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Não existe certo ou errado quando o assunto é carreira e filhos
Banda executiva

Lucy Kellaway

F
ui a uma festa
oferecida por uma
amiga que há pouco
teve um bebê. Metade
das convidadas

também teve filhos
recentemente e havia crianças
por todos os cantos: gritando,
dormindo e sendo alimentadas
em carrinhos de bebês,
braços e seios. Sentei-me
entre duas mulheres que
conversavam animadamente
sobre seus retornos ao
trabalho. Uma delas trabalha
por conta própria e não tirou
licença-maternidade, enquanto
que a outra está na metade do
afastamento de um ano, mas já

planeja voltar à empresa em
regime de meio-período.

Enquanto prestava atenção
na conversa das duas,
lembrei-me daquele misto
de camaradagem,
competitividade, ansiedade
e exaustão, e pensei como
as coisas mudaram pouco nos
20 anos desde que tive meu
primeiro filho. Estas questões
sobre como dividir o tempo
entre um bebê e o emprego
continuam sendo feitas com a
mesma urgência e confusão
que antes. Hoje, mesmo com
duas décadas a mais de
informações, não estamos nem
perto de chegar a uma resposta.

Quando há pouco tempo, em
gravidez adiantada, Marissa
Mayer assumiu o cargo de
presidente-executiva do
Yahoo, a única resposta lógica
foi dar de ombros. Afinal,
ela não é a primeira mulher
grávida bem-sucedida.
Mas ninguém deu de ombros:
em vez disso, mais de quatro
mil artigos de jornal foram
escritos, de diversas maneiras
considerando-a uma heroína,
uma mãe ruim, um grande
exemplo a ser seguido e
exemplo de coisa nenhuma.

De certo modo, é chato e sem
sentido discutir um assunto
como esse novamente.
Mesmo assim, entendo por
que ainda não encontramos
respostas satisfatórias: é
porque elas não existem.
Não há um período ideal
de licença-maternidade.
Não há uma melhor maneira
de combinar a maternidade
com o emprego. Acima de
tudo, não há equilíbrio.
O que há, na verdade, é um
jogo contínuo e flexível de
sobrevivência, cujas regras
não são claras, mudam e são
diferentes para cada pessoa.

Perceber isso deveria
significar que podemos parar
de falar a respeito. Mas não
podemos fazer isso por um
motivo: o assunto parece ser
muito importante. Minha
decisão de passar um terço da
minha vida escrevendo artigos
como este, em vez de ficar
mandando os filhos saírem do
Facebook, parece ser a mais
difícil que já tomei. Mesmo
assim, ao contrário da maioria
das outras grandes decisões, em
que você normalmente pode
refletir posteriormente se as
tomou de maneira certa, com

essa você nunca sabe. Não
existe um teste de controle.

Na verdade não existe uma
coisa que pode ser considerada
certa, mas apenas uma grande
variedade de coisas que podem
ser consideradas erradas.
Um dia desses, um de meus
filhos me telefonou enquanto
eu estava trabalhando para
dizer que estava indo a um
festival de música pop. Quando
cheguei em casa, ele havia saído
para um destino desconhecido
praticamente sem dinheiro,
comida e protetor solar.

Isso me pareceu meio errado.
Eis como a coisa funciona.

Trata-se de um processo que
envolve muitas tentativas
e erros. Quando os erros
parecem grandes demais,
fazemos uma Anne-Marie
Slaughter e ficamos na
esperança de que menos
erros aconteçam sob o novo
regime. extraordinário no caso
dela, não foi o fato de ela ter
deixado um belo emprego na
Casa Branca, ou ter escrito
um artigo insano em que
declarou que sua mudança
de curso prova que as mulheres
não podem ter tudo. O
extraordinário foi que ela

alcançou sua sexta década de
vida sem perceber isso antes.

Na ausência de uma maneira
melhor de avaliar como
estamos nos saindo, nos
envolvemos compulsivamente
em uma coisa que destrói a
alma: nós comparamos.
Nos comparamos a Slaughter e
a Mayer, e quando cansamos de
nos comparar a pessoas de fora
de nosso círculo, entramos nas
salas de bate-papo da internet
e nos comparamos com pessoas
que nem se dão ao trabalho
de usar letras maiúsculas.

Mas, principalmente,
fazemos o que as mulheres
na festa estavam fazendo,
nos comparando
despropositadamente com
pessoas que conhecemos. Sinto
náusea quando ouço que uma
amiga mandou um filho para
Florença no verão para um curso
sobre história da arte, mas me
sinto um pouco mais animada
quando outra amiga conta que
seus filhos estão passando as
férias dormindo até tarde e
assistindo vídeos no YouTube no
sofá por muitas horas seguidas.

