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Segurança para crescer

É isto que os produtores agrícolas podem alcançar quando

são perspicazes no que se refere a gerenciamento de risco.

Administradores dinâmicos trabalham com o CME Group,

o líder mundial do mercado de derivativos. No CME Group,

ajudamos agricultores e fazendeiros a gerenciar todo

tipo de risco mundialmente. Preços de safras, mudanças

climáticas, movimentos das taxas de juros, variações

cambiais - sejam quais forem os riscos ajudamos o mundo

a superá-los. Saiba mais em cmegroup.com/advance.

Como o mundo avança
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WSJ.COM/BRASIL

Bob Davis
The Wall Street Journal,  
de Pequim

Xie Chaobo acredita ter os 
requisitos necessários para con-
seguir um emprego numa gran-
de estatal chinesa. Ele frequenta a 
Universidade Tsinghua, uma das 
melhores da China, onde estuda 
engenharia ambiental, uma das 
prioridades do país. E está pesqui-
sando novas técnicas para iden-
tificar poluentes na água, o que 
deveria valorizá-lo ainda mais.   

 Mas ele já se candidatou a mais 
de 30 empresas até agora e fez só 
quatro entrevistas, nenhuma das 
quais resultou num emprego.

Embora os pais de Xie sejam 
empresários que montaram 
empresas que fabricam vidro, 
sapatos e, agora, bombas d’água, 
ele próprio não tem interesse em 
trabalhar numa empresa privada 
iniciante. Os estudantes chineses 
“são orientados desde criança a 
se concentrarem na estabilidade 
e não no risco”, disse o estudan-
te, que tem 24 anos.   

O número de recém-forma-
dos nas universidades chinesas 
aumentou seis vezes nos últi-
mos dez anos, para mais de seis 
milhões por ano, criando um 
excesso histórico de oferta que 
está comprimindo salários, dei-
xando muitos diplomados sem 
emprego e estudantes pessimis-
tas quanto ao futuro. Dois terços 
dos chineses com ensino superior 
dizem que querem trabalhar no 
governo ou numa grande compa-
nhia estatal, que são vistas como 
à prova de recessão, em vez de em 
empresas privadas que impul-
sionaram o notável crescimento 
econômico da China, indicam 
pesquisas. Poucos universitá-
rios de hoje, segundo as pesqui-
sas, estão dispostos a renunciar 
à segurança de um emprego 
público e entrar numa empre-
sa embrionária ou começar seu 
próprio negócio, embora muitos 
dos seus pais tenham feito exata-
mente isso nos anos 90.  

Os economistas chineses 
receiam que esse empreendedo-
rismo declinante possa compro-
meter a capacidade da China de 
reformar sua economia e se igua-
lar aos países ricos. “O sistema de 
ensino atual não produz pessoas 
inovadoras”, diz Li Hongbin, eco-
nomista da Universidade Tsin-
ghua especializado em educação 
e que conduziu algumas das 
pesquisas. “Isso torna mais difí-
cil para o país atingir sua meta 
de longo prazo de formar uma 
sociedade inovadora.”     

A taxa de desemprego entre os  
chineses de 21 a 25 anos de idade 
que têm formação universitária é 
de 16,4%, quatro vezes maior que 
a daqueles que abandonaram a 
escola depois do ensino funda-
mental, segundo uma pesquisa 
com 8.400 famílias realizada em 
2011 por Gan Li, economista da 
universidade americana Texas 
A&M. Recém-formados que con-
seguem emprego geralmente 
ganham pouco. Quase metade 
dos formandos de 2011 começou 
com salários abaixo dos pagos a 
migrantes que vêm das zonas 
rurais da China para trabalhar 
em fábricas e construções, segun-
do pesquisas de Li, da Tsinghua.     

Dar duro nos estudos parece 
não fazer muita diferença. Li con-
cluiu que, na média, os forman-
dos com notas altas ganham cerca 
de 10% menos nos seus primeiros 

empregos que aqueles com notas 
medíocres — um resultado que 
muitos estudantes atribuem às 
melhores conexões políticas dos 
alunos com notas medíocres. 

A política de controle popu-
lacional da China talvez tenha 
contribuído para minar ainda 
mais a disposição dos universi-
tários para correr riscos. Pais que 
só puderam ter um filho dizem 
que não têm muita margem de 
erro e, assim, o desencorajam a 
se aventurar numa empresa pri-
vada. Trabalhar para o governo 
também aumenta as chances de 
conseguir um bom casamento. 
“Ser funcionária pública fará de 
você um bom partido”, explicou 
recentemente Zheng Jiangqiu à 
sua filha, Dong Linsham, que é 
formada em comércio exterior 
e mora em Wenzhou, cidade do 
sul da China famosa pelo seu 
empreendedorismo. 

