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Quando o assunto é carreira, os jovens pensam como os pais
Banda executiva

Lucy Kellaway

N
a semana passada,
fiz uma palestra
para um grupo de
trainees de um
banco bastante

conhecido da City de Londres.
Faz exatamente três décadas
que eu mesma comecei um
programa de treinamento
de recém-formados em
outro banco que fica na
mesma rua, uns cem metros
adiante. Assim como os
trainees modernos, passei
um outono sentada ouvindo
educadamente pessoas

que davam palestras sobre
isso e aquilo.

Mas agora, sendo a pessoa
que está falando, comecei a
pensar em como eu era
anteriormente e algo estranho
me ocorreu. O mundo do
trabalho deveria ter mudado
demais de lá para cá, mas isso
não aconteceu. Para os trainees,
nada importante mudou.

É claro que nem tudo
continua igual. Uma fotografia
dos recém-admitidos no
Morgan Guaranty de Londres
em 1981, mostrava oito
homens e uma mulher — eu.
Éramos todos brancos e o
único que não havia estudado
em Oxford cursara Cambridge.
No grupo da semana passada,
metade era do sexo feminino,
nem todos eram brancos e
nem todos eram de Oxford
ou Cambridge.

A tecnologia também mudou
muito. Atrás de mim, na
semana passada, havia uma
tela preparada para exibições
em PowerPoint que eu acabei
não usando. Todos na plateia
tinham um celular ou um

BlackBerry para se distrair.
Em 1982, sentamos diante de
gráficos desenhados em folhas
de papel e nos distraíamos
rabiscando observações em
pedaços de papel. Lembro de
ouvir com espanto um homem
nos dizendo que o banco havia
comprado algo extraordinário:
uma máquina de fax.

Até mesmo a forma de
palestra que eu dei — uma
conversa informal durante
o almoço — seria impensável
no começo dos anos 1980.
Na época, a pausa para o
almoço era mesmo uma pausa:
a menos que estivesse com
clientes, tinha exatamente
uma hora para comer.
Até mesmo as coisas que
mastigamos mudaram (em
1982, eu não conhecia comidas
exóticas como bagel e samosa).

O ritmo das coisas também
mudou muito de lá para cá.
Os recém-formados modernos
estavam passando por um
programa de apresentação
de três semanas. O nosso durou
um ano inteiro: pensava-se
na época que não havia

sentido em apressar o processo
de doutrinamento, uma vez
que a expectativa era de que
ficaríamos na firma pela
vida toda. Mas hoje ninguém
espera isso dos rapazes.
Uma pesquisa recente sugere
que jovens brilhantes estão o
tempo todo buscando
oportunidades de emprego
melhores e passam em média
28 meses com um empregador
(o que é mais tempo do que eu
durei no Morgan Guaranty,
embora isso seja outra história).

Mas, apesar de todas essas
mudanças — a maior presença
da mulher, a ascensão
das comidas exóticas e as
mudanças tecnológicas, e
a queda da formalidade
e o pouco valor à segurança
no trabalho —, eu ainda
poderia fechar os olhos e me
imaginar em 1982, aparecendo
para trabalhar com uma
inoportuna roupa de
marinheiro, que acreditava ser
o que os banqueiros usavam.

O que não mudou é a mais
poderosa de todas as coisas.
O clima na semana passada

era exatamente igual: uma
mistura potente de ambição
e ansiedade, de rivalidade
e camaradagem. Era tão
poderoso que era quase
possível cheirá-lo.

As coisas que incomodam os
trainees para quem falei são
as mesmas coisas que nos
incomodavam. Sei que a
geração Y deveria ser obcecada
com todos os tipos de coisas
para as quais não tínhamos
tempo. Eles deveriam querer
um significado para seu
trabalho, aspirar um equilíbrio
entre a vida profissional e a
vida particular e se preocupar
com a sustentabilidade.

Mas nenhum dos trainees
perguntou nada do tipo.
Em vez disso, o que eles
queriam saber era totalmente
familiar: como ser promovido?
Trata-se de sorte, capacidade
ou política? Essa pergunta
não mudou, assim como a
resposta: você precisa ter
uma certa dose de capacidade
para ser até mesmo
considerado; além disso, é sorte
e política em medidas iguais.

Eles também queriam saber
como fazer política. É sábio
discordar do seu chefe? A
resposta a isso deveria ter
mudado muito. Costumávamos
ser ultraconservadores, mas
agora as hierarquias foram
varridas e todo funcionário dos
escalões inferiores é encorajado
a manifestar seus pontos de
vista. Mas esta não é a resposta.
Vai depender da natureza
do chefe, como sempre foi.
Alguns estão abertos a
discussões e outros não.

Acho que há algo
reconfortante nesses princípios
universais que moldam a vida
nos escritórios. Ou o trabalho
é interessante, ou é chato.
Os colegas são divertidos
ou maçantes. Os chefes são
agradáveis ou detestáveis.
Todos queremos a primeira
opção e não a segunda.
É assim que era, é e será quando
a geração Y estiver em
programas de trainee em 2042.

