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Boas notas na faculdade não fazem diferença no escritório
Banda executiva

Lucy Kellaway

R
ecentemente Lord
Winston, o cientista
de bigode grande
que adora a mídia,
revelou que não

gosta de contratar pessoas
formadas com as melhores
notas. Para ele, é muito
melhor recorrer a pessoas
que conseguiram notas
medianas e não passaram
três anos se matando de estudar
na universidade. Uma pessoa
mais aberta se torna um
cientista melhor do que um
nerd bitolado que nunca tirou
o nariz de uma biblioteca.

Li isso com prazer durante o

café da manhã. Como detentora
do grau de formatura favorito
de Lord Winston, vi grande
sabedoria no que ele disse.
Certamente é encorajador.
Mas será que está certo?
Para descobrir, mandei um
e-mail atrevido para 40
funcionários graduados do
“Financial Times” querendo
saber com que faixa de
notas eles se formaram.
Os resultados não foram bem
aqueles que eu esperava.

O “FT ” está cheio de gente
que Lord Winston
desaprovaria: quase metade
dos funcionários mais
graduados se formou com
as melhores médias de notas.
Isso não é uma surpresa.
Estranho é quem conseguiu
as melhores notas e quem
não conseguiu. Não importa
o fato de eu ter tido décadas
para avaliar a inteligência
de meus colegas – fui ruim
nas previsões. Só acertei
em alguns casos óbvios.

Meu teste mostra que aqueles
que tiveram as melhores notas
não são jornalistas melhores
nem piores do que aqueles
que não conseguiram notas

tão boas. Pode haver uma
ligeira tendência – aqui estou
falando por conta própria –
de aqueles com notas
menores serem melhores em
originalidade e humor, e os
que conseguiram as melhores
notas serem melhores em
termos de consistência e rigor.

Mesmo não sendo uma
cientista famosa, posso
afirmar que há três coisas
que criam alguém que termina
a faculdade com as melhores
notas: trabalho duro,
capacidade mental e sorte.
Assim, você pode ser um aluno
“CDF ”, “c a b e ç a” ou “s o r t u d o”
– e todos são diferentes.

O mesmo se aplica a outras
faixas de notas. Eu era uma
infame CDF mediana – p a s s av a
muito tempo na biblioteca,
um período de tempo um
pouco menor no pub e o resto
dele escondida em meu quarto.
Eu não tinha interesses
diversificados, embora no
primeiro ano de faculdade
tenha dado uma aula a alunas
da graduação sobre como
fazer tricô. Portanto, eu
represento o pior de todos os
mundos para Lord Winston –

uma “CDF ” limitada que
nunca teve as melhores notas.
Mas e daí? Acabei me tornando
um exemplo muito bom.

A coisa mais reveladora
sobre as respostas que obtive
foi a maneira como elas
responderam. A primeira
indicação disso foi a ligação
entre o grau das notas e a
velocidade de resposta.
Quanto maiores as notas, mais
pressa as pessoas tiveram para
me informar. A resposta
mais rápida foi de uma pessoa
que ficou surpresa que eu
pudesse ter alguma dúvida
sobre suas notas altas.
“Adivinha só!”, respondeu ela
por e-mail. As pessoas com
notas menores demoraram
mais para responder. Algumas
simplesmente mandaram um
e-mail com a média das notas,
mas a maioria enviou
mensagens longas explicando
por que não se saiu melhor.
Uma doença. Gostar demais de
se divertir. Tempo demais
dedicado aos esportes.

Uma delas respondeu:
“Me formei com notas
medianas (mas com notas
máximas em rugby e cricket)”.

Outra chegou a me informar
as notas exatas que teve em
diferentes provas, para provar
que sua média inferior era
uma aberração estatística.

Isso tudo não é porque somos
jornalistas inseguros. Essa
obsessão com notas é uma
falha, especialmente grande
(imagino) entre as pessoas
que foram para Oxford. Há
poucos dias entrevistei o
arcebispo de Canterbury e
senti que ele precisou me dizer
que não se esforçou muito para
se formar pela Universidade
de Cambridge com uma média
de notas um pouco mais
baixa. Vejo agora que foi uma
loucura termos perdido tempo
falando disso. Desde que se
formou, ele vem provando sua
inteligência todos os dias.

