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CRISE DE
REFUGIADOS

Entenda o maior impasse humanitário dos últimos anos

INSPER LIDERANÇA
Veja a cobertura completa da
palestra do professor Francisco
Weffort no Insper.
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PROGRAMA DE
BOLSAS
Você sabia que 10% dos
alunos da graduação do
Insper possuem algum tipo
de bolsa? Saiba mais sobre o
projeto que tem beneficiado
inúmeros alunos.

QUEM FAZ
Alguns a amam. Outros a
detestam. Mas todos querem
conhecê-la. Abra seu coração
para Patricia, a guardiã da
biblioteca.
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EDITORIAL

“O Insper Post é
para vocês!”

M
Henrique Itimura Hayama,
Presidente do Insper Post.

embros de uma comunidade como a do Insper
devem não somente assimilar conteúdos como
também produzi-los. Essa é a razão pela qual
acredito que o Insper Post desempenha um
papel fundamental em nossa instituição e, por
hora, pouco estimulado. É de importância nossa, alunos,
consolidar e desenvolver essa plataforma importante em
qualquer escola que se preze como de ponta. A Harvard
Law Review (revista da faculdade de direito de Harvard),
por exemplo, é feita pelos alunos e tem um papel proeminente no mundo acadêmico. Foram colaboradores dela
pessoas como John Glover Roberts Jr. - atual Chefe de Justiça dos Estados Unidos -, Barack Obama - 44º Presidente
dos Estados Unidos e primeiro presidente negro -, entre outros membros notórios. Acreditamos que boas práticas devem ser copiadas e não necessariamente criadas do zero,
por isso, tomamos como base e objetivo essas revistas
consagradas como a “The Review” ou a Harvard Business
Review (revista da faculdade de negócios de Harvard). A
pretensão talvez seja exagerada, mas é precisa. Queremos que, um dia quem sabe, o Presidente do Brasil
escreva em seu livro de memórias que seu diferencial
de um estudante comum de uma boa faculdade foi ser
membro do Insper Post, assim como Obama escreveu
sobre a Harvard Law Review. É imprescindível, portanto,
que uma instituição de ensino como o Insper tenha um
laboratório tal qual esta revista para criar não somente
conteúdo, mas desenvolver pessoas que futuramente
assumam posições chaves na sociedade.
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Entidades

Entrevista:

RICARDO AMORIM
Economista mais influente do Brasil de acordo com a revista americana Forbes.
Apresentador do programa Manhattan Connection da Rede Globo no canal Globo News
e colunista da revista IstoÉ. Atua no mercado financeiro desde 1992 e preside a Ricam
Consultoria desde 2009.

O

adiantamento do aumento dos juros indica que a
economia americana ainda tem espaço para reestruturação?
RA: Na realidade não há um
adiantamento da elevação da
taxa de juros nos EUA. Desde o
começo do ano passado já havia expectativa de que os juros
subiriam em função da economia americana ter tido um crescimento em tese robusto, e da
geração de emprego ter sido
forte.
Mas o que vem acontecendo
desde então, é que, ainda que
a economia americana seja
hoje a que vem desempenhando - entre as maiores economias mundiais - o papel de motor da economia global, e tendo um desempenho
um pouco melhor, na realidade esse desempenho
ainda tem ficado aquém das expectativas.
Por consequência esse processo de elevação de juros nos EUA vem sendo postergado há algum tempo.
Além disso, a própria economia mundial começou a
passar por crises mais sérias - a mais importante delas com a desaceleração da economia da China.
O que eu vejo de importante, é que eu não acredito
que a economia americana consiga sustentar o desempenho que ela vem tendo nos últimos anos sem
juros muito baixos, porque o principal fator que levou essa economia a se recuperar foi uma taxa de juros que era negativa em termos reais, muito próxima
de zero, com injeção monetária brutal. A reversão
disso, na minha opinião, tem uma grande chance de
levar a economia americana a entrar em recessão no
próximo ano, ou talvez, no próximo um ano e pouco.

Qual a o impacto da volatilidade financeira mundial provocada pela desvalorização do yuan sobre
a economia norte americana?
6
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RA: A desvalorização do yuan
e a queda forte da bolsa chinesa nos últimos meses cria uma
dificuldade maior para quem
tem que definir a política monetária nos EUA, porque o risco
de recessão global aumentou
muito a partir daí. Mas os EUA
tem os seus próprios problemas. Na minha opinião, o mais
grave deles é que hoje há uma
bolha acionária americana que
não tem como se sustentar. Se
a gente for analisar o preço das
ações nos EUA dividido pelo
lucro das empresas através do
todo ciclo econômico, ou seja,
considerando períodos de
economia forte e períodos de
economia ruim, o que a gente
vê é que esse indicador hoje é
o mais elevado nos EUA desde
1870 com exceção do período da bolha da Nasdaq
na virada do milênio. Isso foi possível porque os lucros foram excepcionalmente elevados, mas por uma
série de fatores que não vão continuar.
O primeiro é o custo de trabalho, que nos EUA esteve muito baixo, porque o desemprego cresceu muito
com a crise de 2008 e isso levou os salários a caírem.
Hoje, o desemprego já é bastante baixo e isso deve
levar nos próximos semestres à elevação de salários,
aliás é por isso que o BC americano – por estar preocupado – sinaliza que vai elevar os juros. Em segundo lugar, até um ano atrás o dólar muito fraco fazia
com que as exportações americanas fossem muito
competitivas. Em terceiro, até um ano e meio atrás
as economias emergentes estavam num momento
muito mais forte e comprando mais de todo resto
do mundo, inclusive dos EUA. O quarto fator é que
o custo de energia dos EUA, com a evolução do gás
de xisto, ficou muito mais baixo do que no resto do
mundo, só que isso foi verdade quando o preço do
petróleo no mercado internacional era de US$100;
com o preço mais perto de US$40 por barril isso deixa
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de ser verdade. O quinto e o mais importante foi a taxa
de juros muito baixa ter permitido que as empresas
financiassem a custo próximo de zero. Mesmo empresas que não foram capazes de aumentar os seus lucros
conseguiram recomprar ações. Assim, à medida que
o número de ações diminui, o lucro por ações cresceu
mesmo sem o lucro efetivamente ter aumentado.
Em resumo: todos os fatores que levaram à lucratividade recorde das empresas americanas deixaram
de existir e, além disso, com preços em relação aos
lucros já bastante elevados, é inevitável que a bolsa
passe por uma queda bastante significativa e quando isso acontecer é muito provável que a economia
americana entre em recessão.
Como você acha que a desaceleração do crescimento chinês pode influenciar o crescimento do EUA no
médio e longo prazo?
RA: A desaceleração da economia chinesa é um desafio para toda economia global. Hoje a economia
global tem dois motores: os EUA e a China, e um
deles, que é a China não vem
tendo bom desempenho.

