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O que o LinkedIn devia aprender com as Bandeirantes?
Banda executiva

Lucy Kellaway

N
a semana passada
visitei meu perfil
moribundo no
LinkedIn e
encontrei no topo

da página uma mensagem
que dizia: “Seus contatos
Dominic, Louise e Clive
indicaram você por novas
competências e
e s p e c i a l i d a d e s .”

Evidentemente, os três
pensam que sou muito
talentosa, e é bom saber
disso. De diversas maneiras,
eles atestam que tenho

sete competências: jornal,
revistas, jornalismo, revisão
de textos, jornalismo
financeiro, editoração e jornais.

Isso seria lisonjeiro não fosse
por duas coisas. A primeira, é
que nunca ouvi falar dessas
três pessoas, nem trabalhei com
elas. A segunda, é que metade
das coisas que elas mencionam
não são competências. Jornal —
seja no singular ou no plural —
certamente não é uma
competência, mas um produto
em extinção. Revisão de texto é
uma competência, mas é uma
que eu não tenho. De todas
as coisas sobre o LinkedIn que
não entendo, essa moda de
“endossar ” as “competências”
uns dos outros é a mais confusa.

E não são apenas Dominic,
Louise e Clive que estão
apertando
indiscriminadamente o
botão “indicar ”. Desde que
esta função foi introduzida,
uma orgia de indicações
vem ocorrendo — são cerca
de 50 milhões toda semana.

Em tese, poderia ser muito
útil ter um meio de classificar

os colegas por suas habilidades.
Isso significaria poder dar uma
olhada em como pessoas boas
estariam se saindo em certas
coisas — tornando-nos
melhores no processo de
conseguir a pessoa certa para o
cargo certo. Mas, na prática, não
é nada disso: é idiota, irritante
e não serve a propósito nenhum
— a não ser provar que dezenas
de milhões de “endossantes”
do LinkedIn possuem
duas habilidades especiais:
bajular e perder tempo.

Mesmo assim, o sistema está
sendo levado à sério de uma
maneira perigosa. Segundo o
LinkedIn, seu perfil tem uma
probabilidade quatro vezes
maior de ser visto quando
suas competências são
endossadas. Há algumas coisas
obviamente erradas com isso.
Para começar, metade das
pessoas que indicam você não
tem a menor ideia se você tem
mesmo as habilidades ou não.
Ou apenas querem te indicar
se você indicá-las de volta.

Além disso, há apenas espaço
para indicações, mas não para

se fazer o oposto. Não há um
botão “denunciar ” no LinkedIn.
Você pode remover uma
indicação que já fez, mas a coisa
só vai até aí. Um conhecido me
contou que um colega foi
demitido recentemente por
incompetência e preguiça.
Mas seu perfil mostrava uma
série de indicações de amigos
e seguidores, sem nenhuma
possibilidade de alguém
discordar deles.

E o que é pior: a série de
notificações cansativas
afirmando que “fulano de
tal acrescentou uma nova
c o m p e t ê n c i a”, não é
equilibrada por mensagens
dizendo que o fulano acaba de
subtrair uma. Eu deveria poder
dizer aos meus contatos que a
habilidade que eu tinha em
matemática infelizmente se
atrofiou e que o meu francês,
que já foi passável, hoje quase
não existe. O LinkedIn parece
não ter interesse nessas coisas.

Dominic, Louise e Clive,
porém, não são os únicos que
não sabem reconhecer o que é
uma competência. Vejo que 66

pessoas indicaram Jeff Weiner,
o executivo-chefe do site, por
ele ter uma competência
chamada “LinkedIn”, o que não
fazer nenhum sentido. Há
ainda a dificuldade adicional
de, mesmo com competências
genuínas como “liderança de
e q u i p e”, não fica claro o que
significa ter essas habilidades.

O LinkedIn poderia aprender
alguma coisa com as
Bandeirantes [grupo de
escotismo], que nos últimos
cem anos operam um sistema
excelente em que você
consegue um distintivo
quando prova que dominou
uma habilidade. Por exemplo,
“líder de equipe” — que é
hoje um distintivo do grupo,
assim como cozinhar e
primeiros socorros — e nv o l v e
seguir um rigoroso processo
teórico e prático de sete passos.

Não há espaço para inflar
habilidades ou bajulação.
Por outro lado, no LinkedIn
essas duas coisas são bastante
frequentes. Duas das
competências mais indicadas
são “planejamento estratégico”

e “orador público” —
habilidades que na vida real
poucas pessoas têm. Em toda
a minha vida me deparei
apenas com umas duas dezenas
de executivos que são
realmente bons nas duas.
Dizer às pessoas que elas
são boas quando não são
não é apenas desonesto,
é também perigoso.
Pode levar a decisões
estratégicas imprudentes
e encoraja o grande número
de pronunciamentos
tediosos que vemos por aí.

Mesmo assim, o maior
defeito de todo o sistema de
indicação é que ele acaba se
voltando apenas para os
“peixes pequenos”. Barack
Obama, Sir Richard Branson,
Ariana Huffington e Angela
Ahrendts eliminaram essa
função em seus perfis no
LinkedIn. Eles são grandiosos
demais para ter qualquer
habilidade.

