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Discursos de formatura devem trazer mais doses de realidade
Banda executiva

Lucy Kellaway

E
sta é a época do ano
em que pessoas
famosas colocam
capotes pretos
folgados e chapéus

esquisitos para se exibir
nos gramados das
universidades para milhares
de estudantes e seus pais.

Mas desta vez, algo estranho
está acontecendo. Cada
um dos oradores famosos
parece ter incluído o
mesmo sermão em seus
discursos: todos eles
estão dizendo aos

formandos para tornar o
mundo um lugar melhor.

Portanto, lá estava Arianna
Huffington no Smith College
dizendo “o que eu conclamo
vocês a fazer é não só assumir
seus lugares no mundo, mas
também a mudá-lo”. A atriz
Kerry Washington disse aos
alunos da George Washington
University (após afirmar
duas vezes que os amava):
“O mundo precisa da voz de
vocês. De cada um de vocês”.
E então há essa, de Jeff Immelt,
presidente da General Electric,
na Universidade de
Connecticut: “Fo r m a n d o s
deveriam ser otimistas;
acreditar no melhor. O mundo
espera a liderança de vocês”.

Qualquer estudante que
aprendeu alguma coisa no
período em que passou na
universidade será capaz de
perceber a asneira. O mundo já
tem 7 bilhões de vozes para
serem ouvidas – não vai se
preocupar com mais uma ou
menos uma. Também não está
claro por que os formandos
deveriam estar particularmente

otimistas, especialmente no
momento. O mundo não anseia
por sua liderança; apenas uma
minoria diminuta terá a chance
de liderar alguma coisa.

Bem melhor – e muito mais
incisivo – foi o conselho dado
por Stephen Colbert aos alunos
da Universidade da Virgínia.
O comediante começou pedindo
a todos que se certificassem
de que seus celulares estavam
ligados: “Usem um tempinho
para me acompanhar no
Twitter, caso eu tuíte algo
enquanto estiver falando”.
Espero que os formandos
presentes tenham prestado
atenção: eu me senti repreendida
só de assistir pelo YouTube.

Mas ele estragou tudo
quando disse aos estudantes
para “escolher o caminho difícil
da vida e o mundo que vocês
q u e r e m”. Mas quem disse que
o caminho mais difícil é uma
aposta melhor que o mais
fácil? E quanto ao mundo que
queremos — ele não está
disponível. Portanto, os
formandos terão que se
contentar com o que temos.

Apenas Barack Obama em seu
discurso no Morehouse College
se absteve de conclamar todos a
mudar o mundo. Talvez isso
tenha acontecido por ele sentir
que o mundo é uma
prerrogativa sua. Ou talvez
porque só ele saiba o quanto é
difícil mudá-lo — mesmo
quando você é o presidente dos
Estados Unidos. Ele não só não
conseguiu mudar o mundo,
como também não consegue
fazer as pessoas abrirem mão
das armas ou dar um jeito
no orçamento de seu país.

Em vez de almejar coisas
impossíveis, os formandos de
2013 sairiam-se melhores se
fossem menos ambiciosos.
Quando eles deixarem seus
campi, não será “Alô, mundão”,
e sim “Alô, papai e mamãe”.

Esta é a geração bumerangue,
e o rumo que a maior parte dela
vai tomar é o dos quartos onde
passou a infância. O que
Huffington, Obama e Immelt
deveriam ter dito é: mudem o
mundo se quiserem, mas seria
melhor se vocês pudessem
ajudar trocando primeiro o

saco do aspirador de pó. Estas
palavras deveriam, então, ser
seguidas por outras mais
ásperas sobre o valor do
trabalho duro. Infelizmente,
esse tipo de coisa saiu de moda.

Quando eu me formei, meu
namorado na época — que foi
contratado pelo banco de
investimentos Salomon
Brothers — foi instruído pelo
diretor-presidente, John
Gutfruend, a chegar todos os
dias “pronto para morder o
traseiro de um urso”. O fato
de eu me lembrar dessas
palavras três décadas depois
se deve em parte ao fato de eu
adorar a maneira como os
americanos dizem certas
expressões, e também pelo
conselho ser muito bom.

Além de mudar sua ética de
trabalho, os formandos devem
mudar o vínculo que têm com o
trabalho. Eles precisam de
empregos. O que ninguém diz a
eles nos discursos de formatura
é que até mesmo um emprego
ruim é melhor do que nada.