Mês passado, Aldo Mendes declarou que “o nível
atual da taxa de câmbio está muito acima do que
seria explicado pelos fundamentos econômicos do
Brasil”. Você concorda com essa afirmação?
RA: Faço uma análise da taxa real de câmbio, ou seja, da
taxa de câmbio no Brasil deflacionada pela inflação,
tanto no Brasil como em relação a inflação nos seus
principais parceiros comerciais. O que isso mostra é
que, fazendo uma comparação do nível hoje, com
o nível dos últimos 35 anos, a taxa de câmbio atual
está 50% mais desvalorizada do que a média desse
período,. Em um único momento, que foi em 2002,
nós tivemos uma taxa ainda mais desvalorizada do
que hoje, mas colocando o que seria aquela taxa em
valores de hoje, teríamos uma taxa próxima a cinco
reais por dólar. Em outras palavras, sim o real está
muito desvalorizado porque a confiança no Brasil é
hoje baixíssima.
Se tivermos choques externos significativos ou problemas internos ainda mais graves, é bastante provável que o dólar ainda suba bastante em relação ao
real, até por que o processo
de elevação de taxa de juros
nos EUA leva a isso. O fato do
cenário político brasileiro parecer cada vez mais conturbado antes de ser resolvido,
em função dos avanços das
investigações na operação
lava jato e outras, aumenta
a incerteza no Brasil, reduz
a entrada de investimentos,
faz com que mais brasileiros, como forma de defewsa,
queiram comprar dólar e que
empresas levem recursos
para o exterior. Pelos dois
fatores, a probabilidade de
que, nos próximos meses, o dólar suba ainda mais,
me parece bastante significativa.

É inevitável que a bolsa
passe por uma queda
bastante significativa e,
quando isso acontecer,
é muito provável que a
economia americana entre
em recessão.

A minha maior preocupação
com relação à China até agora não está se materializando,
que é o fato de a China ter
hoje duas bolhas gigantescas, uma imobiliária e outra
de crédito, que quando estourarem devem levar a um
cenário de uma crise financeira global similar, mas provavelmente maior do que o
que foi causado pelo estouro
da Lehmann Brothers. Isso
por que o total de créditos do
sistema financeiro americano
quando a Lehmann Brothers estourou eram de US$
6 tri, e hoje na China ele é de US$ 15 tri.

Em segundo lugar, a alavancagem do mercado de
capitais global de empresas chinesas cresceu absurdamente nos últimos anos, quando a maior parte das emissões de “eurobônus” em dólares, ienes,
libras esterlinas e francos suíços passou a ser para
empresas chinesas, sendo a maior parte delas do
setor imobiliário, e é aí é que vem o problema.
A China tem hoje uma bolha imobiliária, que por alguns parâmetros é a maior que já aconteceu no mundo. Um dos indicadores que eu uso é o total de consumo anual per capta de cimento, e mesmo com a
população enorme que a China tem, esse dado é o
mais elevado que qualquer país já teve desde 1900
para cá; o que significa que a China constrói como
ninguém nunca construiu. Para dar outro dado que
bota isso em perspectiva, o Brasil lançou em 2013
200 mil casas e apartamentos, a China no mesmo ano
lançou 22 milhões. A população chinesa é só 7x maior
do que a brasileira, a China lançou 110x mais imóveis
para serem vendidos com o detalhe que a renda per
capta chinesa é só metade da brasileira.

Quais suas expectativas para o desenvolvimento da
economia norte americana nos próximos anos?
RA: Infelizmente, estou pessimista com relação às expectativas para os EUA, em função do desarranjo que
deve ser causado quando a atual bolha acionária estourar. A combinação de juros próximos a zero com
a expansão da base monetária americana e de ativos
do Banco Central americano fez com que quase quatro trilhões de dólares fossem injetados no sistema.
Assim, a reversão deste cenário deve gerar uma série
de desequilíbrios, uma vez que, esses juros baixíssimos levaram investidores a alocarem seus recursos
em investimentos com riscos que pareciam pequenos, dado que o custo de oportunidade do dinheiro
era baixo. À medida que isso deixar de ser verdade, a
reversão que se dará nesses investimentos não ocorrerá de forma organizada. É exatamente isso que me
leva a crer que a probabilidade de que os Estados
Unidos venha a enfrentar uma recessão ao longo dos
próximos dois anos é muito grande.
| Outubro 2015
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Entidades

Consilium
O

Consilium é uma entidade fundada no início
de 2015, pelo aluno do 4º semestre Matheus
Hector Garcia. Seu principal objetivo é, por
meio de diálogos mais aprofundados, formar visões diferentes e lide ranças com pensamento crítico. Possui três pilares principais: “debates”, que
estimula a exposição de diversas opiniões, “pesquisa”, que visa a produção de trabalhos científicos

e pesquisas de temas definidos pelos mentores
e “mentoria”, que une os membros do consilium
com especialistas em políticas públicas .
“Nós somos uma escola de formadores de opinião
que visa gerar inovações no setor de gestão pública”
Para virar um membro, basta ter opiniões sobre diversos assuntos, vontade de defendê-las e
principalmente querer fazer mudanças não só na
faculdade, mas na sociedade como um todo. A
expectativa que se tem, é de que os alunos que entrem na entidade saiam líderes que possam causar
um grande impacto na vida pública e privada.
O Consilium tem a finalidade de tirar os alunos de
seu conforto intelectual e contribuir para mudar a
imagem de que o Insper é voltado apenas para
o setor financeiro. Contando com a presença de
grandes mentores, tais como Humberto Dantas,
Pedro Parente, Fernando Schuler, Regina Madalozzo e outros, e membros com ambições, as expectativas para o crescimento e alcance da entidade
são grandes.

8
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“Um grupo de jovens que querem
empreender e, através do
empreendedorismo, mudar o Brasil”

A

Liga de Empreendedores é uma das mais
jovens entidades do Insper e, surpreendentemente, já possui um dos processos seletivos mais concorridos da faculdade. Em entrevista
ao Insper Post, Fábio Rodas, atual presidente da
Liga, contou os objetivos, atividades e aprendizados promovidos pela Liga.
Nas palavras do Presidente a Liga de Empreendedores Insper, é “um grupo de jovens que querem
empreender e, através do empreendedorismo,
mudar o Brasil”. Contando com mentores renomados como Abílio Diniz, Jorge Paulo Lemann, Beto
Sucupira e outras tantas personalidades reconhecidas no mercado, a entidade quer potencializar a
capacidade empreendedora de seus membros por
meio de exemplos de pessoas que, entre erros e
acertos, não desistiram de seus sonhos e, além de
construírem grandes negócios, causaram impactos
positivos em nossa sociedade.
A aprendizagem não vem apenas com as mentorias. Com um processo seletivo rigoroso, a Liga
busca selecionar jovens que estão dispostos a
“gastar sola de sapato” para alcançar seus objetivos
como empresário. “Quem quer entrar na entidade
apenas para colocar no currículo, não passará pelo
nosso crivo”. Desse modo, é formado um grupo de
pessoas que expõem suas ideias entre si, criticam e