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

MBA

Brasileiros querem fazer o caminho de volta
Pesquisa mostra que alunos das melhores escolas de negócios do mundo pretendem seguir a carreira no país. Por Letícia Arcoverde , de São Paulo

ANA PAULA PAIVA/VALOR

Rafael Boechat voltou para o Brasil após fazer o MBA na Universidade de Duke porque viu mais oportunidades para crescer aqui

O perfil dos brasileiros que
cursam MBA no exterior está
mais diversificado. A decisão de
investir em programas dos Esta-
dos Unidos e Europa já não é
mais exclusividade dos profissio-
nais de consultoria e mercado fi-
nanceiro, dois setores que sem-
pre dominaram as salas de aula
fora do país. Há, no entanto, um
aspecto cada vez mais comum a
todos os que embarcam nesses
cursos: a determinação de voltar
para o Brasil após sua conclusão.

Os dados são da pesquisa
anual da consultoria GNext Ta-
lent Group, com 89 alunos brasi-
leiros que se formaram em pro-
gramas full-time entre 2012 e
2013 em escolas de negócios pre-
sentes nas listas de melhores pro-
gramas, como a publicada anual-
mente pelo jornal britânico “Fi -
nancial Times”. Os resultados
mostram que a crescente vonta-
de de voltar ao Brasil é o que mais
une esses profissionais: 90% que-
rem retornar ao país de origem
após o término do curso, o que
representa aumento em relação
à pesquisa anterior, quando 77%
responderam o mesmo. Em
2009, eram 59%.

O engenheiro Rafael Boechat
diz que estava aberto a trabalhar
no exterior após concluir o progra-
ma de MBA na Fuqua School of Bu-
siness, da Universidade de Duke,
nos EUA. Alguns motivos, no en-
tanto, o fizeram decidir pelo Brasil:
a falta que sentiu do estilo brasilei-
ro de fazer negócios e a maior
oportunidade de crescimento por
aqui. Boechat trabalhava como
analista de logística em uma mul-
tinacional americana petrolífera e
buscou um MBA para fazer uma
transição de carreira para um car-
go de marketing. “Achei que era
hora de receber um treinamento
de choque para a liderança”, diz.
Hoje ele é gerente de produto de
uma multinacional farmacêutica
— o cargo que tinha em mente
quando decidiu investir na forma-
ção na escola americana.

As razões dadas pelos partici-
pantes da pesquisa para a alta
atratividade do Brasil após a for-
matura são a perspectiva de rece-
ber mais oportunidades, uma
melhor situação econômica e a
proximidade da família. Apenas
5% dão como motivo a obrigação
de voltar por causa do patrocínio
dado pela empresa onde traba-
lhava durante o MBA. “No Brasil,
o desenvolvimento da carreira é
mais rápido, você se diferencia
mais e o impacto na remunera-
ção é maior”, explica Patricia Vol-
pi, consultora da GNext. Boechat,
que recebeu três propostas de
empresas ao fim do curso, sentiu
que as brasileiras eram melhores
do que as de companhias ameri-
canas. “Nos Estados Unidos, todo
mundo tem MBA no nível em que

eu pretendia atuar. Aqui, isso
ainda é um diferencial”, diz.

O número de profissionais da
indústria de energia que, como
Boechat, escolheram fazer um
MBA no exterior quadruplicou
entre 2012 e 2013, de 3% para
13%. É um dos exemplos de como
a origem dos profissionais que
buscam o curso fora está se diver-
sificando. O segmento de bens de
consumo, por exemplo, passou
de 4% para 10% e engenharia pu-
lou de 2% para 8%. No mesmo pe-
ríodo, a proporção de estudantes
vindos do mercado financeiro

caiu de quase um terço para 20%.
Aqueles vindos de empresas de
consultoria também diminuí-
ram de 24% para 20%.

“Esse cenário acompanha o
mercado. Bens de consumo e
energia, por exemplo, são setores
que demandam cada vez mais
pessoas capacitadas, com empre-
sas que buscam internacionali-
zação e onde a competição é acir-
r a d a”, explica Patricia. Para ela, o
leque maior de opções de finan-
ciamento também ajuda setores
onde o MBA não é “parada obri-
g a t ó r i a”  — como acontece com o

mercado financeiro e consulto-
rias — a enviarem mais profissio-
nais para as escolas no exterior.

Entre os formados em
2012/13, 20% dos profissionais
viajaram para estudar com o pa-
trocínio da empresa. Esse índice,
porém, vem diminuindo gra-
dualmente. De acordo com Patri-
cia, o MBA está se tornando um
investimento que a pessoa faz
por conta própria para dar uma
guinada na carreira e mudar de
área de atuação, como fez Boe-
chat. Ele pagou o curso por meio
de financiamento nos EUA em

que a escola atua como fiadora e
que dá a possibilidade de quitar
a dívida ao longo de dez anos,
com os juros do país — muito
mais baixos que os do Brasil.