Conheço um jovem
formando que acaba de ser

contratado para conceder
licenças para motoristas de
táxi na zona sul de Londres. Os
formandos deveriam ouvir que
não podem esmorecer: como
suas vidas produtivas durarão
50 ou 60 anos, um começo
maçante não é um desastre.

Obama exortou os alunos
do Morehouse College a se
esforçar para se tornarem
pessoas melhores e disse que
ele mesmo está tentando ser
um pai e um marido melhor.
Por um minuto, achei isso
muito fofo. Mas se você é o
presidente, não deve dizer
uma irresponsabilidade dessas
para pessoas que estão apenas
começando. Elas precisam
saber a verdade: que você
também pode ter um grande
emprego e tentar mudar o
mundo, ou que você pode
ser um bom pai e esposo. Cada
um desses pontos é, por si só,
bem complicado. Mas ambos
ao mesmo tempo? Impossível.

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

EU& | C a r re i ra

ENSINO EXECUTIVO

Escolas recrutam professores estrangeiros
O objetivo das contratações é incrementar o processo de internacionalização das instituições. Por Adriana Fonseca, de São Paulo

Interessado na economia bra-
sileira já há algum tempo, o suí-
ço Per Axelson, que acaba de ser
contratado como professor per-
manente do Ibmec, diz que um
período de trabalho no país po-
de ser inspirador tanto para a
vida acadêmica como para o
trabalho de consultor. Por con-
ta disso, aliado a razões pes-
soais — ele é casado com uma
brasileira —, Axelson estava
atento a oportunidades em ins-
tituições de ensino do país
quando se deparou com um
anúncio da escola carioca.

Como parte do processo de se-
leção, Axelson, que tem doutora-
do em finanças pela Booth Scho-
ol of Business, da Universidade
de Chicago, apresentou seu tra-
balho de pesquisa e se encontrou
com alguns professores do Ib-
mec. “Tive uma impressão muito
boa da escola e não hesitei quan-
do recebi a oferta”, afirma.

Além do título de PhD obtido
em 2008, Axelson tem experiên-
cia de mercado, com atuações
no setor de consultoria em Bos-
ton e Nova York. Ele começou a
lecionar no Ibmec há algumas
semanas. “Uma experiência co-
mo essa, em um mercado rele-
vante e em crescimento, vai me
ensinar muito e ainda abrir
oportunidades tanto no Brasil
quanto no exterior”, diz.

Axelson é o primeiro estran-
geiro a integrar o corpo perma-
nente de docentes do Ibmec.
Antes, a presença de professo-
res de fora se restringia aos visi-
tantes, que vêm para dar uma
ou outra aula.

Fernando Schuler, diretor exe-
cutivo do Ibmec, afirma que o re-
crutamento do suíço faz parte de
uma política de internacionali-
zação da instituição. “Não há co-
mo pensar hoje em uma escola
de negócios que não seja global.”

A seleção de Axelson deu-se
através da participação do Ib-
mec em um evento de recruta-
mento da American Economic
Association, que reúne mais de
18 mil acadêmicos e profissio-
nais de mercado. “Foi a primeira
vez que participamos desse ‘job
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O professor suíço Per Axelson, recém-contratado para dar aulas no Ibmec, diz que oportunidade no país pode abrir portas no meio acadêmico aqui e no exterior

market ’, mas agora estaremos
sempre presentes”, diz Schuler.
Segundo o diretor do Ibmec,
Axelson vai dar aulas na gradua-
ção, no mestrado e em cursos de
educação executiva de curta du-
ração, além de atuar com pes-
quisa. Todas disciplinas minis-
tradas no idioma inglês.

O Insper, de São Paulo, tam-
bém acaba de fechar a contrata-
ção de uma professora estran-
geira. A portuguesa Carla Ra-
mos começa a dar aulas na es-
cola em agosto. “Se existem tan-
tos talentos no mundo, não faz
sentido contratar apenas no
Brasil”, afirma Sérgio Lazzarini,
diretor de pós-graduação stric-
to sensu do Insper.