são criticados, ensinam e aprendem, para viabilizar
projetos de alta performance e rendimento.
Fábio Rodas cita o seu próprio caso como exemplo.
Ao entrar na entidade, apesar de possuir diversas
ideias, sentia que faltava algo para conseguir colocá-las em prática. Através das atividades da Liga,
sua motivação para empreender cresceu e, após
um ano de pesquisas, trabalho e conversas com
membros, mentores e consumidores, ele conseguiu tirar suas ideias do papel.
O Insper atua com a entidade fornecendo infraestrutura, hospedando eventos,
conectando a entidade com pessoas das áreas de interesse do grupo, quando necessário. Para os alunos do Insper,
no semestre passado, a Liga realizou uma palestra
com André Street, sócio fundador da Arpex Capital e mentor dos jovens. Neste semestre, além de
palestras, eles realizarão um workshop para alunos
que possuem ideias de negócios ou pensam em
empreender.
Perguntado sobre como gostaria de ver a entidade
daqui a 10 anos, Fábio responde: “Meu sonho é ver
a Liga, no futuro, com mentores que tenham sido
membros da entidade um dia. Pessoas que alcançaram seus objetivos empreendedores e retornaram para compartilhar suas histórias com os futuros
membros da Liga”.
| Outubro 2015
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CONHEÇA O SOCIAL PLANNING,
O NOVO PROJETO DO GAS
I

magine o quão gratificante e edificante seria a
oportunidade de obter um aprendizado prático
na área de consultoria e ao mesmo tempo ajudar
pessoas necessitadas em atividades de grande impacto social. Esta é a proposta do Social Planning.
O Insper Post teve o prazer de entrevistar sua fundadora, a aluna do 6º semestre de economia, Mahya
Baldacci.
INSPER POST: O que é o Social Planning?
MAHYA BALDACCI: É um projeto de consultoria tática social voltado, atualmente, para alunos do 2º ao
4º semestre do Insper. Nosso objetivo é que esses
alunos coloquem a mão na massa ao mesmo tempo em que se engajam em projetos com grande
impacto social.
Atualmente, trabalhamos apenas com o P (planejamento) do PDCA, mas almejamos expandir conforme o desenvolvimento do projeto ao longo dos
semestres.
O projeto dura cerca de 3 meses e meio, com pausas durante as provas intermediárias e as finais, afinal não queremos atrapalhar os estudos.
Ao longo do semestre os consultores estão passando por cursos de capacitação ministrados por
professores do Insper que se disponibilizaram a
ajudar, como a Flavia Piazza e o Guilherme Martins,
que também ajudaram a criar o projeto, e a Luciana
Ferreira. Ainda, estamos em contato com os professores Marcus Vinicius e Tatiana Iwai.
Os 10 participantes semestrais se dividem em 2
grupos de 5 consultores. Cada grupo trabalha com
uma ONG. As duas ONGs participantes são escolhi-

10
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das caso elas tenham disponibilidade, problemas a
resolver e bases de dados para nossos consultores.
Os alunos possuem autonomia no contato com as
ONGs, podendo ir visita-las quando combinarem
e quiserem. Realizam com elas um trabalho que se
divide em 3 etapas: identificação do problema, hipótese da causa (onde eles desdobram o problema), e o plano de ação.
Os resultados vão sendo entregues aos poucos. O
professor Guilherme faz a correção, se reúne com
os alunos e se certifica de que os alunos estão no
caminho certo. Ao final, os participantes fazem uma
apresentação a uma banca de professores e uma
para a ONG, na qual propõe uma solução para os
problemas abordados.
IP: Como surgiu a ideia e como ela se desenvolveu?
MB: Tudo começou quando estávamos no 4º semestre. Percebemos que a experiência prática do
trabalho de TGA no 1º semestre não seria repetida
até o REP ou PEE do 6º semestre. Oportunidades
de projeto nesse intervalo fazem falta.
A não ser que você entre em uma entidade e faça
algo real, não há muitas ocasiões em que se possa
fazer um trabalho aplicando a teoria na prática, e
isso nos incomodava dentro do Insper.
Comecei a falar disso com várias pessoas e, percebendo que havia uma demanda, começamos a desenvolver a ideia dentro do GAS.
O conceito do Social Planning surgiu há 2 anos
atrás ainda como um esboço, como uma ideia. Começamos a identificar os problemas que teríamos e
a decidir como o projeto seria estruturado.
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C

omo iríamos lidar com o 3º
setor, que é delicado, era preciso
ter grande noção do
terreno em que pisaríamos e com que público iríamos atingir.

O objetivo é justamente
que os membros saibam lidar com essas situações, ter
jogo de cintura e sentir o
que é a vida real.
IP: Como é o processo seletivo?

Há 1 ano atrás montamos
um projeto piloto somente
com os membros do GAS. Para
lançar o projeto definitivo no Insper,
era preciso se certificar das probabilidades de
sucesso.
IP: O projeto piloto cumpriu as expectativas?
MB: Sim! Identificamos vários problemas que teríamos, tais como problemas de comunicação e
base de dados. E agora, através das capacitações
e de conversas iniciais com as ONG’s, estamos
conseguindo resolvê-los antes que eles apareçam efetivamente, ou seja, o projeto piloto fluiu
bem e os participantes atuais estão livres de vários problemas anteriores. Novos problemas surgiram e continuarão a surgir, mas a ideia é, além
de sempre melhorar, que os consultores lidem
com problemas que irão aparecer em seus caminhos no futuro.

MB: O processo seletivo foi baseado no processo do GAS, este feito com
a ajuda de professores da casa. Usamos a
mesma metodologia, mas adaptamos para o perfil das pessoas que queremos no Social Planning.
A seleção possui 2 fases eliminatórias: uma dinâmica
de grupo e uma entrevista. A seleção está aberta a
todos os alunos, inclusive os que participam do GAS.
IP: O que vocês esperam para o futuro?
MB: A nossa visão é “tornar-se referência em treinamento de resolução eficaz de problemas, tanto no
meio social, quanto no meio acadêmico”.
O objetivo é ajudar essas entidades a cumprir sua
missão social e também ajudar os alunos a crescer.
ONGs são diferentes de empresas, muitas vezes
elas não têm tanto dinheiro e as coisas são mais
difíceis em muitos sentidos. Este aprendizado faz
muita diferença.

“O objetivo é justamente que
os membros saibam lidar com essas situações,
ter jogo de cintura e sentir
o que é a vida real”.
| Outubro 2015
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Cultura

Professor Carlos Melo recomenda:

Narcos
Direção: José Padilha

A

série retrata a história dos esforços dos EUA e Colômbia para combater uma das maiores e mais perigosas organizações da história: o Cartel de Medellín.
Concomitantemente, revela a ascensão de Pablo Escobar de um mero criminoso para um dos traficantes
mais procurados – e mais ricos – do mundo.

Relatos selvagens
Direção: Damián Szifron

P

ara os amantes do cinema,
“Relatos Selvagens” supera as
expectativas em diversos aspectos. O enredo
e as críticas sociais
elaboradas por Szifron tornam as casualidades do dia a
dia uma verdadeira
barbárie. As situações que vivemos
diariamente nunca
mais serão vistas
da mesma forma.
Para aqueles que
já acompanham o
cinema argentino,
não se pode esperar menos de sua
tradição: um excelente filme e a presença de Ricardo Darín.
Filme lançado em 2014, pretendente ao Oscar do respectivo
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ano como melhor filme estrangeiro possui um enredo composto por 6 eventos de curta

duração abordando temas como
traição, vingança, romance, assassinato e um final surpreendente em cada um deles. Todas

as situações iniciam-se, como
já dito acima, de forma convencional: o reboque de um carro,
um casamento, um
acidente; no entanto, ao decorrer
de cada evento,
esses
acontecimentos ordinários
apresentam
um
desenrolar excepcional.
Apesar de tudo
parecer
extremo, a selvageria
e
agressividade
retratadas
estão
muito mais próximas da realidade
do que se imagina. As coisas que parecem impossíveis de acontecer, acontecem mas, é claro, com um
toque de humor.
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receitas
Brownie @cooknshake
Ingredientes:
• 6 ovos;
• ½ kg de açúcar;
• 3 ½ xícaras (chá) de farinha de trigo;
• 700g de achocolatado;
• 300g de manteiga com sal.

