
CDFs da USP avaliam se esforço valeu a pena 
Laura Capriglione 
 
Após 25 anos, campeões de notas dos cursos mais concorridos fazem balanço do decorrer de suas 
carreiras. 
 
O médico Ronaldo Cesar Borges Gryschek, 50, foi o melhor aluno do curso de medicina da 
Universidade de São Paulo dentre os formandos de 1980. Obteve nota média 9,12 nas disciplinas 
que cursou ao longo dos seis anos de graduação. Vinte e cinco anos depois, o "geninho" Gryschek 
obriga-se a uma rotina extenuante, com quatro empregos, e uma jornada de 14 horas e meia de 
trabalho por dia. Valeu a pena todo o esforço na faculdade, doutor? "Eu gosto do que faço e 
preciso sustentar minha família", responde. 
 
A segunda melhor aluna da medicina, Ilana Zylberman, 50, formada com média 8,88, tornou-se 
psiquiatra. Mora há 20 anos em Nova York. Trabalha no hospital St. Luke's-Roosevelt, onde cuida 
de pacientes graves de esquizofrenia, doença maníaco-depressiva, abuso de drogas e depressão. 
É professora-assistente da Universidade Columbia. Valeu a pena todo o esforço na faculdade, 
doutora? "Valeu, mas se eu pudesse mudar um pouco o roteiro, teria prestado mais atenção na 
minha própria vida. Talvez isso me desse o filho que não tive e tivesse evitado o casamento 
errado." 
 
Com a divulgação dos resultados do vestibular, uma nova geração começa a ser formada. Para 
saber se vale a pena ser um CDF na faculdade, nada melhor do que verificar o que aconteceu aos 
melhores alunos dos cursos mais concorridos da melhor universidade do país, a USP, 25 anos 
depois dos abraços, beijos e homenagens nas festas de formatura. 
A lista dos "geninhos" das faculdades de arquitetura e urbanismo, direito, economia, engenharia 
elétrica, engenharia química e medicina foi elaborada pelo Núcleo de Apoio aos Estudos de 
Graduação, órgão ligado à Pró-Reitoria de Graduação da Universidade de São Paulo, a partir dos 
registros de notas nas seções de alunos. 
 
Dos 18 formandos listados (1º, 2º e 3º colocados em cada uma das seis escolas), a Folha 
conseguiu localizar 16. Segundo todos os entrevistados, as longas jornadas de estudos abriram-
lhes a chance de, se não ficar mais ricos do que seus pais eram, ao menos de viver 
intelectualmente de acordo com o que sonharam. 
 
Apenas um abandonou a área, o terceiro melhor aluno da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, 
com nota média no curso igual a 8,11. Hoje, ele cuida dos negócios da família. 
Em uma época em que a palavra "empregabilidade" é a régua que mede a eficiência dos cursos, a 
USP ainda não possui registro do que acontece com seus alunos depois que eles põem as mãos 
nos diplomas. 
 
Para sanar o problema, o professor Adilson Simonis, coordenador do núcleo de estudos da 
graduação, colocou no endereço http://naeg.prg.usp.br/ exalunos/index.phtml, um questionário 
para ex-alunos. 
 
Nota alta não é garantia de bom emprego 
Laura Capriglione 
 
Para a caçadora de talentos Laís Passarelli, mercado valoriza a flexibilidade para acompanhar 
mudanças 
 
A psicóloga, socióloga e antropóloga Laís Passarelli, 49, que trabalha como caçadora de talentos 
para grandes empresas, diz que um super-histórico escolar (como o que apresentam os melhores 
alunos da turma de 80) é hoje apenas uma pequena parte do que as empresas querem de um 
profissional de sucesso. 



Mestre em carreiras profissionais na área de psicologia social e do trabalho também pela USP, Laís 
esclarece que "nunca esteve em primeiro lugar" nos cursos que fez. "No mundo das grandes 
empresas, hoje são cada vez mais necessárias outras competências. Em 1990, por exemplo, a 
gente começou a falar em inteligência emocional como variável tão importante quanto a 
racionalidade para resolver problemas. Parecia coisa de hippie e, no entanto, hoje, todo mundo 
valoriza a noção de que a capacidade de se relacionar produtivamente com outras pessoas está 
entre os maiores talentos", afirma ela. 
 
Segundo a especialista, cada vez mais o mercado quer o profissional que saiba liderar uma 
equipe, fazendo-a funcionar de modo a cumprir os objetivos da empresa. "Aquele indivíduo 
ensimesmado, que compete com todos e não colabora com ninguém, esse as empresas querem 
ver longe. No mundo corporativo, o que conta é saber lidar com pessoas", diz. 
 
