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Os chatos se saem melhor em quase todas as profissões
Banda executiva

Lucy Kellaway

P
oucos dias atrás, Jeff
Immelt enviou uma
mensagem para
todos os 300.000

funcionários da General
Electric oferecendo algumas
dicas para suas leituras de
verão. “Leio entre 50 e 70 livros
por ano... divididos entre
história, romances e negócios”,
escreveu o presidente da GE.
Ele passou a discutir dois títulos
antes de terminar com um
pedido: “Quero saber o que
vocês estão lendo para que eu
possa ficar mais esperto”.

A única explicação para essa

curiosa efusão do homem mais
importante do “m a i n s t r e a m”
corporativo dos Estados
Unidos é que ele está tentando
sinalizar à sua força de trabalho
que ele não é um chato.

Infelizmente, o texto da
mensagem mostra o contrário.
Se há uma coisa que une as
pessoas interessantes é que
elas não mantêm uma lista
do número de livros que leem
para se vangloriar disso.

A tentativa de Immelt de
parecer interessante não é só
canhestra, como também está
errada. Se você fosse o presidente
da GE, não precisaria parecer
interessante. As coisas podem
correr com muito mais
tranquilidade se você não é.

Há algum tempo atrás, um
estudo de Stephen Kaplan, da
Chicago Booth School of
Business, mostrou que os
bons presidentes-executivos
(CEOs) tendem a ser tediosos.
Eles são teimosos, eficientes,
bons nos detalhes e felizes por
trabalharem muito. Na semana
passada, o mesmo assunto foi
abordado pelo escritor Joel Stein
em um blog para a “Harvard

Business Review”, no qual ele
afirmou que o ato de ser tedioso é
um segredo da grande liderança.

Apesar do fato de o professor
Kaplan e Stein estarem
envolvidos com algo
evidentemente grande,
muitos leitores da “Harvard
Business Review” responderam
ao artigo com hostilidade:
eles simplesmente não
conseguiram aceitar a ideia de
que os bons leitores são chatos.
O principal ponto, acho eu, é
que eles pensam que ser chato
significa uma coisa ruim e não
conseguem perceber que
pode significar ser algo bom.
Na verdade, o que os chatos
precisam é de uma mudança
drástica de imagem que os
mostrem como trabalhadores e
cidadãos de valores admiráveis.
As pessoas tediosas não são
apenas mais bem-sucedidas
que as pessoas interessantes,
elas podem ser mais felizes
(porque são mais simples)
e agradáveis (porque se
metem menos em encrencas).

Os chatos se saem melhor
em quase todas as ocupações:
nos negócios, na atividade

bancária, consultoria, direito,
contabilidade, medicina.
Na verdade, tal é a vantagem
que eles têm sobre as pessoas
interessantes, que mesmo em
áreas em que há uma demanda
voraz por personalidade— como
na política—, os chatos ainda
tendem a chegar ao topo. É por
isso que não nos cansamos do
prefeito de Londres Boris
Johnson: ele é o único homem
público que não nos chateia.

Acho que preciso dizer o que
significa chato para mim— e o
que não é. Ser chato não significa
ser estúpido. Você pode ser chato
e brilhante. Ser chato é ser
limitado. As pessoas chatas são
muito interessadas em uma ou
duas coisas, dificilmente se
interessam por outras coisas.

Elas também dão muita
atenção aos detalhes. Elas são
muito boas no que Jim Collins
chama de “lavar o queijo fresco”.
Elas são previsíveis— um traço
útil e subvalorizado. E os chatos
são relativamente felizes por
fazerem coisas chatas, o que
também é uma dádiva dos
céus, visto que a maior parte de
nossa vida no trabalho envolve

fazer coisas cansativas e
pequenas repetidas vezes.

Se alguém precisa de
qualquer evidência da bagunça
em que nos envolvemos quando
colocamos pessoas interessantes
no comando, é só olhar para o
setor editorial. Essa indústria
sempre foi espantosamente
ineficiente e está agora de
joelhos. Por quê? Porque as
pessoas que trabalham com
editoração não são chatas o
suficiente. Elas gostam de livros e
ideias e são um caso perdido na
administração de qualquer coisa.