Modo de Preparo:
Em uma batedeira, junte todos os ingredientes e bata bem até formar uma mistura homogênea.
Despeje a massa em uma assadeira (40 cm X 25 cm) ou em forminhas, ambas devem ser untadas
com manteiga e farinha. Leve ao forno médio, pré-aquecido a 180 graus, por cerca de 30 minutos.
Importante: Brownies ficam melhores pouco assados, de modo a manter o interior úmido. Ao furar
com um palito, este deverá sair um pouco sujo (ponto de brownie e bolo são diferentes).

SEMENTES
CULTURAIS

sculturais

sculturais

@culinarias_insper

Baked Potato
Ingredientes:
• Batatas grandes (média de uma a
duas batatas por pessoa);
• Manteiga ou azeite;
• Sal a gosto.

Modo de Preparo:
Lave e seque as batatas e, com um garfo, faça furos por toda sua extensão. Forre o prato do micro-ondas com papel-toalha e espalhe as batatas. Deixe cozinhar por cerca de 6 minutos (ou até ficar bem mole por dentro) em potência alta, virando-as na metade do tempo – o tempo pode variar
dependendo do tamanho das batatas). Depois de cozidas, faça um corte longitudinal na batata e
aperte as extremidades de modo que ela fique com seu interior exposto. Espalhe manteiga e sal a
gosto e recheie como preferir.
Dica: Você pode rechear com bacon ou linguiça frita com requeijão ou cheddar, estrogonofe, frango com catupiry ou o que desejar.
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Cultura

Programa de Bolsas
de Estudos
O

Programa de Bolsas, criado em 2004, tem o
propósito de garantir aos recém-aprovados
na faculdade o auxílio financeiro necessário
para cursarem Administração, Economia ou Engenharia no Insper.

Desde sua criação, mais de 200 alunos já se formaram graças às duas modalidades do Programa: Bolsa de Estudos Integral e Parcial.

Para manter o Fundo de Bolsas, o Programa conta
com três fontes de recursos:
1) Transferência de 1% da Receita da Graduação –
Mais de R$ 3 milhões transferidos para o Fundo de
Bolsas desde 2004;
2) Restituição dos bolsistas parciais já formados–
Mais de R$ 4,9 milhões restituídos desde 2004;
3) Doações de Pessoas Física e Jurídica – Mais de R$
10 milhões doados desde 2004

Natália Veiga – Bolsista Integral
Economia, 6º semestre
Quando iniciei a graduação no
início de 2013 o programa de bolsas ainda era bem pequeno, mas
as mudanças estruturais que ocorreram no final do
ano - como a bolsa integral não ser restituível, além
das parcerias com o restaurante do Insper GRSA e
com alumnis no Programa de Padrinhos e, em 2014,
o auxílio moradia - proporcionaram uma maior dedicação do aluno aos estudos e à instituição.
O Programa de Bolsas do Insper é um grande realizador de sonhos. Eu me sinto extremamente apoiada por esse projeto e capaz de fazer a diferença na
sociedade.
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Camila de Camargo Barscevicius
– Bolsista Parcial
Administração, 2º semestre
O Programa de Bolsas me possibilitou a realização do sonho que
eu tinha desde o Ensino Médio:
estudar em uma instituição com
ensino de ponta. Lembro-me da primeira vez em
que visitei o Insper e tive certeza de que era aqui
que queria construir meu futuro. Hoje, no segundo semestre, sinto cada dia mais a confirmação
de que meu sonho está realizado e minha gratidão ao Programa de Bolsas, que viabilizou a concretização do meu sonho, só aumenta.
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Apesar de o montante captado anualmente ter aumentado em quase 90 vezes desde 2009, o número
de beneficiados pelas bolsas também aumentou.
Pensando em atender ao crescente número de alunos bolsistas e aumentar a visibilidade do Programa
de Bolsas dentro do Insper, as alunas Natalia Veiga,
Monique Ventura e Karoline Correia desenvolveram
a Semana de Captação, que ocorrerá entre os dias
9 e 13 de novembro: “Realizar eventos de captação
de recursos é uma prática muito comum nas universidades americanas, então pensamos ‘Por que não
aqui?’”, informou Natalia.
Para a captação de recursos, o evento contará com o

patrocínio de algumas empresas – como a Reserva,
Clínica de Estética do Dr. Rey, o restaurante grab-ngo Fiq Fit e o salão Tesouras do Desejo – que cederão seus produtos para venda durante a Semana,
além de doações de outros tipos de produtos dos
próprios bolsistas, de algumas entidades e mesmo
livros de professores. Também será possível realizar
doações pelo próprio site do Fundo de Bolsas.
A meta estabelecida é de R$ 50.000,00, valor que
será totalmente revertido para o Fundo de Bolsas.
Se você conhece alguma empresa ou participa de
alguma entidade que possa ajudar, não deixe de fazer parte dessa iniciativa!

João Vitor Santos – Bolsista Integral
Economia, 2º Semestre
“É clara a percepção de como o sistema publico educacional se encontra falho e defasado de qualidade, quando tem-se nele o único caminho para a educação. Bem, essa poderia ser mais uma
realidade estagnada de um Brasil impregnado de corrupção . Entretanto, na contramão desse cenário emergem iniciativas privadas que consolidam pontes para que alunos com brilho nos olhos e
vontade de aprender possam concretizar seus sonhos e anseios, além de propagar alavancas para
a construção de um país consciente e desenvolvido.
É nessa horas que eu agredeço a oportunidade de percorrer o caminho que trilhei e entender os
grandes gestos dados por instituições como o Insper por meio de seu fundo de bolsas.
Sim, sou da familia de bolsas insper. Aos olhos externos talvez possa parecer tão singelo, mas é nessa simplicidade que
se encontra uma valorosa relação, pois sei que muitas das escolhas da nossa vida definem nosso futuro , mas são os
passos certos e as grandes oportunidades como o Programa de Bolsas que tornam palpáveis nossos planos, mostrando que podemos sim construir o Brasil que queremos.
Nesse orgulho latente, não raro, repousa a maior qualidade de ser bolsista insper. Grantidão pelo aporte financeiro,
psicologico e educacional são retalhos de uma cadeia de suportes que encontrei no Insper e que elevam em mim a
inspiração de extenalizar a felicidade de ser bolsista e perpetuar essas oportunidades à outros alunos que como eu,
não se limitaram diante dos entraves financeiros.”
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Mundo