Por isso, apesar de ter recebido
um bônus equivalente à metade
do valor total do programa ao ser
contratado pela nova empresa,
preferiu usar o dinheiro para dar
entrada em um apartamento. O
chamado “sign in bonus” é um
benefício que muitos dos alunos
desejam ver na proposta de em-
prego após o curso, sendo que
30% esperam que o valor seja
maior do que US$ 25 mil. A ex-
pectativa de 26% é que a nova
empresa cubra pelo menos parte
do valor gasto no programa de
MBA. Em relação à remuneração
total após o MBA, 76% dos alunos
têm a meta de ganhar mais de
US$ 120 mil anuais. Antes do
programa, 66% ganhavam até
US$ 100 mil por ano — sendo
que, dentro disso, a maior faixa é
a de US$ 60 mil a US$ 79 mil, que
concentra 29% dos profissionais.
Segundo Boechat, o incremento
salarial após o programa faz va-
ler o investimento.

Para as companhias, que se es-
forçam para recrutar os profissio-
nais nas próprias escolas e para
trazê-los para “summer jobs” du -
rante as férias, o investimento tam-
bém compensa, diz Patricia. “O
profissional que fez MBA quer
crescer. As empresas veem o resul-
tado que o investimento traz”. A
consultora estima que haja entre
300 e 400 brasileiros em cursos de
MBA no exterior atualmente. Des-
ses, de 100 a 130 estão matricula-
dos em um grupo de 20 escolas
americanas e europeias renoma-
das, a maioria das quais tiveram re-
presentantes na pesquisa.

O engenheiro elétrico Daniel
Rosa começou a carreira em tec-
nologia da informação na área
de consultoria, e passou por em-
presas como a Unisys, Ernst &
Young e Accenture, tendo mora-
do em países como Austrália e
Cingapura. Aos 33 anos, decidiu
fazer a transição de carreira para
um cargo de gestão, onde conhe-
cimentos de negócios seriam es-
senciais. “Queria ter mais contro-

le sobre a minha carreira”, expli-
ca. A solução foi um programa de
MBA no Insead, na França. Rosa
escolheu o curso por ter a dura-
ção de um ano e por causa da di-
versidade que esperava encon-
trar na turma, ambos aspectos
fortes dos programas europeus.

Ao fim do curso, recebeu seis
propostas de emprego e acabou
decidindo por aquela que daria
continuidade ao seu plano ini-
cial de adquirir experiência em
gestão em uma empresa que não
fosse de consultoria, para depois
assumir outra vaga de gestão em
uma empresa maior, possivel-
mente fora da área de TI. Hoje Ro-
sa é diretor de tecnologia da PAR
Corretora de Seguros, em Brasí-
lia. Além de ter adquirido conhe-
cimentos em áreas onde se consi-
derava leigo, como finanças e
contabilidade, ele destaca a im-
portância de feito parte de uma
sala de aula bastante diversifica-
da. “Conversar com pessoas com-
pletamente diferentes em um
ambiente em que todos são desa-
fiados abre muito os horizontes.”

“O MBA é uma opção para se tor-
nar um profissional de destaque,
com capacidade de assumir projetos
mais complexos”, diz Patricia. A pes-
quisa mostra que os alunos estão
dispostos a colocar esse conheci-
mento em prática em setores cada
vez mais distintos. O interesse em
atuar em consultoria, por exemplo,
caiu de 54% para 45% entre 2012 e
2013, e o no mercado financeiro au-
mentou levemente de 42% para 44%.
Outros setores que registraram au-
mento foram bens de consumo (de
29% para 36%), indústria farmacêu-
tica (de 8% para 20%), venture capital
(de 27% para 35%) e private equity
(de 47% para 67%).

Outra possibilidade que tem
ganhado força é o empreende-
dorismo, que cresceu na prefe-
rência de 14% para 22% no último
ano. “É uma geração que consi-
dera, em algum momento da car-
reira, ter o próprio negócio”, diz
Patricia. Segundo Franz Heu-
kamp, reitor-associado da espa-
nhola Iese Business School, pelo
menos um terço dos ex-alunos
da escola se envolvem na abertu-
ra de um negócio próprio até cin-
co anos após o término do MBA
— número que ele também vê en-
tre os alunos brasileiros.

Mesmo quando isso não acon-
tece, Patricia diz que as discipli-
nas que abordam o tema estão se
popularizando pela vontade dos
profissionais de desenvolverem
o “espírito empreendedor” den -
tro da empresa. Não por acaso,
53% dizem que buscam uma
companhia empreendedora ao
decidir onde trabalhar, e 64%
querem uma que tenha foco no
resultado. Ao selecionar aquelas
que mais admiram, as primeiras
colocadas são Google e Apple.

21%

Feminino

79%

Masculino

1%

Mais de
37 anos

12%

33 a 36 
anos

9%

25 a 
27 anos

45%

30 a 32 anos

33%

28 a 29 anos

55%

Estados
Unidos

45%

Europa

21%

3 a 5 anos

36%

Mais de
7 anos

43%

5 a 7 anos

Fonte: GNext Talent Group

Retrato da turma
Perfil dos alunos brasileiros que fazem MBA no exterior
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Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 26 ago. 2013, Eu & Investimentos, p. D3.




