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Nove lições valiosas aprendidas em empregos humildes
Banda executiva

Lucy Kellaway

C
erta noite da
semana passada, eu
estava na cozinha
preparando uma
xícara de chá

quando meu filho entrou pela
porta. Desde que ele terminou
o ensino fundamental no
último verão e agora passa
os dias trabalhando em
uma lanchonete e as noites
entregando pedidos em
uma rede de fast-food,
dificilmente consigo vê-lo.

“Como você está?”,
perguntei. “Vou bem”,

respondeu. “Esses empregos
que você arrumou”, continuei,
“já lhe ensinaram alguma coisa
interessante sobre o trabalho,
a vida ou qualquer coisa?”
“S i m”, disse ele. “Eles me
ensinaram que gosto de
receber pelo meu trabalho.”

Fiz a pergunta influenciada
por uma postagem no blog
da “Harvard Business Review”,
que afirmava que empregos
humildes ensinam os jovens
mais sobre o trabalho do que
estágios não remunerados em
uma produtora de cinema,
por exemplo. O autor, que é
professor em uma faculdade
de direito, já foi ajudante
de garçom e faxineiro.
Segundo ele, essas ocupações
ensinaram lições valiosas,
que continuam sendo úteis.

Eu já vinha percebendo o
sentido de seu argumento.
*Ser pago é realmente muito
bom. É uma pena que a maioria
de nós se acostuma a isso a
ponto de esquecer o quanto o
dia de pagamento é prazeroso.

E o quê mais? Ele disse que
iria pensar a respeito e depois

me responderia. Afinal, não
podia chegar atrasado para o
turno da noite. Isso levou à
segunda revelação: *Se você
está ganhando sete libras por
hora, precisa trabalhar mais
tempo que um banqueiro de
investimento para ganhar
algum dinheiro.

Chegamos, desse modo, à
terceira revelação: *Ganhar
salário mínimo é bom quando
você mora de graça, tem uma
cama quentinha à sua espera,
e a geladeira sempre cheia.
Para os demais, é um jogo de
sobrevivência e você não
entende como eles conseguem.

Mais tarde naquela noite,
recebi uma mensagem de
texto dele dizendo que o
movimento no restaurante
estava fraco e poderíamos
conversar. Resolvi ir até lá e
encontrei o lugar totalmente
vazio, exceto pelo meu filho,
que estava perto do caixa.
Isso levou à quarta revelação:
*Ficar à toa é um saco. A pior
coisa que existe. Deixa você
letárgico e quando as coisas
ficam mais agitadas é mais

difícil entrar no ritmo.
Perguntei se ele também está

aprendendo a ser profissional
— descaradamente querendo
influenciar sua resposta.
“É lógico”, respondeu ele,
chegando à lição número cinco:
*É preciso ser pontual e
confiável. Você não pode xingar
os clientes, dar as costas para
eles ou responder de maneira
não educada. Se você acorda de
ressaca, ainda tem que chegar
ao trabalho na hora e precisa
fingir que está se sentindo bem.

Ouvir suas ponderações
contribuiu para eu ter minha
própria percepção: *Um
restaurante fast-food é um
excelente aprendizado escolar
final. Ele foi bem-sucedido
onde 18 anos de paternidade
liberal e sete anos de escolas
particulares extremamente
caras tiveram pouco efeito.

Mas, embora tenha
aprendido a ser cortês com
os clientes, ele não aprendeu
a gostar disso. Na verdade,
o que ele descobriu foi:
*Lidar com os clientes pode
ser um saco. Alguns são

amigáveis, mas muitos nem
olham para você. Depois de um
tempo, isso deixa você irritado.

Meu filho olhou ansioso para
o relógio e disse que seu chefe
chegaria logo. Eu protestei:
“Acho que você me disse que
gostava dele!”. Ele deu de
ombros. “Ele é legal. No começo
chegamos a sair após o trabalho
para tomar uma cerveja, mas
ele decide quantas horas eu
trabalho e me culpa por coisas
como esquecer de encomendar
cardápios novos, quando
isso não é função minha.
Portanto, sair para beber
com ele foi estranho”. Em
outras palavras, ele
aprendeu a valiosa lição
número oito: * Ser amigo do
chefe nunca é uma boa ideia.

Antes de ir embora, disse a
ele que suas lições não tinham
nenhuma semelhança com as
apresentadas pelo blogueiro
da “Harvard Business Review”,
cuja passagem por empregos
humildes o ensinou grandes
verdades sobre a humanidade:
que a maioria das pessoas quer
se orgulhar de seu trabalho, e

que todos têm grandes sonhos.
O que ele pensava disso?