Crise de Refugiados,
Paulo Kogos

A

lan Kurdi, um garoto sírio de etnia curda, morreu afogado aos 3 anos de idade, em 2 de setembro de 201 5. Ele e sua família tentavam ir
da Turquia para Kos, na Grécia, mas o precário bote
inflável onde estavam capotou. A imagem de seu
corpo estirado na areia em uma praia turca chocou o
mundo todo. Há, entretanto, um consolo no fato de
que as pessoas ainda são sensíveis a tragédias como
essa, certo? Errado. Entendamos o motivo.
A pior crise mundial de refugiados desde a Segunda
Guerra Mundial começou muito antes disso, com a
chamada Primavera Árabe, uma onda revolucionária democrática no Oriente Médio orquestrada pelo
Ocidente no final de 2010. O modus operandi dos
EUA e seus aliados no Golfo Pérsico incluiu o financiamento e armamento de grupos jihadistas que
não tardaram a explorar o holocausto revolucionário
em prol de uma miríade de agendas extremistas.
O resultado disso foi o chamado Inverno Árabe, caracterizado por uma explosão de violência em países como Tunísia, Egito, Iraque, Líbia e Síria. Os 3
últimos enfrentam uma guerra civil. O terrorismo recrudesceu, sendo que 2013 e 2014 foram os piores
anos da História em mortes por ataques terroristas.
Grupos como o Estado Islâmico, a frente Al-Nusra e
diversas facções ligadas à Al Qaeda se fortaleceram,
obtiveram mísseis e blindados, e hoje controlam
imensos territórios, principalmente na Síria e Iraque.
O brutal ditador líbio Muammar al-Gaddafi, que foi
deposto e morto em 2011 durante a Primeira Guerra
Civil na Líbia, previu que gente pior que ele emergiria, bem como o resultado de tamanho pandemônio,
alertando: “Quando essas milícias rebeldes ligadas
a Bin Laden chegarem ao poder, haverá imigração
em massa para a Europa e o Mar Mediterrâneo se
tornará um Mar de Caos.”
Foi este Mar de Caos que tragou Alan Kurdi. Mas tragou outros 1800 este ano, além de 3 mil em 2014.
Em 2013, mais de 360 pessoas morreram no naufrágio de Lampedusa, perto de Malta. O barco levava
refugiados líbios e de outros países africanos. Onde
estavam as câmeras e a comoção mundial?
A verdade é que o mundo continua insensível e o
garoto sírio foi usado como ferramenta de desinformação e apelo emocional pela mídia, levando a po-
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pulação da Europa a aceitar políticas de integração
forçada e subsídio à imigração em massa. Estas têm
consequências econômicas, culturais, sociais e militares perigosas, conforme veremos adiante.
Por outro lado, é inegável que há pessoas inocentes sofrendo e precisando de ajuda. Propor soluções
requer entendimento das causas deste desastre humanitário, alimentado por conflitos no Afeganistão,
Eritréia, Somália e Nigéria, e pelo Inverno Árabe,
principalmente a Guerra Civil Síria.
Este conflito, iniciado em 2011, custou cerca de
300 mil vidas. Envolve o governo alauíta do ditador
Bashar Al-Assad (apoiado pelo Kremlin), opositores
como o Exército Livre da Síria e grupos terroristas
sunitas, o Estado Islâmico (que controla mais de me-
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Guerra e Intervencionismo:
s, simbiose de tragédias

tade do território), inúmeras facções salafistas, e milícias do Curdistão Sírio, além de intrusões dos
EUA e aliados.
Como resultado, a Síria possui a
maior população refugiada do planeta (4 milhões de pessoas), além
das 7,6 milhões deslocadas internamente. A esmagadora maioria
dos refugiados sírios está na Turquia, Líbano, Jordânia, Iraque e
Egito, mas a migração para a Europa tem se intensificado.
Mais de 1 milhão de sírios fugiram
para o Velho Continente, sendo

Alemanha e Suécia os destinos
mais requisitados. Em 2014 foram
700 mil pedidos de asilo, 47% a
mais que no ano anterior.
A jornada pelo Mediterrâneo é extremamente arriscada, sendo que
75% dos imigrantes mortos mundialmente ao longo das suas jornadas por terra e por mar são vítimas do Mare Nostrum, como os
antigos romanos o chamavam. A
maior parte do transporte dos refugiados é feita por contrabandistas de pessoas, chamados pelos
sírios de agentes da morte. Eles
cobram 10 mil dólares por pessoa

pelo trajeto e muitas vezes chegam a trocar tiros com guardas
costeiras européias. Suas precárias embarcações são chamadas
de “barcos da morte”, que podem
render 1 milhão de dólares por
viagem aos seus proprietários.
Ainda assim, 218 mil pessoas se
arriscaram para chegar à Europa
em 2014. Destas, 170 mil desembarcaram na Itália, que diante da
pressão, cancelou suas operações
de resgate no Mediterrâneo.
Embora a rota Líbia-Itália seja a
mais popular, tem havido um des| Outubro 2015
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vio para a rota terrestre TurquiaGrécia, através da qual muitos
refugiados partem para os Balcãs,
atravessando Sérvia e Bulgária e
chegando à Hungria. Um dos motivos é a deterioração da situação
política da Líbia, atualmente com
2 governos rivais, bem como a diminuição da abertura dos países
do Oriente Médio.
Há, contudo, uma crise operacional no processamento de pedidos
de asilo oriunda da incompetência intrínseca da super-agência
de imigração da União Européia,
a Frontex. Embora a crise econômica na Grécia - um dos locais de
maior desembarque - responda
por parte da ineficiência, o motivo
maior é o arranjo bizarro resultante dos acordos de migração no
âmbito da UE.
O acordo de
Schengen, assinado em 1985
e que hoje compreende 26 países europeus,
elimina barreiras internas à circulação de pessoas, mas exige
um controle externo compensatório de todos
os membros da
convenção. Países dispostos a
receber imigrantes encontram-se
atrás desta barreira artificial, enquanto localidades abarrotadas
são obrigadas a arcar com os custos socializados dessa política migratória semi-compartilhada.
As regulações de Dublin, por sua
vez, impedem que o refugiado
solicite mais de um pedido de
asilo, sendo este processado, por
padrão, no país por onde o imigrante adentra a UE. O resultado
é a sobrecarga dos países fronteiriços e o agravamento da crise
humanitária, ainda mais considerando que 62% do fluxo migratório para a Europa é composto por
refugiados.
As condições dos abarrotados
campos de refugiados degra18
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dam-se rapidamente. O Curdistão
Iraquiano - outrora terra de oportunidades de trabalho de baixa
remuneração - torna-se cada vez
mais estéril devido à Guerra Civil Iraquiana, iniciada em 2014.
Assentamentos em locais como
a Jordânia enfrentam séria crise
hídrica. Em campos europeus pululam casos de estupros e tráfico
de crianças.
Ao mesmo tempo, as esquerdas
européias e grupos políticos progressistas insistem em subsidiar
a imigração em massa, impondo
os custos aos cidadãos locais.
A Finlândia, por exemplo, aumentará impostos para abrigar refugiados, o que necessariamente
prejudicará sua economia.