Cinco pesquisadores compa-
raram estudantes de engenha-
ria da Universidade de Stanford, 
nos Estados Unidos, com outros 
de três das melhores universida-
des chinesas: Tsinghua, Peking e 
Beijing Normal. Eles concluíram 
que a maioria dos estudantes 
americanos e chineses sonhava 
abrir seu próprio negócio. Mas, 
quando a questão foi realmente 
tentar começar um, somente 3% 
dos estudantes chineses disseram 
que trabalhariam numa empre-
sa iniciante, comparado com 
22% dos alunos de Stanford. Dez 
alunos chineses para cada um de 
Stanford disseram que iriam pro-
curar um emprego público.  

Matthew Boswell, de Stanford, 
que liderou a pesquisa, disse 
que os estudantes chineses não 
tinham o mesmo capital de risco 
e fundos para pesquisa disponí-
veis a seus colegas de Standford — 
recursos que poderiam ajudar os 
potenciais empresários a “dimi-
nuir o risco da empreitada”. 

Os estudantes chineses também 
compreendem o poder do gover-
no no mudo corporativo, diz um 
economista chinês de uma firma 
financeira ocidental. “Quando eu 
era estudante, queria ser como 
Steve Jobs”, o fundador da Apple, 
lembra o economista. “Então, pro-
curei emprego em empresas oci-
dentais para aprender mais sobre 
técnicas capitalistas modernas.” 
Mas, na China, diz ele, mesmo os 
empresários famosos “têm que se 
curvar ao governo”, o que desen-
coraja a iniciativa privada.  

O dilema da China pôde ser 
observado em outros países em 
desenvolvimento que tentaram 
impulsionar suas economias 
criando universidades, só para 
descobrir que não produziam 
empregos suficientes para aco-
lher os formandos. Na América 
Latina, Coreia do Sul, Índia e 
outras regiões, isso levou a quei-
xas sobre a “fuga de cérebros”, à 
medida que diplomados migra-
vam para os EUA e a Europa em 
busca de oportunidades.

O boom das universidades na 
China começou em torno de 2000 
e ganhou velocidade com a con-
versão de escolas técnicas em cur-
sos universitários de quatro anos. 
Com o crescimento da renda 
no país, mais famílias puderam 
pagar uma universidade. Mas, 
apesar de o nível de desempre-
go entre as pessoas de todas as 
idades que têm curso superior 
ser só de 3%, bem menor do que  
o daqueles que só têm o ensino 
fundamental, não há empre-

gos bastante que requerem um 
diploma. As decisões sobre cur-
rículo são na maioria feitas pelo 
governo, com pouca participação 
dos empregadores. O resultado é 
uma discrepância entre o ensino 
e as qualificações que as empre-

sas procuram. De fato, Li diz que 
elas pagam pouco porque acham 
que os formandos valem pouco.

O governo chinês tenta reviver 
o espírito empreendedor dos 
jovens do país, inclusive usando 
subsídios à moradia e bolsas para 

atrair de volta jovens empresários 
e profissionais que foram estudar 
no exterior e ficaram por lá. Desde 
2008, cerca de 3.300 aceitaram as 
ofertas, diz Wang Huiyao, diretor 
do Centro para a China e a Globa-
lização, um centro de estudos.

Mas a China continua perden-
do talentos. Dos 2,2 milhões de 
estudantes chineses que foram 
estudar no exterior entre 1996 
e 2011, só um terço retornou, 
segundo estatísticas do gover-
no chinês.         

Estudantes chineses sonham com setor público
Educação Pesquisas mostram que os universitários da China preferem estabilidade a empreendedorismo  

LIANG JIAHE
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Feira de emprego na Universidade de Shanxi; recém-formados chineses dão prioridade a estatais

Planos conservadores

Fontes: Mycsos, Tsinghua University (salário de recém-formados); National Bureau of Statistics (salário de migrantes); Pesquisa
Estudantil de Inovação, universidades da China e dos EUA (preferências depois de se formar)     The Wall Street Journal

Salário inicial de pessoas com curso superior e salário médio de migrantes

†Estudantes chineses da Universidade Tsinghua, Universidade de Pequim e Universidade Beijing Normal
*Aqueles que vêm das áreas rurais para trabalhar nas cidades, geralmente no setor de manufatura e no de construção

Falta de empregos para recém-formados chineses comprime salários
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Diplomas em baixa

Fonte: Gan Li, Pesquisa das Finanças das Famílias da China
The Wall Street Journal
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Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 29, 30, 31 mar. e 1 abr. 2013, Empresas, p. B13.
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