Para ajudar nessa
recaracterização de marca é
preciso alguns modelos de
Notável Chatice. Felizmente,
consigo me lembrar de dois
bons exemplos — John D.
Rockefeller e Bill Gates — que
provam que você pode ser um
chato e mesmo assim mudar o
mundo. Rockefeller, até onde
se sabe, tinha um lado chato
bem desenvolvido: era devoto
da Igreja Batista e um homem
de família que, na casa dos
80 anos, escreveu versos doces
e nada sofisticados sobre o
fim de sua vida, com a frase

“E Deus foi bom para mim
todos os dias”. Até mesmo
Bill Gates, apesar de ser muito
fascinante e espantosamente
versado em assuntos
como desenvolvimento e
computação, seria, de outro
modo, um “chato de galochas”,
incapaz de manter uma
conversa fútil e com um
senso de humor atrofiado.

Portanto, o que podem fazer
as pessoas que tiveram a grande
infelicidade de nascer
interessantes? Elas podem
tentar o setor editorial, é claro,
se é que sobrou algum emprego
lá. Ou podem dar aulas,
escrever, dirigir filmes ou se
tornarem poetas e filósofos.
Melhor ainda: elas podem
se casar com outras pessoas
chatas bem-sucedidas para
bancar suas atividades
não-remuneradas ou, se tudo
mais falhar, elas podem se
enfiar em algum canto e
ler o maior número possível
de livros que puderem.

Lucy Kellaway é colunista do “Financial
Ti m e s ”. Sua coluna é publicada às
segundas-feiras na editoria de Carreira

MBA

Escolas aproximam o
ensino de negócios
das ciências humanas
O objetivo é formar executivos mais criativos para atender a uma nova
demanda do mercado. Por Rebecca Knight, do Financial Times

Quando Garrett Koehn come-
çou sua busca por um programa
de MBA executivo (EMBA), um
diploma universitário para exe-
cutivos que trabalham, ele não
conseguiu encontrar o que pro-
curava. Koehn, que é presidente
da divisão da companhia de se-
guros Crump Group para o no-
roeste dos Estados Unidos, que-
ria se atualizar sobre a econo-
mia mundial, mas também reci-
clar seus conhecimentos sobre
cultura e história.

No ano passado, ele se matri-
culou em um novo programa de
EMBA, oferecido pela IE Business
School da Espanha e pela Brown
University em Rhode Island, que
combina ciências humanas e so-
ciais com o tradicional ensino
de administração. A Brown é
uma das duas únicas universida-
des da Ivy League dos Estados
Unidos— a outra é Princeton—
que não possui uma escola de
negócios. “As ciências humanas
acrescentam um contexto políti-

co, social e cultural ao que acon-
tece nas finanças”, diz.

Koehn não está sozinho na
busca de um ensino de negócios
mais bem acabado e as escolas
estão percebendo isso. Abala-
das pelas críticas sobre o papel
que desempenharam na crise
financeira— formando alunos
que se concentravam em ga-
nhar dinheiro e incapazes de
pensar através de disciplinas
múltiplas—, algumas decidiram
ter currículos mais próximos
das ciências humanas.

A Rotman School of Manage-
ment da Universidade de Toron-
to, por exemplo, remontou seu
currículo para estimular a capa-
cidade dos alunos de inovar, co-
laborar e usar a imaginação. Em
2007, a Stanford Graduate Scho-
ol of Business fez amplas mudan-
ças em seu currículo que deram
mais peso às perspectivas multi-
disciplinares e à percepção dos
contextos culturais.

Em certos aspectos, a maior

ênfase nas ciências humanas é
um reconhecimento de que o
currículo tradicional de MBA
tem deixado a desejar. Muitos
dos maiores empregadores dos
MBAs têm mudado a maneira
com que buscam talentos cor-
porativos. A globalização da
mão de obra de colarinho bran-
co mostrou que eles podem
contratar formandos na Índia
para cargos de análises finan-
ceiras, por salários menores.