O assistencialismo característico
de democracias escandinavas,
além de impor externalidade negativa aos pagadores de impostos originais através da tragédia
dos comuns, causa uma distorção nas características dos imigrantes que procuram residência. Haverá menos famílias com
pessoas dispostas a trabalhar
para sustentar seus membros
mais fracos, e mais homens solteiros, saudáveis e sem dependentes, capazes de enfrentar as
agruras das superlotadas rotas
migratórias.
De fato, 70% de todos os imigrantes são homens adultos. Há pouquíssimos idosos e apenas 13%
de crianças.

Os mais necessitados ficam para
trás.
As estações de trem húngaras,
por exemplo, estão fechadas aos
refugiados, que são obrigados a
ir a pé para a Áustria. Idosos, doentes e crianças não conseguem
prosseguir. O primeiro-ministro
da atulhada Hungria, Viktor Orban, adotou outras medidas drásticas, como a construção de uma
cerca ao longo da fronteira sérvia
e a deportação de kosovares que
inundaram o país após evacuação
em massa do Kosovo em 2014.
Um outro problema das atuais políticas migratórias é o acirramento
das tensões étnicas e culturais,
exacerbando assim a xenofobia
de um lado e o radicalismo multiculturalista de
outro.
Em Bonn, na
Alemanha, militantes nacionalistas entraram
em choque físico contra muçulmanos salafistas. A cidade
de Calais, na
França, enfrenta distúrbios e
enfrentamentos
entre policiais e
imigrantes que
tentam atravessar o Eurotúnel
para chegar ao Reino Unido. Multiplicam-se na Europa Ocidental
os casos de assédio sexual e estupros perpetrados por forasteiros
contra moças locais, que foram
instruídas a cobrir braços e pernas. Radicais islâmicos exigem a
retirada da cruz da bandeira da
Suíça.
E há ainda implicações de segurança. Segundo um operador do
próprio Estado Islâmico, a organização já conseguiu infiltrar 4 mil
terroristas na Europa.
O establishment político europeu,
por sua vez, insiste em promover
a agenda do multiculturalismo, a
ponto de o banqueiro e burocrata
globalista Peter Sutherland afir-
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mar que a Europa deveria minar
sua própria cultura para se tornar
mais receptiva.
Níveis naturais de imigração isenta de artificialidade imposta pelas
políticas de incentivo representam um fluxo de capital humano
capaz de enriquecer o local de
destino cultural e materialmente. Mas a integração forçada tem
efeito oposto. Ela gera tensões
culturais entre as partes que resultam em destruição mútua e homogeneização, sendo a proibição
de símbolos religiosos em escolas
francesas um exemplo disso.
Outra consequência é o colapso
econômico resultante da combinação de estado de bem-estar
social com imigração em massa.
Segue disto, segundo o jornalista
Howard Koplowitz, uma radicalização dos jovens muçulmanos
afetados, aumentando sua propensão ao alistamento em grupos
como Estado Islâmico.
Reparemos também que a atitude
da Austrália (e de outros aliados
da Coalizão liderada pelos EUA)
de abrir suas fronteiras ao mesmo
tempo em que bombardeia a terra natal dos refugiados possui um
efeito ainda mais periclitante.
Grupos da direita nacionalista e
xenofóbica, bem como os sindicalistas tementes de perder suas
reservas de mercado, contribuem
para piorar o quadro, dando perigoso respaldo tanto aos esquerdistas multiculturalistas quanto
aos radicais islâmicos. É como disse Churchill: “nunca desperdice
uma boa crise”.
A solução proposta pela chanceler
alemã Angela Merkel, de impor cotas de aceitação de refugiados, pioraria a situação, forçando imigrantes a permanecer onde não são
bem vindos ou em locais que não
possuem estrutura para abrigá-los.
A hipocrisia encontra seu expoente máximo no governo da Arábia
Saudita, que ofereceu construir
200 mesquitas na Alemanha mas
erradicou os templos Cristãos de
seu território. Além de não rece-

ber um refugiado sequer (assim
como Qatar, Emirados Árabes
Unidos e Kwait), o regime wahhabista saudita é diretamente responsável pela crise por ter financiado grupos terroristas como o
Estado Islâmico.
Interessantemente, uma solução
pode ser vislumbrada no Brasil e
em outros países da América Latina. Houve intenso fluxo migratório
de sírios e libaneses para a região
na segunda metade do Século
XIX, intensificado após a crise econômica da seda libanesa em 1890
- e agravado pela perseguição aos
cristãos ortodoxos e maronitas
pelo Império Otomano - e após
1923, pelo regime etnocentrista
turco de Mustafa Kemal Atatürk.
A integração dos sírios e libaneses foi extremamente bem sucedida. Os únicos focos de tensão
foram rixas contra os imigrantes
árabes que trabalhavam como
mascates, promovidas por comerciantes desleais que não
queriam concorrência com um
povo tão hábil no comércio.
A cultura sírio-libanesa se adaptou à cultura brasileira, promovendo enriquecimento mútuo
e diversidade saudável. Autodidatas, os imigrantes árabes enriqueceram e montaram negócios de grande impacto como o
Hospital Sírio-Libanês, referência
mundial em medicina.
O cientista político Farid Kahhat
explica os motivos do sucesso:

“Não houve esforços de integração. Não houve políticas públicas.
Simplesmente permitiu-se que
eles imigrassem e trabalhassem.”
A solução para a crise - além do
fim da guerra civil e do combate
aos terroristas - é o máximo de localismo possível. É o fim das imposições regulatórias da leviatânica União Européia. As localidades,
de preferência privadamente, devem ser livres para permitir ou restringir a imigração, para preservar
sua identidade cultural ou para
incorporar aspectos positivos da
cultura estrangeira. Nenhum governo deve obrigar seus cidadãos
a arcar com os custos da manutenção dos imigrantes, nem tampouco impor barreiras aos agentes locais e privados que queiram
ajudar os necessitados.
O caso islandês demonstra a superioridade da ajuda privada. Enquanto o governo da Islândia autorizou apenas 50 pedidos de asilo,
11 mil famílias do país se voluntariaram para receber refugiados.
No Brasil, podemos saborear a
excelente culinária síria em estabelecimentos geridos ou guarnecidos por refugiados, que contribuem para uma bem vinda queda
de preços no setor.
Quantas vidas como a do garoto
Alan Kurdi ainda serão perdidas
de forma tão trágica e evitável antes que a humanidade aprenda o
valor inestimável da liberdade?
Espero que não muitas mais.
| Outubro 2015
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Insper Acontece

Insper Liderança:
Francisco Weffort
Sarah Vendrame
No dia 15 de setembro, recebemos no Insper o professor Francisco Weffort - cientista político e
Ministro da Cultura no governo FHC. É o segundo convidado da série de palestras “Insper Liderança”, organizadas pelos professores Carlos Melo e Fernando Schuler.