Essas sensações parecem
um pouco estúpidas, pois
os filhos não são meus.

Mas como resultado dessas
comparações, descobri
uma coisa encorajadora
de uma maneira sombria.

Uma amiga que parou de
trabalhar décadas atrás para
cuidar de quatro filhos
encantadores, divertidos e
cultos, ouviu recentemente
do mais velho que ela é um
zero à esquerda, patética e
que desperdiçou a vida.
Engraçado isso. Um dos meus
filhos me disse não muito
tempo atrás que eu estava tão
ocupada vivendo minha
própria vida que não tinha
ideia do que estava
acontecendo na deles.

Há apenas uma certeza nesse
jogo individual da
sobrevivência. Faça o que fizer,
sempre haverá vozes raivosas
na imprensa dizendo a você
que sua resposta está errada.
Mas não é preciso dar
importância a elas quando
você tem em casa um
adolescente ainda mais raivoso
lhe dizendo a mesma coisa com
uma convicção ainda maior.

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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Cursos de MBA ampliam atuação no país
Escolas de negócios apostam em crescimento da demanda em outras regiões além da Sudeste. Por Vívian Soares, de São Paulo

CLAUDIO BELLI/VALOR

Oscar Hipólito, diretor geral acadêmico da Laureate no Brasil, diz que a aquisição recente da Cedepe Business School em Recife foi um passo estratégico para o grupo

A descentralização das opor-
tunidades de trabalho para exe-
cutivos no Brasil está levando es-
colas de negócios a reforçarem
seus investimentos em progra-
mas de MBA e em parcerias fora
da região Sudeste. Motivadas pe-
lo crescimento da demanda em
Estados onde a educação execu-
tiva ainda é pouco representati-
va, instituições nacionais e inter-
nacionais apostam na expansão
da oferta de cursos.

O mais recente exemplo é o do
grupo americano Laureate, que
comprou em julho a Cedepe Bu-
siness School, escola do Recife
com aproximadamente 500 es-
tudantes. O volume pode não ter
tanto impacto sobre os 126 mil
alunos do grupo no país, mas o
diretor geral acadêmico da Lau-
reate no Brasil, Oscar Hipólito,
afirma que se trata de uma ope-
ração estratégica. “A aquisição foi
feita com o objetivo de agregar
qualidade ao portfólio de cursos
oferecidos”, explica. Com 22 anos
de atividade, a Cedepe foi criada
para cobrir a demanda por edu-
cação executiva em sete Estados
do Nordeste, mas o crescimento
superou as expectativas. “Hoje, o
mercado do Recife já é dez vezes
maior que o de todos os Estados
naquela época”, afirma Otávio
Moraes, conselheiro acadêmico e
um dos fundadores da escola.

O perfil dos candidatos aos
cursos de MBA na região, segun-
do ele, mudou nos últimos dois
anos. Os investimentos crescen-
tes em obras de infraestrutura
em Pernambuco fez com que en-
genheiros e executivos de todo o
Brasil se mudassem para o Esta-
do, aumentando também a bus-
ca por educação continuada.
“Houve uma migração de talen-
tos tão forte que hoje 40% dos
alunos do Cedepe são de fora do
N o r d e s t e”, afirma Moraes.

A região é uma das mais lucra-
tivas para a Laureate — segundo
Oscar Hipólito, 66% dos alunos
da rede no Brasil se concentram
no Nordeste. “A intenção é ex-
pandir e potencializar ainda
mais a área com outros MBAs e
cursos de negócios”, afirma. Em
2010, o grupo adquiriu a Univer-
sidade de Salvador (Unifacs), que
também oferece cursos de MBA.
Em 2008, a aquisição da Uninor-
te, de Manaus, também reforçou
a atuação da Laureate no Norte
do país. “A demanda na região é
grande e, para atendê-la, preten-
demos consolidar os cursos de
MBA e pós-graduação”.

Durante sua recente tempora-
da de aquisições — que durou até
o ano passado — o grupo Anhan-
guera Educacional viu crescer o
número de alunos interessados

em educação executiva. O resul-
tado é que a instituição hoje ofe-
rece cursos de MBA em todas as
44 cidades onde atua no país. Se-
gundo a vice-presidente acadê-
mica, Ana Maria Sousa, a busca
dos profissionais por programas
de administração de negócios
vem aumentando em escala
maior do que no eixo Rio-São
Paulo. “É claro que numerica-
mente esses grandes centros ain-
da possuem maior procura. Pro-
porcionalmente, no entanto, a
busca é mais acentuada em ou-
tros lugares”, afirma.