Essa realidade coincide com a
valorização crescente que os em-
pregadores estão dando a outras
disciplinas além de finanças e con-
tabilidade. Uma estatística elo-
quente é que em 1993, 61% dos no-
vos contratados pela consultoria
McKinsey tinham MBA e, em 2006,
esse número caiu para 43%.

“As companhias perceberam
que estavam começando a per-
der vantagem na criatividade e
na resolução de problemas. Por
essa razão, começaram a contra-
tar arquitetos, engenheiros e ad-

vogados”, diz Stuart Kaplan, di-
retor operacional global da
Korn/Ferry, empresa especializa-
da na busca de executivos. “Eles
estão vendo menos relevância
no MBA tradicional.”

Numa era em que os mercados
financeiros estão interconectados
e a inovação tecnológica ocorre
em ritmo acelerado, o conjunto
ideal de habilidades administrati-
vas mudou, afirma ele. “Estamos
nos afastando dos administrado-
res do tipo que comandam e con-
trolam, em direção a líderes que
entendem que os cenários são
mais fluidos. As companhias es-
tão buscando comandantes que
abordem os problemas sob dife-
rentes perspectivas e que combi-
nem essas abordagens para en-
contrar novas soluções.”

James Spohrer, diretor dos
programas universitários da

Letícia Arcoverde
São Paulo

A qualidade de alguns progra-
mas de MBA do Brasil pode ser
comparada às boas escolas glo-
bais. Mas muitos deixam a dese-
jar, principalmente, porque ain-
da falta ao país regulamentar o
conceito e os cursos que podem
ou não usar a denominação. Es-
sa é a opinião de Sharon Bam-
ford, executiva-chefe da Asso-
ciation of MBAs (AMBA), uma
das principais organizações in-
ternacionais de acreditação de
programas de MBA. “Resolver
essa questão é o que falta para
que o país ocupe o espaço que
merece no mercado mundial do
ensino de negócios”, diz.

Em visita ao país para enten-
der melhor o sistema educacio-
nal brasileiro, Sharon conversou
com representantes do Ministé-
rio da Educação, da Associação
Nacional de MBA (Anamba) e
da Coordenação de Aperfeiçoa-
mento de Pessoal de Nível Supe-
rior (Capes). Também aprovei-
tou sua passagem para visitar
escolas de negócio que pos-

suem acreditação da AMBA. A
executiva fez questão de obser-
var pessoalmente o cenário lo-
cal após ter ouvido comentários
negativos sobre a qualidade dos
cursos brasileiros.

No exterior, programas de
MBA são “Masters of Business
Administration”, ou seja, pro-
gramas de mestrado. No Brasil, a
maior parte encontra entraves
legais para serem consideradas
mestrados. Para isso, precisa-
riam cumprir exigências da Ca-
pes como ter o corpo docente
formado apenas por professo-
res com doutorado. Os progra-
mas de MBA brasileiros que se
espelham nos internacionais,
embora geralmente tenham a
mesma carga horária e requisi-
tos de outros países. Eles ofere-
cem certificados de pós-gradua-
ção lato sensu e, portanto, são
cursos de especialização.

Para Sharon, essa diferença re-
gulatória prejudica a visão que
alunos estrangeiros têm dos pro-
gramas do Brasil. Eles temem não
receber o mesmo tipo de diploma
que as escolas internacionais ofe-
recem. Além disso, Sharon se

mostra bastante preocupada
com o uso indiscriminado da si-
gla MBA em cursos dos mais va-
riados tipos, que muitas vezes
não são nem de pós-graduação
ou relacionados a negócios.

Ela ressalta que o problema
não é a criação dos cursos, que
atendem à atual demanda do
mercado. “Eles são absolutamen-
te corretos para o Brasil, é uma
grande vantagem educar para o
mercado de trabalho”, diz. A
preocupação maior está justa-
mente no uso da terminologia, e
a diferenciação entre programas
com padrões similares aos glo-
bais e a “versão brasileira”.

O professor James Wright, co-
ordenador do International MBA
da Fundação Instituto de Admi-
nistração (FIA), programa em in-
glês que recebe alunos de diver-
sos países, afirma que os pró-
prios brasileiros têm dificuldade
em reconhecer quais programas
são considerados MBAs “de ver-
d a d e”. “Temos muitos alunos que
estão fazendo o segundo MBA,
porque descobriram no meio do
outro que ele não estava os aju-
dando como deveria”, diz.