A

tribuindo a Weffort parte de sua escolha profissional, o professor Carlos Melo iniciou a discussão recapitulando a história política brasileira.
“O professor Weffort, observador da política brasileira há muito tempo, é autor de um dos livros que,
no meu entendimento, é capital sobre a política no
Brasil: um livro de 1978 sobre Jânio Quadros, sobre
o populismo na política brasileira. O professor era
um garoto lá na morte de Getúlio em 1954, mas certamente acompanhou aquele processo. Eu tenho
impressão que nós já tivemos liderança política no
Brasil e que nós não temos mais. Considerando toda
sua experiência intelectual, mas como cidadão também, e fazendo um voo bastante altaneiro desses 70
anos, do Getúlio pra cá. O que era, o que é, o que
aconteceu? ”

Weffort explicou que como se trata de um país grande e lento, temos que voltar bastante para entender a política atual: “Eu diria que este período, em
termos da história política brasileira, é o período
da frutificação, amadurecimento e
decadência dos efeitos da Revolução de 1930. A Revolução de
1930, que um segmento intelectual brasileiro importante, provavelmente dominante, inclusive
recusou chamar de revolução, foi
um tipo de ruptura na história política brasileira, na qual surge a figura de liderança de Getúlio Vargas
e, junto com Getúlio, muitas outras.
Essa gente toda,
no meu entendimento, teve
a sua vigência
até, pelo menos 1980. O
20
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Brasil antes de 1930 era um grande fazendão. Mas
de 1930 para cá, o Brasil mudou a cara, mudou de
jeito. Processo de urbanização, de migração interna
extraordinária. O centro de migração, que costumava ser o Rio de Janeiro, passou a ser São Paulo. O
regime eleitoral que nós temos até hoje vem de inspirações que vêm dos anos 1930 também. O paternalismo de Estado na sua versão moderna foi criado
por Getúlio. ”
Também comentou a construção de um Estado Nacional e a mudança de pensamento pela qual o Brasil
passou: “ Neste período, o debate brasileiro nascia
de um processo de construção do Estado Nacional,
que Getúlio tentou fazer – e de certo modo fez – na
tentativa de buscar um caminho para a industrialização – que, com toda lentidão, encontraram. Colocaram o Estado como capacidade de ação sobre a
sociedade, sobre o desenvolvimento da sociedade
brasileira. Eu me lembro, por exemplo, de que também é o período de uma mudança no pensamento
brasileiro extraordinária, que veio com figuras que
até hoje reverenciamos, como Caio Prado, Gilberto
Freire, Oliveira Viana, Sérgio Buarque. Todas essas
pessoas são parte de um grande pensamento no
qual nós nos formamos e no qual nós formamos
nossos alunos. Ou seja, é uma influência verdadeiramente nacional que estes intelectuais tiveram. A
visão de um novo Brasil, a visão de construir uma sociedade. Isto mudou, realmente. ”
Weffort comparou os partidos políticos de antigamente e os atuais: “Na época em que eu era estudante, PSD, PTB, UDN, eram os partidos de stablishment, mas eram mais partidos do que qualquer dos
atuais porque eles estavam também com posições
diferentes do cenário político. Mas de qualquer
modo isso se fazia como um debate em torno dos
temas abertos, como a Revolução de 1930, em que
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havia a industrialização, o crescimento das cidades, o crescimento
do sistema eleitoral etc. “
Finalizou sua resposta com um
episódio do ex-presidente: “FHC
disse uma frase que provocou
certa irritação em certos meios.
Disse que nós precisávamos terminar com essa época. Não creio
que tenha sido bem isso o que ele
quis dizer, e sim sobre esse processo de exaustão. Ele estava na
presidência da República e usou
uma ou duas frases que resumiram um grande período histórico,
então algumas pessoas acharam
que ele estava querendo acabar
com as eventuais benesses que
recebiam. Mas ele queria aludir a

isto, a esta grande curva histórica
que nós estamos terminando. Ou
seja, no meu entendimento, nós
estamos no fim de uma época
de progresso e desenvolvimento
para o país, numa crise indiscutível hoje, mas estamos numa época de crescimento econômico,
de crescimento democrático,
numa época que aparece pra
nós mais pelo seu lado negativo

no momento atual, mas que nós
devemos ser capazes de reverenciar aquilo que ela foi capaz
de criar para o desenvolvimento
brasileiro. Quer dizer, os temas
atuais são todos muito árduos
e muito difíceis, mas a minha
impressão é de que nós temos
que buscar saídas, porque não
é a primeira época sem saída
aparente que o Brasil enfrenta,
e, como das outras vezes, vamos
encontrar saída. “

O ex-ministro da Cultura, então,
explicou que “a democracia vem
no bojo desse processo de expansão da sociedade brasileira
que criou também a ditadura”, a
exemplo de Vargas que foi antes
ditador e, depois, democrata, e
do próprio golpe de 1964, que foi
dado “em nome da democracia.”

Fazendo alusão ao Estado Novo
e à ditadura militar, o professor
Fernando Schuler comentou o
mito em que alguns acreditam
de que, no Brasil, é necessário
um regime autoritário e ditatorial

Disse ainda que “não existe na
sociedade brasileira uma concepção unívoca nem de ditadura, nem de democracia” e que,
a seu ver, “a história brasileira
não tem um compromisso com
a ditadura. Pode ocasionalmente
acontecer, mas sempre será feita uma tentativa de se caminhar
para a democracia. ”

para que o país cresça economicamente: “Os EUA construíram
um grande país sem nunca interromper o ciclo institucional
democrático. Por que, então,
viceja no Brasil esta ideia de
que precisamos de um governo autoritário? Isto ainda é um
resíduo da Era Vargas, um resíduo da nossa tradição autoritária? ”

Para contrariar o mito a que Schuler se referiu, o professor Weffort
citou o período JK: “Não é verdade que apenas em períodos
ditatoriais que o Brasil se desenvolveu, o período Juscelino foi
amplamente democrático. A partir dessa época – a partir da democracia – não apenas com Juscelino, mas com Getúlio também,
houve uma expansão da ativida| Outubro 2015
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de sindical no país, não apenas
do lado dos trabalhadores, mas
também do lado empresarial. Faz
pouco tempo que começou a circular no país um pensamento a favor do empreendedorismo, uma
interpretação da história brasileira reconhecendo a capacidade
de empreendimento que tiveram
brasileiros independentemente
do status. Ou seja, na democracia
certamente houve momentos em
que o seu crescimento foi notável,
acompanhando um crescimento
econômico extraordinário e isto
significa que no período
ditatorial nós tivemos conflitos nesta área, porque
um dos temas da liberdade
pública era exatamente a
liberdade sindical, a liberdade de organização. Eu
não acho que haja essa sequência, mas, se houvesse,
eu diria que essa sequência
entre ditadura e democracia assinala, no caso brasileiro, para o
crescimento da democracia. ”

de de reconhecer este ‘brotar’
de novas elites porque estamos
muito habituados a certos vícios.
Por exemplo, a UFRJ está em greve há 110 dias. Não dá mais. Uma
greve numa universidade é uma
coisa que prejudica especialmente os alunos, mas o que eu acho
basicamente disso é a introdução
desse espírito corporativista no
meio do professorado. Sorte que
os dirigentes não são capazes de
apresentar suas reivindicações
numa concepção geral da educação na sociedade brasileira. Nós