A prática de abrir o recruta-
mento para candidatos de ou-

tros países existe no Insper des-
de 2005. Carla é a terceira es-
trangeira a integrar o quadro de
professores permanentes. “C a-
da um traz uma bagagem dife-
rente, por isso a vivência dos
alunos com esses professores é
e n r i q u e c e d o r a”, diz Lazzarini.
Ele conta que o acesso da escola
aos estrangeiros se dá, princi-
palmente, através da sua rede
de contatos internacional.

Nos últimos anos, Lazzarini
observou um crescimento no
interesse dos professores de ou-
tros países em atuar nas insti-
tuições de ensino brasileiras. “A
crise americana ajudou um
pouco, assim como o aumento
do interesse pelos mercados
emergentes. Além disso, os sa-
lários pagos aqui também se

tornaram mais compatíveis
com os do exterior", afirma.

Carla, por exemplo, decidiu vir
ao Brasil depois de uma expe-
riência de 10 anos em escolas do
Reino Unido. Após concluir seu
doutorado em administração na
Universidade de Bath, ela passou
a atuar como pesquisadora e
professora da Manchester Busi-
ness School, onde deu aulas no
MBA, no mestrado e no bachare-
lado. “Há algum tempo eu já pen-
sava na hipótese de trabalhar no
Brasil”, diz Carla. “Meu interesse
pelo país está na expansão de sua
economia e na proximidade cul-
tural com Portugal.”

Ela conta que ficou sabendo
da vaga no Insper através de
uma consultoria de recrutamen-
to administrada por uma amiga.

“No momento em que real-
mente tomei a decisão de me
mudar para o Brasil, coinciden-
temente, o Insper havia aberto
uma vaga para atuar em tempo
integral na área de marketing.
Tive sorte com esse ‘timing’ ”,
afirma a portuguesa.

O processo de recrutamento,
segundo ela, foi rígido. Depois
de submeter seu currículo e
duas cartas de referência para
avaliação, ela foi pré-seleciona-
da para a vaga. Em março, du-
rante uma visita à escola, passou
por uma série de entrevistas,
apresentou seu trabalho de pes-
quisa aos acadêmicos do Insper
e deu uma aula de 30 minutos.
“Acredito que me mudar para o
Brasil neste momento significa
estar no lugar certo, na hora cer-

ta. Trata-se de uma economia em
forte crescimento e com boas
oportunidades para estudar fe-
nômenos interessantes em mi-
nha área de pesquisa, que é rela-
cionada ao ‘business-to-busi -
ness’, redes de negócios e rela-
ções comerciais”, diz Carla.

Bastante tradicional no país, a
Fundação Getulio Vargas (FGV)
há alguns anos vem contratando
docentes estrangeiros para seu
quadro de professores perma-
nentes. “Nossa preocupação é
dar uma boa base para o aluno
e expor o estudante a diversas
formas de olhar o mundo. Nes-
se sentido, é importante a pre-
sença de professores de outras
procedências”, afirma Antonio
Freitas, pró-reitor da FGV.

Ele afirma que, no caso da FGV,
o interesse é por professores com
desempenho acima da média, in-
dependentemente da nacionali-
dade. Segundo Freitas, no qua-
dro de 600 professores perma-
nentes da escola no Rio de Janei-
ro, há cerca de 20 estrangeiros.

Em São Paulo, por sua vez, cer-
ca de 10% do quadro de docen-
tes é formado por acadêmicos
de outros países, de acordo com
Julia von Maltzan Pacheco, coor-
denadora de relações interna-
cionais da Escola de Adminis-
tração de Empresas de São Pau-
lo (Eaesp) da FGV. “É natural
contratar um estrangeiro para
dar aula, desde que ele seja o
melhor candidato”, afirma.

Nascida na Alemanha, ela ser-
ve de exemplo. No Brasil há 14
anos, ela dá aulas na escola há
nove. “Vim para trabalhar em
um banco de investimento e al-
gum tempo depois quis mudar
de área”, conta Julia, que conse-
guiu ingressar na FGV através
de sua rede de contatos.

Para encontrar o melhor can-
didato, a Eaesp-FGV anuncia a
vaga aberta no Brasil e no exte-
rior, por meio das escolas inter-
nacionais parceiras. Segundo
Julia, uma ou outra posição se
restringe ao país, mas é raro.
“A escola é muito favorável a re-
ceber estrangeiros, mas não há
uma preferência”, diz.A ut
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Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 3 jun. 2013, Eu & Investimentos, p. D3.