Ele observou que é difícil
ter orgulho de seu trabalho
quando o restaurante vai mal e
o gerente não liga para isso.
Mas, mesmo com uma boa
administração, algumas
pessoas continuam sendo
resmungonas incorrigíveis, o
que o levou à lição número
nove: * Trabalhar com gente
que reclama demais é um saco.

Então, perguntei, o que
deveria ser feito dessas pessoas?
Ele me olhou como seu eu
fosse uma idiota e respondeu:
“Demiti-los, ora essa!”,
esquecendo-se
momentaneamente da
lição número cinco.

Mas e seus sonhos? “É, todo
mundo tem sonhos”. Temendo
um pouco a resposta, perguntei
quais eram os seus. Para meu
alívio, ele respondeu: “Entrar
na universidade e conseguir
um emprego qualificado.”

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

ENSINO EXECUTIVO

Escolas de negócios tradicionais sob pressão
Competição com instituições de países emergentes e cursos grátis on-line estão entre os desafios. Por Stela Campos, de São Paulo

SILVIA COSTANTI/VALOR

Para Turpin, presidente do IMD, as escolas de negócios estão formando muito mais especialistas, enquanto as empresas procuram administradores gerais

O céu não está mais de briga-
deiro para as principais escolas
de negócios do mundo. Os desa-
fios surgem de várias frentes,
desde o fortalecimento das insti-
tuições locais de ensino em paí-
ses emergentes, passando pela
popularização dos cursos grátis
pela internet até o questiona-
mento por parte das empresas
sobre a efetividade do ensino
executivo propriamente dito.

Este é o cenário traçado ao Va -
lor por Dominique Turpin, rei-
tor da renomada escola de ne-
gócios suíça IMD, que esteve re-
centemente no Brasil. Este ano,
ela ficou em primeiro lugar no
ranking dos melhores progra-
mas abertos de educação execu-
tiva do mundo do jornal “F i n a n-
cial Times”. Além desses novos
desafios, Turpin acredita que o
aumento da procura por cursos
mais especializados também
coloca em xeque o MBA tradi-
cional. A seguir os principais
trechos da entrevista:

Valor: Quais os maiores desafios
para as escolas de negócios atual-
mente?

Dominique Turpin: O primeiro
é a incerteza que as companhias
ainda têm sobre o impacto da
educação executiva em seus ges-
tores, uma vez que é difícil me-
dir os resultados. O segundo é o
aumento da competição vindo
não só das escolas tradicionais
como Wharton e Harvard, mas
de novos competidores como a
Fundação Dom Cabral e a Fun-
dação Getulio Vargas no Brasil,
além de outras na China. As
companhias que estão desenvol-
vendo negócios nesses países
acabam contratando profissio-
nais locais que precisam de trei-
namento. Na China, a Nestlé,
por exemplo, contrata mil pes-
soas por ano, mas você não con-
segue enviar todo esse pessoal
para estudar na Europa. As esco-
las locais, de todo modo, estão
se desenvolvendo muito rápido.
Outro desafio é a competição
com as consultorias e auditorias.
Elas criaram ferramentas para
desenvolver determinadas com-
petências para o clientes, e aca-
bam formando muita gente. É o
caso da McKinsey e do Boston
Consulting Group. Existe tam-
bém a questão da comoditiza-
ção dos produtos, especialmen-
te dos programas abertos. Mui-
tas escolas têm um currículo pa-
recido, e quando isso acontece o
preço cai. As pessoas ficam con-
fusas e não conseguem diferen-
ciar um programa de adminis-
tração geral de um estratégico.

Valor: E em relação ao ensino a
distância?

Turpin: Lidar com o e-learning
é um grande desafio para as esco-
las. De um lado, vemos que todo

mundo está mergulhando nas
oportunidades dos Moocs (Mas-
sive Open On-line Courses), que
são oferecidos gratuitamente na
rede. Mas esse modelo cresce tão
rápido que, mais uma vez, va-
mos ter uma grande confusão
no mercado. Existem também
os chamamos “agregadores”.
Eles são empreendedores que
encontram todo o conteúdo dis-
ponível na internet, produzido
pelos melhores professores, re-
empacotam e oferecem por pre-
ços mais baixos. Eles dão o cré-
dito, às vezes. As escolas preci-
sam descobrir como podem se
diferenciar disso, pois o público
hoje tem muitas opções.

Valor: O ensino a distância aca-

ba tirando alunos das escolas de
negócios?