Para Sharon, é fácil ignorar a ne-
cessidade de tomar medidas no
momento atual com a economia e
o mercado interno fortes, quando
o Brasil não sente tanto a necessi-
dade de olhar para fora. A preocu-
pação, segundo ela, é pensar no
que o país está fazendo estrategi-
camente para preparar o ambiente
educacional para o futuro, formar
líderes globais e receber melhor as
companhias de fora.

Ainda assim, a visita deixou
Sharon otimista em relação à
atenção que autoridades brasi-
leiras como a Capes e o Ministé-
rio da Educação estão dando ao
assunto. “Além de cientes, eles es-
tão começando a abordar essas
questões”, diz. Um exemplo é a
regulamentação dos programas
de mestrado profissional pela
Capes, aprovada em 2009. A mo-
dalidade passou a ser um curso
stricto sensu, como os mestrados
acadêmicos, porém com mais
ênfase na prática profissional.

Das 13 mil escolas de negócio
que a AMBA estima que existam
hoje no mundo, 191 instituições,
de 75 países, possuem a acredita-
ção da associação. No Brasil, cin-

co escolas possuem o selo: a Fun-
dação Instituto de Administra-
ção (FIA), o Ibmec, a Fundação
Dom Cabral (FDC), a Fundação
Getulio Vargas (FGV) e o Insper.

A AMBA estima que, até o fim
do ano, mais uma ou duas escolas
recebam a acreditação. Segundo
a AMBA, um dos impedimentos
para mais escolas brasileiras en-
trarem na lista é justamente a re-

gulamentação diferenciada em
vigor no país. “O Brasil tem um
tremendo potencial para incluir
mais instituições de ensino”, diz
o consultor da AMBA para a
América Latina, Carlos Ramos.
Até o fim do ano, a China passará
de 16 para 20 escolas acredita-
das, e Sharon estima que a Índia
poderá subir de 4 para até 20 nos
próximos três anos.

IBM, diz que contratados com
experiência em ciências huma-
nas “tendem a ter uma escrita
excelente, habilidades de comu-
nicação falada e ainda existe
uma probabilidade maior de se-
rem pensadores criativos”.

O programa da IE/Brown en-
volve aulas na Brown e na IE, com-
plementadas por trabalhos em
casa realizados online. Os cursos
tradicionais compreendem dois
terços do currículo, mas há tam-
bém aulas de artes que exploram
a história da música com o hip
hop, uma aula de teatro para aju-
dar os alunos a aperfeiçoar a co-
municação em público e uma au-
la de filosofia sobre o significado
do trabalho e da identidade.

David Bach, reitor dos progra-
mas da IE Business School e dire-
tor acadêmico do EMBA conjun-
to, descarta a noção de que as au-

las de artes talvez sejam fáceis de-
mais. “Elas dão aos alunos uma
chance de engajamento no pro-
cesso criativo. Os administrado-
res dizem: ‘Nunca me vi como
uma pessoa criativa’. O fato de ser
divertido não significa que não
sirva a um propósito.”

Entretanto, alguns membros da
comunicado do MBA— até mes-
mo aqueles que veem valor nas
ciências humanas — admitem que
acrescentar uma dose delas no
currículo tradicional não é a res-
posta. Roger Martin, reitor da Rot-
man, diz que os programas po-
dem ser um “pouco autocompla-
centes”. “Eles falham na coisa
mais difícil. As escolas não ensi-
nam as pessoas como pensar so-
bre esses assuntos e como estrutu-
rar e resolver problemas cogniti -
vos”, observa. (Tradução de
Mario Zamarian)
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Alunos participam de programa de MBA na IE Business School, onde aprendem finanças e também a história do hip hop

D I V U LG A Ç Ã O

Falta de regulamentação prejudica sigla

Sharon Bamford, da Association of MBA, veio verificar autenticidade dos curs os
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Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 4 jun. 2012, Eu & Investimentos, p. D4.




