um emprego
pode ser mais difícil do que
i m a g i n ava m .

M E RCA D O

Crise faz executivos
migrarem em busca
do sonho asiático
Demissões e falta de oportunidades levam americanos e europeus a
procurar emprego no Oriente. PorSarah Mishkin , do Financial Times

Pergunte a qualquer expatriado
em Hong Kong se ele tem sido pro-
curado por colegas de seu país de
origem e a resposta será a mesma.
“Quando descobriram que eu esta-
va aqui, vários amigos disseram:
‘Se aparecer alguma oportunida-
de, por favor avise’ ”, diz Nancy
Grimmer, uma executiva de Chica-
go que se mudou para Hong Kong
há algumas semanas para coman-
dar a área de marketing da consul-
toria de imóveis Jones Lang LaSalle
na região.

Demissões e congelamento de
contratações estão forçando mais
americanos e europeus a olharem
para o Oriente para progredir ou
retomar suas carreiras. Mas recru-
tadores afirmam que conseguir
emprego na Ásia está ficando cada
vez mais difícil para quem deseja
se mudar unicamente porque as
opções em casa secaram.

Antes da crise financeira de
2008, os profissionais hesitavam
diante da ideia de arrastar a fa-
mília com eles ao redor do mun-
do. “Agora a reação é: ‘Meu Deus,
posso estar desempregado ama-
nhã. Preciso ir para um mercado
em crescimento’ ”, afirma um re-
crutador. Segundo uma pesquisa
feita pela agência de seleção exe-
cutiva Marks Sattin, quase 8% dos
trabalhadores do setor de servi-
ços financeiros do Reino Unido
se sentem “muito inseguros” em
seus empregos. “Obviamente, os
candidatos que nos procuram
não dizem isso. Ao contrário, eles
dizem que sempre desejaram vir
para a Ásia”, explica Anil Thada-
ni, presidente do conselho de ad-
ministração da Symphony Capi-
tal Partners, empresa de private
equity de Cingapura.

E não são apenas os executivos
de empresas que estão de olho no
Oriente. Trevor Nunn, um diretor
acadêmico britânico de escolas em
Xangai e Pequim, desistiu do em-
prego de diretor em uma faculda-
de no Reino Unido e se mudou pa-
ra a China há dois anos — em parte
porque ele queria dar ao filho, na
época com 11 anos, a chance de
aprender mandarim. Ele agora es-
tá contratando novos professores
da Califórnia e Irlanda que foram
atingidos pelas demissões.

Dar esse salto, porém, não é fá-
cil. “As pessoas com boa experiên-
cia em mercados mais maduros
têm uma concepção errada de
que será fácil conseguir um em-
p r e g o”, afirma Nick Lambe, dire-

tor-gerente da recrutadora Mor-
gan McKinley em Hong Kong. “Is -
so pode ser verdade em posições
que exigem competências especí-
ficas, mas não é uma regra geral.”

Habilidades culturais e de idio-
mas continuam sendo cruciais —
ainda mais em razão do cresci-
mento doméstico da China e de
outros países da Ásia. Muitas com-
panhias interessadas em se expan-
dir na China estão agora concen-
tradas nas chamadas cidades de
segunda e terceira linha. Elas po-
dem ter mais moradores que Paris,
embora sejam pouco conhecidas
pelos estrangeiros. O crescimento
da Ásia também está atraindo de
volta pessoas nascidas na região e
que se mudaram para os Estados
Unidos ou para a Europa para es-
tudar e trabalhar. Chamadas de
‘returnees’, elas são as mais procu-
radas pelas empresas. Além de co-
nhecer as nuances do mercado lo-
cal, são mais baratas de contratar
do que alguns estrangeiros, e mais
fáceis de serem mantidas.

Embora a criação de empregos
em mercados como Hong Kong es-
teja mais acelerada que no Ociden-
te, a região não está escapando in-
cólume. O HSBC, que já disse que
pretende contratar funcionários
na Ásia, recentemente revelou pla-
nos para a eliminação de funções
de apoio em Hong Kong. Outros
bancos da cidade afirmam que
seus escritórios congelaram ex-
traoficialmente as contratações.