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

Alunos pagarão a conta por queda nos subsídios públicos
De São Paulo

Transformar o modelo de ne-
gócio é um dos grande desafios
para as universidades, segundo
os representantes do setor que
participaram da 3ª Conferência
Internacional “Reinventando o
Ensino Superior”, que aconte-
ceu na sede da IE University, em
Madri, na semana passada. Es-
pecialmente para as universida-
des da Europa, o momento é de
repensar a maneira de equacio-
nar suas receitas.

Thomas Estermann, diretor de
governança, autonomia e fun-
dos da Associação das Universi-
dades Europeias, afirma que
75% do orçamento dessas insti-
tuições atualmente vêm do di-
nheiro público. “Com a crise fi-
nanceira e o corte de subsídios
para a educação em vários paí-
ses, elas terão que pensar em
outras formas para ganhar di-
n h e i r o”, diz. O repasse, segun-
do ele, deverá ser feito por
meio do aumento das mensali-
dades — e os alunos estrangei-

ros deverão arcar ainda mais
com essa conta, pois serão taxa-
dos diferenciadamente.

Santiago Iñiguez, presidente
da IE Business School, ressalta
que o custo de um aluno em
uma universidade na Espanha
hoje já é muito alto. “Uma pes-
soa paga, em média, € 1,5 mil
por ano para estudar, enquan-
to o custo de mantê-lo na esco-
la é de € 6 mil. É uma diferença
e n o r m e”.

A conta também não fecha
em muitas escolas americanas.

Manter um aluno em uma uni-
versidade de primeira linha co-
mo Oxford custa o dobro do
que ele paga, segundo Roger
Goodman, diretor da divisão de
ciências sociais da universida-
de. O reitor do College of De-
sign da Universidade de Kentu-
cky, Michael Speaks, diz que
também nos Estados Unidos há
uma grande disputa entre as es-
colas pelo dinheiro público.
“Temos que mudar isso e procu-
rar alternativas. Uma delas é su-
bir as mensalidades”, afirma.

Alugar seu espaço para confe-
rências, vender produtos com a
logomarca, realizar pesquisas
patrocinadas por empresas, re-
correr à filantropia e aos fundos
de investimento são outras pos-
síveis fontes para engordar a re-
ceita das escolas. O presidente
do Ibmec, VanDyck Silveira, re-
presentante brasileiro na confe-
rência, defende que é preciso
pensar no ensino de uma forma
mais lucrativa. “Estamos gerin-
do um negócio e é preciso ter
uma visão de mercado.”

O aumento da competição
global fez crescer a pressão por
efetividade, ressalta Iñiguez.
Pat Killingley, diretora do pro-
grama Eduaction UK, do British
Council, diz que até 2020 está
prevista a construção de 37 no-
vos campi de universidades,
quase todos na Ásia. “Para mu-
dar, as escolas não podem ser
mais burocráticas que as em-
presas”, afirma Iñiguez. (SC)

A jornalista viajou a convite da IE
U n i ve r s i ty

E D U CA Ç Ã O

Universidades debatem o futuro do ensino
Conferência internacional reúne reitores para falar das mudanças no mercado e no modelo de negócio. Por Stela Campos, de Madri

D I V U LG A Ç Ã O

Arnould de Meyer, presidente da Universidade de Negócios de Cingapura, se apresenta na 3a Conferência Internacional “Reinventando o Ensino Superior”

Em um mundo onde o acesso a
informação está cada vez mais
democratizado e o conhecimen-
to se multiplica em uma veloci-
dade nunca antes vista, ensinar
se tornou um grande desafio. Os
professores não são mais os úni-
cos donos da verdade. Os currí-
culos precisam ser flexíveis e
construídos de acordo com as
novas necessidades do mercado.

As universidades, portanto,
não podem mais abrigar apenas
uma elite que dita as regras e
que está distante do que aconte-
ce no mundo real. Embora mui-
to se fale sobre essas transforma-
ções, que envolvem também a
construção de um novo modelo
de negócio mais sustentável, a
maior parte das instituições de
ensino superior ainda funciona
da mesma forma há um século
— e pode estar caminhando para
a obsolescência.

Essas foram algumas conclu-
sões da 3a Conferência Interna-
cional “Reinventando o Ensino
Superior ”, cujo tema deste ano
foi “Eduempreendedorismo: No-
vas Formas e Caminhos Para a Di-
ferenciação no Ensino Superior”.
O encontro, promovido pela IE
University, reuniu na sede da es-
cola espanhola, reitores, gestores
de associações de ensino e espe-
cialistas de diversos países.

O objetivo foi colocar no mes-
mo ambiente representantes de
diferentes tendências e modelos
de escolas, das mais tradicionais
como Oxford às mais modernas
como Brown, além de institui-
ções como o World Economic Fo-
rum e a Wikipedia — todos com o
desafio comum de entender esse
novo momento no ensino.

“A globalização trouxe um no-
vo tipo de competição e as uni-
versidades precisam responder
às necessidades atuais do merca-
d o”, diz Santiago Iñiguez, presi-
dente da IE Business School. Ele
diz que existe uma pressão enor-
me para que essas instituições se-
jam mais efetivas em seus mode-
los de negócios e ensino.