O mesmo se aplica para o
resto de nós. E mesmo assim,
continuamos totalmente
obcecados em relação a uma
semana de testes que fizemos
há 10, 20, 30 e até mesmo
40 anos atrás. É uma
insanidade. Imagino que isso
acontece porque: a) para a
maioria das pessoas, o exame
de formatura é a última vez
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Alunos de MBA
realizam projetos
sociais no Brasil
Escolas de negócios incentivam estudantes a desenvolver trabalhos
em países em desenvolvimento. Por Adriana Fonseca , de São Paulo

Alunos de MBA da Saïd Business
School, da Universidade de Ox-
ford, na Inglaterra, estiveram re-
centemente no Brasil para visitar
uma organização não-governa-
mental com sede no Rio de Janeiro,
a Pro-Natura. O objetivo da via-
gem: transferir conhecimento pa-
ra a instituição que combate pro-
blemas sociais, econômicos e de
meio ambiente em comunidades
de países em desenvolvimento.

“É uma oportunidade para os
alunos conhecerem melhor os de-
safios das regiões visitadas, assim
como a cultura corporativa e as
formas de negociar”, diz Tara Sabre
Collier, vice-presidente para Brasil
e Moçambique do Saïd Business
School Venture Fund, fundo de in-
vestimento coordenado por estu-
dantes da escola inglesa.

Segundo Tara, o objetivo do
fundo, inaugurado em 2006, é
apoiar com conhecimento e in-
vestimento negócios que redu-
zam danos ambientais e promo-
vam benefícios sociais em comu-
nidades vulneráveis. Mas, ela diz
que é fundamental que eles de-
em retorno de capital.

A participação nas atividades do
fundo é opcional para os alunos do
MBA. Nessa viagem ao Brasil, vie-
ram quatro estudantes. “A cada
ano, os estudantes organizam via-
gens para diferentes regiões. Este
ano foram sete: Brasil, China, Ja-
pão, Estados Unidos (Vale do Silí-
cio), África do Sul, Emirados Ára-
bes e Canadá”, afirma Tara.

Para a Pro-Natura, ONG funda-
da no Brasil em 1985 e que tor-
nou-se internacional — hoje tem
escritórios na Inglaterra, França,
Gana, Estados Unidos e Nigéria —,

o apoio dos alunos da Saïd vai aju-
dar na implementação de um pro-
jeto de produção de energia com a
queima do lixo em favelas pacifica-
das do Rio de Janeiro. “Os estudan-
tes vão elaborar um estudo de via-
bilidade e um plano de negócios”,
afirma Marcelo de Andrade, fun-
dador da Pro-Natura. “Eventual -
mente, eles poderão também coin-
vestir no projeto.”

Os alunos de MBA da escola in-
glesa não são os únicos interessa-
dos em negócios com impacto
social. Embora ainda não seja
prioridade entre os estudantes,
existem outros exemplos simila-
res ao redor do mundo.

Na Fuqua School of Business,
da Universidade Duke, nos Esta-
dos Unidos, os alunos podem
viajar para fora do país através do
programa Global Academic Tra-
vel Experience (Gate).

Jennifer Francis, reitora associa-
da dos cursos da escola, explica
que em alguns casos essas viagens
estão relacionadas a projetos so-
ciais, mas nem sempre. “Nossos es-
tudantes são expostos e envolvidos
em projetos sociais quando estu-
dam em diferentes partes do mun-
do, mas nossas viagens procuram
expor os alunos a vários aspectos,
positivos e negativos, de um país
em particular”, ela diz.