Então, o que um candidato a
expatriado precisa fazer? A me-
lhor maneira talvez seja a mais
óbvia: simplesmente vá para a
Ásia, sugere Thadani. “Se você es-
tá realmente decidido, então se
comprometa e passe seis meses
por lá para ver o que consegue”,
diz. “Você poderá pesquisar pes-
soalmente e descobrir quais são
as oportunidades mais interes-
santes”. Aqueles que não gostam
de assumir riscos ou não têm ca-
cife financeiro para a mudança
sem uma oferta firme de empre-

go estão usando as férias como
oportunidade para estabelecer
conexões ‘in loco’. Taylor Dixon,
hoje um operador de vendas em
Hong Kong, trabalhava no turno
da noite em uma mesa de nego-
ciações de Montreal voltada para
a Ásia. Em uma folga no trabalho,
visitou Hong Kong e em três dias
realizou quase 15 entrevistas
agendadas antecipadamente por
meio de seus contatos. Ele conse-
guiu uma proposta formal e se
mudou no primeiro semestre.
Agora, está recebendo e-mails de
amigos e de amigos dos amigos,
todos interessados em tentar al-
go na região.

Zoe Henham, diretora de recur-
sos humanos da CLSA, corretora
cujos negócios estão voltados para
a Ásia, alerta que os potenciais fun-
cionários podem se sair mal nas
entrevistas se seu interesse for per-
cebido como oportunismo de cur-
to prazo. “Os empregadores não
estão procurando alguém que só
quer ficar por um ano, em razão do
momento ruim do mercado de tra-
balho na Europa”, diz. O interesse
precisa ser autêntico.

Normalmente os contratos são
fechados pessoalmente, mas fazer
uma boa pesquisa é crucial. Con-
versar com colegas que já traba-
lharam na Ásia pode ajudar a mol-
dar suas expectativas. Ofertas de
trabalho pela internet também
podem ajudar a entender melhor
um mercado distante. A pesquisa
da Marks Sattin constatou que si-
tes como o eFinancialcareers fo-
ram a fonte mais útil para aqueles
em busca de novas posições no
mercado de serviços financeiros.

Candidatos a emprego que es-
peram que Hong Kong e Xangai
sejam parecidas com Nova York ou
Londres vão ter dificuldades mes-
mo que consigam a vaga, afirma
Henham. Estar afastado do centro
de decisões, as diferenças culturais
e o desafio da mudança de endere-
ço para a família podem ser um
grande problema para muitos.

A Ásia, por outro lado, ainda é
um mercado em crescimento
que enfrenta uma grande falta de
mão de obra capacitada em di-
versos campos. Há boas oportu-
nidades em cargos que exigem
habilidades técnicas ou conheci-
mentos específicos. Os recruta-
dores aconselham, desse modo,
manter a mente aberta. Alguns
candidatos vêm aceitando em-
pregos em mercados menores

O crescimento da Ásia
também está atraindo
de volta pessoas
nascidas na região que
se mudaram para
estudar e trabalhar

como as Filipinas para aprender
mais sobre a região. Outros estão
recebendo salários menores ou
entrando em cargos inferiores
para se qualificar e tentar uma
promoção posteriormente.

Nancy Grimmer tinha uma ex-
periência limitada na Ásia, mas
trabalhou nos últimos dez anos
ajudando empresas a administrar
propriedades espalhadas pelo
mundo. Assim que seus filhos cres-
ceram, ela buscou uma transferên-
cia para o escritório da companhia
em Hong Kong. Mas a próxima ge-
ração de expatriados poderá se pa-
recer mais com a filha de Nancy.
Formada recentemente na univer-
sidade, ela estudou chinês, fez um
estágio em Cingapura e também
espera trabalhar na Ásia.
(Tradução de Mario Zamarian)
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Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 30, 31 dez. 2011, e 1, 2 jan. 2012, Eu & Investimentos, p. D8.