“Há uma explosão da demanda

por ensino superior, especial-
mente em países emergentes co-
mo Brasil, China e Índia. É preci-
so, no entanto, pensar em quali-
d a d e”, diz Arnould de Meyer, pre-
sidente da Universidade de Negó-
cios de Cingapura. Ele trabalhou
por 23 anos no Insead, onde foi
responsável por montar a opera-
ção asiática da escola na região.

De acordo com Meyer, a escas-
sez de professores doutores em
todo mundo pode comprometer
esse desenvolvimento. “A Indo-
nésia, por exemplo, já sofre com
esse problema”. Em sua opinião,
é necessário formar um novo
perfil de professor que seja ao
mesmo tempo dedicado à pes-
quisa, mas que tenha trânsito no
mercado. “Os acadêmicos, no

geral, são avessos ao networ-
king, mas isso precisa mudar. ”

Não se trata, contudo, apenas
do perfil de quem ensina, mas
também do conteúdo oferecido
em sala de aula. “É preciso divi-
dir com os estudantes o desenho
dos currículos para que eles se-
jam cada vez mais interativos e
customizados”, diz Meyer. As
pesquisas acadêmicas devem ser
interdisciplinares e alinhadas
com as necessidades do conheci-
mento e do mercado.

A inclusão das artes no currí-
culo em todos os cursos da uni-
versidade americana Brown, se-
gundo seu diretor de departa-
mento de educação Kenneth
Wong, é uma forma de inserir va-
lores que vão além das discipli-

nas tradicionais. “Acreditamos
na formação de um cidadão mais
engajado na sociedade, interes-
sado em saber a natureza dos go-
vernos e dos mercados, e não
apenas as últimas tendências na
área de marketing”, explica.

Um dos grandes desafios das
universidades hoje é formar os es-
tudantes para um mercado de tra-
balho que ninguém sabe ao certo
como será. “Temos que preparar os
jovens para empregos que ainda
não existem”, diz Carlos Enrique
Cruz Limón, vice-reitor da univer-
sidade mexicana Tecnológico de
Monterrey. Para ele, as escolas vão
ter que desenvolver novas atitudes
e competências dos alunos tendo
em vista que as transformações es-
tão cada vez mais rápidas.

O uso de tecnologias e ferra-
mentas modernas que dissemi-
nam o conhecimento como o
Wikipedia — enciclopédia vir-
tual construída coletivamente
por milhares de usuários volun-
tariamente, que hoje é o quinto
site mais popular do mundo e
tem textos escritos em mais de
300 idiomas — , é visto como
inevitável, mas exige cuidado.
“Os alunos precisam buscar in-
formação em mais de um lugar e
desenvolver o pensamento críti-
co. As escolas devem estimular
i s s o”, diz Meyer.

A diretora do programa de
educação da Fundação Wikime-
dia, Annie Lin, diz que o objetivo
do Wikipedia é democratizar a
informação. “Ele vai conduzir o

aluno a outras fontes”, diz. O uso
do site, segundo ela, ajuda a trei-
nar algumas habilidades impor-
tantes no mercado atual. “Refi -
ro-me à comunicação on-line, ao
contato com pessoas de diferen-
tes nacionalidades e back-
grounds tentando solucionar
problemas e trabalhando juntas”
diz. Além disso, o estudante trei-
na sua capacidade de síntese e
clareza ao escrever um texto.

O ensino on-line é outro assun-
to que está sendo muito discuti-
do entre os educadores e que vem
crescendo aos poucos em vários
países. Para Michele Petochi, dire-
tor da área de educação do Fórum
Econômico Mundial, a tecnolo-
gia ainda é cara e sua efetividade
está sendo testada. O custo de um
curso on-line em uma universida-
de de primeira linha, segundo
ele, é três vezes maior do que o pa-
go pelo aluno. “O mundo não sa-
be ainda de onde as pessoas
aprendem de verdade, se é com
experiências virtuais e presen-
ciais, se é no trabalho ou em ativi-
dades sociais”, afirma.

Com o aumento dos cursos a
distancia e as parcerias interna-
cionais, algumas escolas ques-
tionam se ainda vale investir em
infraestrutura. “Estamos olhan-
do cada vez mais para fora”, diz
o vice-reitor de Monterrey. Para
a diretora do programa Educa-
tion UK do British Council, Pat
Killingley, são os próprios estu-
dantes que pedem esse movi-
mento internacional. “Eles dão
as cartas e os negócios se organi-
zam a partir dessa demanda.”

Para se manterem sustentáveis
e ampliarem o número de parcei-
ros e escritórios ao redor do
mundo, como fazem as escolas
de negócios, as universidades te-
rão que olhar para um público
que está acima da faixa entre 18 e
28 anos de idade. “O conheci-
mento do mundo dobra de ta-
manho a cada sete anos. Isso sig-
nifica que as pessoas precisarão
pensar em um estudo de longo
prazo e as universidades têm que
estar preparadas”, diz Meyer.
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Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo , 29 out. 2012, Eu & Investimentos, p. D3.