Ana Maria explica que o perfil
dos alunos, inclusive, é muito se-
melhante nas grandes capitais e
nas outras regiões onde a insti-
tuição atua. “Normalmente, são
jovens profissionais em início de
carreira que querem se preparar
para as exigências do mercado”,
analisa. Os MBAs da Anhangue-
ra, segundo ela, “h e r d a m” boa
parte dos estudantes de gradua-
ção provenientes do próprio
grupo educacional.

A estrutura dos cursos tam-
bém segue um padrão. A Anhan-
guera possui dez programas di-
ferentes de MBA e adapta o con-
teúdo da pós-graduação das em-
presas adquiridas para o nível
oferecido em todo o Brasil. Nas
instituições que não oferecem
educação continuada, o grupo
investe para criar programas de
MBA. “É um processo que pode
durar de alguns meses a até um
a n o”, afirma Ana Maria.

Na Fundação Getulio Vargas, o
crescimento foge do modelo de
aquisições e se dá por parcerias.
De acordo com o vice-diretor do
FGV Management, Mario Pinto, o
processo começou há mais de 15
anos e hoje a instituição tem 55
escolas coligadas em 100 cidades
do Brasil. Uma prova da impor-
tância das parceiras é o número
de professores dedicados a esses
MBAs: são 800 e representam
mais da metade de todo o corpo
docente da instituição. “Os pro-
fessores que ministram os cursos
são todos provenientes das esco-
las do Rio, São Paulo e Brasília. Is-
so ajuda a manter o padrão de
qualidade e leva o conhecimento
que está sendo produzido nesses
centros de pesquisa”, diz.

Os números da expansão no
interior mostram a importância
que regiões fora do eixo Rio-São
Paulo vêm ganhando na FGV.
Neste ano, a instituição iniciou
operações em seis cidades do
país, nas regiões Sul, Nordeste,
Norte e Centro-Oeste. O vice-di-
retor explica que a penetração no
interior levou a escola a criar pro-
gramas mais adaptados às neces-
sidades locais. “Esse intercâmbio

com diferentes regiões nos per-
mite desenvolver cursos específi-
cos, como os voltados para o pú-
blico mais jovem em cidades uni-
versitárias e para o agronegócios
nos mercados onde essa indús-
tria é representativa”, afirma.

No total, a FGV possui mais de
40 mil alunos de MBA em todo o
Brasil — e a demanda de estu-
dantes por mais cursos continua
a crescer. A aprovação das parce-
rias, porém, tem sido mais crite-
riosa para não repetir um erro
estratégico do passado, que fez
com que a FGV cortasse parcei-
ros que não apresentavam o pa-
drão de qualidade exigido. “A
demanda nos últimos dez anos
foi tão forte que crescemos com
uma velocidade maior do que
deveríamos. Tivemos que fazer
uma ‘l i m p e z a’ dos conveniados
que não se adequaram”, afirma.

Hoje, a escola dá preferência a
parceiros antigos e aposta nas
auditorias periódicas para verifi-
car o nível de serviço em todo o
Brasil. “As auditorias abrangem
desde a parte acadêmica até a fi-

nanceira e de infraestrutura. Já fi-
zemos parceiros trocarem cartei-
ras e reformarem banheiros, por
exemplo, por não se encaixarem
no padrão desejado”, diz.

Com atuação em oito Estados e
no Distrito Federal, o Ibmec tam-
bém trabalha com uma rede de
conveniados, mas não abre os
planos para investimentos na re-
gião. Segundo José Luiz Trinta,
diretor de negócios do grupo Ib-
mec, o modelo de parcerias fun-
ciona como uma espécie de pro-
jeto-piloto para que a instituição
entre com sedes próprias nessas
regiões. As primeiras parcerias
começaram há cinco anos e a es-
tratégia de expansão, segundo
Trinta, deve ser cautelosa. “Não
queremos nos tornar uma potên-
cia, mas estamos avaliando as
oportunidades”, diz.

A demanda dos alunos de fora
dos principais centros de ensino
do país, segundo ele, é instável e
muito suscetível a variações de
preço. “A procura é boa, mas é
preciso ter cuidado na hora de
investir ”, diz.
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re m u n e ra ç ã o
Altos executivos acham que ganham demais
Estudo global da Grant Thornton
mostra que 76% dos CEOs e
executivos brasileiros acham que
a remuneração dos líderes de
empresas está muito alta. A

maioria concorda que as
companhias abertas devem
divulgar os valores pagos.
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Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo , 20 ago. 2012, Eu & Investimentos, p. D3.