Turpin: Ele pode causar preo-
cupação nas escolas, mas são
uma ótima oportunidade para os
alunos e empregadores de luga-
res distantes e com pouca in-
fraestrutura como Camboja e Tu-
nísia. Nesses países, a internet é
uma excelente maneira de levar
conhecimento para as pessoas.
Para escolas como o IMD, focadas
em desenvolver líderes globais,
não vemos os Moocs não como
uma ameaça, mas como uma
oportunidade de desenvolver o
ensino ‘blended’, que é uma com-
binação entre o e-learning e o
presencial. Esse é um modelo efi-
ciente, no qual acreditamos. Os

Moocs e o e-learning causam
maior impacto nas universida-
des tradicionais, que ensinam a
massa. As companhias hoje tam-
bém não querem mandar seus
executivos para passar seis ou
dez semanas estudando fora. O
ensino a distância permite man-
tê-los por perto e a parte presen-
cial pode ser feita no fim de se-
mana, por exemplo.

Valor: Qual a relação atualmen-
te entre as universidades tradicio-
nais e as escolas de negócios?

Turpin: As escolas de negócios
devem estar sempre atentas à
realidade do mercado. Entretan-
to, algumas têm se tornado mui-
to acadêmicas, pois têm procu-
rado apenas professores que te-

nham doutorado e diversos pa-
pers publicados. A questão é
que, no geral, esses papers nada
tem a ver com os problemas
reais dos negócios.

Valor: A busca por professores
acadêmicos em escolas de negócios
é uma tendência?

Turpin: Existem hoje mais pro-
fessores com conhecimentos
muito específicos, quando eles
deveriam ser mais internacio-
nais e ter mais experiência. En-
trevistei alguns candidatos a
professores recentemente e en-
contrei um especialista em mú-
sica para supermercados, outro
em cores de rótulos de garrafas e
outro em precificação para a
área farmacêutica. Essas pessoas

têm um conhecimento muito
estreito. Precisamos de gente
que consiga tratar de diferentes
assuntos. O mundo sente falta
do administrador geral.

Valor: Antes, os cursos de MBA
eram focados em administração ge-
ral e, com o passar do tempo, foram
se tornando mais específicos. Por
que isso aconteceu?

Turpin: A educação executiva
tem um ciclo econômico e mui-
tas escolas resolveram investir de
forma estratégica nesses progra-
mas especializados. Existe um
MBA, por exemplo, para quem
vai atuar como gestor em um clu-
be de futebol. A vantagem é que
você pode focar em pessoas na
faixa dos 22 anos de idade, que fi-
cam nas escolas por dois anos.
Com isso, elas garantem os rendi-
mentos nesse período.

Valor: Esses cursos estão ocupan-
do então um espaço que era dos
MBAs?

Turpin: Não sei qual é a ten-
dência no Brasil, mas nos EUA e
na Europa os cursos de MBA es-
tão caindo e os especializados,
ganhando força. O sistema das
escolas de negócios tende a se
aprofundar em determinadas
áreas ao ponto de a especializa-
ção se tornar ridícula. O mundo,
por outro lado, está cada vez
mais complexo e precisa de pes-
soas com uma visão ampla. As
questões são ambíguas e é preci-
so encorajar o pensamento críti-
co e um entendimento mais
abrangente das coisas.

Valor: E o que as companhias
querem?

Turpin: Pessoas que tenham
uma visão ampla, mas que ao
mesmo tempo consigam atuar
em problemas específicos. É
preciso ter um lado funcional,
mas sem deixar de enxergar o
quadro como um todo. Esse
perfil é o ideal.

Valor: Quais os planos do IMD
para o Brasil?

Turpin: O Brasil é um país
muito difícil para se fazer negó-
cios. Queríamos abrir um escri-
tório no Brasil e na China, mas
achamos mais fácil fazer isso em
Cingapura. Isso porque o IMD é
uma fundação sem fins lucrati-
vos e, para ser isso no Brasil, a
burocracia é muito grande. Pro-
vavelmente teríamos de ser uma
empresa limitada e arcar com
muitos impostos e custos traba-
lhistas. Somos parceiros, no en-
tanto, de diferentes instituições
e escolas no país como a Funda-
ção Dom Cabral. Além disso,
muitas companhias brasileiras
mandam seus executivos para
estudar conosco, na Suíça. De
qualquer modo, ainda estamos
pensando em como abrir um es-
critório aqui, pois sabemos que
a necessidade do Brasil de de-
senvolver talentos é enorme.
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Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 4 nov. 2013, Eu & Investimentos, p. D7.