Revoluções 
 
Vale a pena ser CDF? Laís responde: "Vale se você quiser isso. Mas se o objetivo for obter sucesso 
no mundo das empresas, então é preciso acoplar à concentração nos estudos uma flexibilidade 
inteligente, que o habilite a ser um bom entendedor das mudanças que acontecem no mundo." 
Segundo a headhunter, o aumento da expectativa de vida da população e do fluxo de informações 
na sociedade impõe que o profissional seja mais flexível. 
"Nos 25 anos que se passaram desde a formatura da turma de 80, aconteceram revoluções 
tecnológicas, de produção, políticas. É razoável prever que a vida produtiva se amplie, ao mesmo 
tempo em que o ritmo de mudanças tende a se acelerar. Quem não desenvolver essa flexibilidade 
acabará obsoleto mais cedo", diz. 
 
Filho de pedreiro chegou a executivo  
Laura Capriglione 
 
Melhor aluno da turma de 80 do curso de engenharia elétrica, o pastor evangélico Walter Thomaz, 
65, formou-se com média 8,22. Filho de uma costureira e de um pedreiro, Thomaz foi um calouro 
tardio -entrou com 34 anos na Escola Politécnica. De dia, o rapaz estudava na USP. De noite, 
atuava como técnico de manutenção elétrica na Eletropaulo. 
 
Para Thomaz, que quando criança ajudava a família fazendo carreto de feira, engraxando sapatos 
e trabalhando em uma pizzaria, não há dúvida: ter sido um super-estudante foi o que lhe garantiu 
o salto social. Quando se aposentou, depois de 32 anos na mesma empresa elétrica, 
transformara-se em assessor da diretoria. 
 
Ascensão social consta também do relato do primeiro colocado na turma de 80 da Faculdade de 
Direito, o hoje professor de direito processual civil da USP e advogado empresarial especializado 
em contenciosos e arbitragem Carlos Alberto Carmona, 48. 
 
Formado com média 8,76, casado, duas filhas, Carmona cresceu em uma família típica de classe 
média. Hoje, o professor mora em Alphaville, bairro endinheirado na Grande São Paulo, e mantém 
escritório de advocacia na valorizada avenida Faria Lima. 
 
Mas as novas ondas geradas pelos modismos, tendências e desenvolvimento tecnológico muitas 
vezes surpreenderam os melhores alunos da turma de 80. A economista Maria Luiza Gomes 
Brandão, 48, formada com média 8,87 -segundo lugar no ranking da escola- é funcionária da 
prefeitura de São Paulo. Ela explica a opção pelo serviço público, que sabidamente paga pouco: "A 
gente estudou em uma época anterior à globalização, à queda do Muro de Berlim, à internet. A 
gente acreditava no Estado, achava que ele podia fazer mais coisas". 
 
No caso da medicina, as mudanças também não foram poucas. Há duas décadas, radiologia, 
dermatologia, oftalmologia ou otorrinolaringologia não eram atrativas para os estudantes. O 



desenvolvimento da ressonância magnética, as cirurgias corretivas de problemas de visão ou a 
fusão da dermatologia com a cosmética transformaram esses campos em focos de grande 
interesse. 
 
Fenômeno análogo aconteceu com a área de doenças infecciosas e parasitárias. "Veio a Aids, que 
urbanizou a especialidade, o maior conhecimento sobre infecção hospitalar, e o tratamento de 
infecções em transplantados. Mudou o trabalho do profissional da área", lembra o primeiro lugar 
em medicina, Ronaldo Cesar Borges Gryschek, média 9,12. 
 
Na engenharia química, o primeiro colocado, Carlos Alberto Meliani Ribeiro, 48, média 7,61, viu 
sua carreira e a de seus colegas migrarem para áreas fronteiriças à de administração. "Conheço 
poucos engenheiros que trabalham strictu sensu naquilo em que estudaram. A maioria foi para a 
área gerencial." O segundo colocado na engenharia química é hoje executivo da Rhodia. O 
terceiro trabalha na Tailândia, no manejo de rejeitos industriais. 
 
Da lista dos melhores da engenharia, o único que segue trabalhando na área tornou-se professor 
da própria USP. "Eu não queria ser gerente, queria me manter na área técnica", explica o segundo 
colocado na engenharia elétrica, média 7,92, Walter Kaiser, 48. Mesmo com salário menor do que 
receberia trabalhando em uma grande empresa, Kaiser acha que a vida universitária compensa: 
"Eu trabalho dentro de um bosque, o campus da USP, tenho um agradável ambiente profissional e 
uma relativa liberdade de horários. A vida não é só ganhar muito dinheiro", diz. 
 
Fonte: Folha de São Paulo, São Paulo, 5 fev. 2006, Cotidiano, p. C1 a 3. 
 