Os destinos prioritários dessas
viagens atualmente são Brasil,
África do Sul e China. “As consul-
torias nesses países quase sem-
pre são voltadas para as áreas so-
ciais”, diz Jennifer, que cita duas
delas. Uma delas está relaciona-
da a uma organização global sem
fins lucrativos que procura dis-
ponibilizar acesso a produtos de
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Marcelo de Andrade, da Pro-Natura, diz que alunos de Oxford vão elaborar um plano de negócios para um projeto da ONG

saúde reprodutiva de alta quali-
dade para mulheres. Em outra
iniciativa, na China, os alunos
trabalham com uma incubadora
de negócios sem fins lucrativos e
apoiam empreendedores sociais.

A Iese Business School, da Espa-
nha, é outra escola que promove o
contato de seus estudantes de
MBA com projetos sociais. “Ensi -
namos habilidades gerenciais e
conceitos, mas assegurando sem-
pre que todas as decisões levem em
conta o seu impacto social”, afirma
o professor Franz Heukamp, reitor
associado dos programas de MBA
da instituição.

A escola espanhola oferece aos
alunos a opção de realizar projetos
sociais ao redor do mundo. Há, por
exemplo, um módulo do MBA em
Nairóbi, capital do Quênia. Além
de ter aulas por uma semana em
uma escola de negócios local, os
estudantes trabalham em projetos
específicos com líderes de negó-
cios do país. “É uma maneira de
ajudar essas comunidades por
meio de negócios que tenham im-
pacto no desenvolvimento da so-
c i e d a d e”, afirma Heukamp.

Em outro projeto, batizado co-
mo Iese MBA Social Challenge, os
alunos aplicam os conhecimen-
tos adquiridos no primeiro ano
do curso em projetos reais de im-
pacto social no bairro do Raval,
que abriga principalmente imi-
grantes e pessoas mais pobres
em Barcelona.

Ainda na Iese, durante o “sum -
mer job”, estágio que os alunos de
MBA fazem entre o primeiro e o se-
gundo ano do curso, é possível es-
colher entre atuar em um projeto
corporativo em uma empresa tra-

dicional ou em um social, em qual-
quer parte do mundo. No verão do
ano passado, alguns alunos foram
para projetos sociais relacionados
à saúde nos Estados Unidos, Etió-
pia e Suíça e empreendedorismo
no Quênia e na Nigéria. “Institu -
cionalmente, faz parte dos progra-
mas promover a importância que
os líderes de negócios têm em cau-
sar um impacto positivo na socie-
d a d e”, afirma Heukamp.

que recebemos uma nota
objetiva; b) ninguém pode
tirá-la de nós; e c) o sistema
de notas das universidades
britânicas é estúpido.

Assim, a escolha dos patrões
está em escolher entre alguém
que tem um pequeno
ressentimento por causa das
notas inferiores ou alguém que
se sente membro vitalício do
clube das pessoas inteligentes,
por causa das boas notas.
Uma amiga que contrata
estagiários diz não gostar
daqueles que têm as melhores
notas por este motivo: “Eles
têm uma visão sobre sua
própria inteligência da qual
eu posso não compartilhar”.

Mas mesmo ela não cria
regras rígidas sobre isso.
Encontrar a pessoa certa para
um emprego é tão difícil que
a única coisa sensata a fazer é
não ter regras. Não contratar
pessoas com as melhores
notas na faculdade faz tanto
sentido quanto não contratar
pessoas que usam bigode.

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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Cresce participação feminina em RI
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Há mais mulheres na área de
relações com investidores. Em
2003, elas representavam 32%
dos profissionais do ramo,
segundo pesquisa do Ibri e da

Fipecafi. Em 2010, o número
subiu para 39% e chegou a 47%
em no ano passado.
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Faça pós-graduação e
MBA na melhor escola
de negócios do Brasil.

A BSP - Business School São Paulo
foi eleita pelo 3º ano consecutivo a
melhor escola de MBA e pós-graduação
em negócios do Brasil pelo QS TOP MBA,
desenvolvido com base na opinião
de 5.000 empregadores e RHs de
empresas latino-americanas.

CONHEÇA MAIS:
4007-1192 (Regiões metropolitanas)

0800 015 9020 (Demais localidades)

www.bsp.edu.br/bsp2013
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Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 20 maio 2013, Eu & Investimentos, p. D4.