“Ouvi um político dizendo: ‘o Brasil já não tem capacidade econômica para sustentar um Estado
deste tamanho’. Entre os problemas de custo que o país apresenta está este. Agora, este problema
não é só de custo, é de formação
das pessoas. Elas são formadas
e se diluí o conceito de cidadão.
‘Não sou um cidadão, sou um
professor, empregado da empresa tal’. A noção de cidadania
desaparece ou se torna extremamente frágil porque nenhum de
nós, como cidadão, se sente inteiramente responsável desde
que esteja aninhado em algum dos cofres do tesouro. ”

não existe na sociedade
brasileira uma concepção
unívoca nem de ditadura,
nem de democracia

Atendo-se aos atores, Melo faz
uma recapitulação das lideranças
políticas de antigamente, apontando seu caráter elitista e pergunta se, atualmente, somos capazes de produzir boas lideranças
políticas, tanto elitistas como não
elitistas, a que Weffort responde:
“É evidente que o momento atual não é muito o alegre para nós
do ponto de vista econômico e
político. Mas a minha convicção
é que nesse mesmo momento estão brotando novos elementos de
elite para dirigir o país. É de elite
todo sujeito com uma capacidade
de produção e criação de nível
ótimo no seu campo de atividade,
do segmento social a que pertença. Existe uma elite sindical, existe
uma elite empresarial, sem dúvida
nós temos uma elite universitária,
por mais que ela fale tão baixo
que quase ninguém escute, mas
temos. Acho que com todas as
críticas ao sistema educacional
brasileiro, o país está frutificando,
está criando, ou seja, o difícil para
nós que somos formados nesse
passado é que temos dificulda22
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somos herdeiros de um passado
que nos obrigou a um certo tipo
de reação que nos parecia muito
legítima naquele momento, mas
nós precisamos perceber que as
coisas mudaram. Isso deve ocorrer, eu penso, no meio empresarial. Quando os empresários começam a protestar porque alguns
ministros estão querendo cortar
30% do orçamento do Sistema S
eles têm méritos, assim como os
universitários. Mas é o momento
em que o país precisa fazer sacrifícios e não podemos aceitar
esse tipo de conduta. Essa conduta tem que ser mais responsável, tendo em vista os interesses
gerais do país. As lideranças estão surgindo, só que inibidas por
este processo. Além disso, há a
questão dos partidos políticos.
Eu acredito que não existe democracia sem partidos políticos, mas
não se pode ter um sistema de
partidos como o nosso com 30 e
tantos partidos, dos quais a grande maioria não alcança 1% dos
votos em escala nacional e todos
recebem do fundo partidários. “
Provocado por Melo, Weffort diz
que nós é que somos capazes de
acabar com esse corporativismo:

Apontando a proximidade
que o ex-ministro da Cultura
teve tanto com FHC quanto com Lula, Schuler explica:
“Nosso projeto é discutir o
perfil psicológico e pessoal de liderança, além de discutir
questões políticas. Então gostaria
de pedir para você traçar um perfil pessoal sobre esses dois líderes
brasileiros e quem mais lhe chamou a atenção nessa história muito fresca na democracia brasileira
em termos de qualidade e virtude
de liderança. ”
“Eu diria que o perfil de liderança depende fundamentalmente
do quadro institucional no qual
o líder surge ou tem a possibilidade de surgir. Agora, entendam
que um sujeito não pode se pretender líder se ele não tiver uma
ideia do bem comum, uma ideia
de servir ao conjunto de uma população e não apenas aos seus
companheiros de trabalho. Ele
tem que ter uma visão do que é
o país. Essa visão nós já tivemos,
alguns de um jeito e outros de
outro. E nós tivemos um momento em que só se trata de ajustar
a economia porque não há outra
circunstância, mas a visão do país
desapareceu do debate, então
eu digo que é muito difícil a formação de líderes quando você
não tem mais esse cenário que
apela para que líderes surjam.
Agora ninguém pensa lá adiante,
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pensa-se na semana que vem, na
melhor das hipóteses e ninguém
pensa no conjunto da sociedade,
apenas no setor ao qual pertence.
Não é que não estejam surgindo
líderes. Eu acho que estão, mas
está tendo uma carência que é o
esclarecimento dessas grandes
visões que se pode ter do Brasil.
Eu acho, por exemplo, que no
momento atual, reafirmar o sentido da democracia é fundamental.
Do mesmo modo o sentido da
obrigatoriedade do cumprimento da lei. Evidentemente que nós
não podemos tolerar a corrupção,
assim como não podemos tolerar o excesso de violência que, às
vezes, as organizações do Estado
cometem. Tem que estar na nossa
atenção, quando isso acontecer,
teremos novos líderes surgindo ”
– respondeu Weffort.
Disse ainda que FHC e Lula tinham esse sentimento e essa
visão além das corporações: “O
grande tema desses líderes no
período que eles estavam na
oposição era a democracia. Não
me interessa discutir o que é o
Lula hoje ou o que ele deixou de
ser, mas nesta fase de formação,
nesta fase em que eles levantavam a cabeça, sem a menor dúvida tinha esse sentimento. FHC
ainda mais, pois ele tinha uma
obrigação não apenas de líder
político, mas também de líder
intelectual, de expressar essa
angústia para um país que não
tinha perspectiva. Nós estamos
nesse pé no momento atual.”
“Professor, nesse aspecto de pensar no futuro, o senhor não acha
que nos 30 últimos anos a política
foi abrindo espaço para uma tecnocracia, que a gestão foi se sobrepondo à política, então o bom
governante seria o bom gestor?
Seria aquele que tem mais qualidades de gerente do que político? Foi essa a confusão que fizeram alguns governadores como o
governador de São Paulo, mais de
uma vez, e, de certa forma, fez até
mesmo a presidente da República? ” – perguntou Melo.

“Eu acho que realmente há uma
visão da técnica na política que
é exagerada, que é mais recente,
mas que não havia no espelho da
oposição. Há um excesso de valorização da técnica. Na verdade, o
governador do estado não é apenas um bom gerente, ele tem que
ser um bom dirigente da sociedade. É a mesma coisa que você
imaginar numa sociedade como
a europeia de hoje, enfrentando
esse fenômeno extraordinário
que são as invasões de imigrantes. Não adianta pensar apenas
em técnica, tem que pensar em
alguma solução de amplo alcance que seja capaz de atender esse
tipo de problema. Existe um grande líder - um autor que não é mais
citado -, Lenin, que dizia o seguinte: ‘A classe operária deixada à sua
espontaneidade, não vai além do
sindicalismo’. Ele queria dizer que
precisamos pensar de forma mais
geral. Ele obrigou o mundo a pensar mais amplamente. Eu acho que
isto é fundamental, por isso é de
enorme importância para a liderança intelectual, seja lá qual rumo
pretenda dar ao país, que apareça e diga a que veio. O único líder
intelectual que eu conheço nesse
sentido é o FHC, mas não deve ser
o único. Pode haver alguém elaborando uma visão do Brasil. Nós
precisamos disso, de uma discussão do que se quer do país, sobre
o que se pretende para a sociedade brasileira. Eu centraria essa dis-

cussão em torno da democracia ”
– explicou Weffort.
Ao abrir para as perguntas, lhe
foi perguntado: “Acompanhando
as eleições no Reino Unido e as
pré-eleições nos EUA, se vê claramente que existe um pedaço
do aspecto político que no Brasil não se encontra tanto que é o
conservador. Existe uma tradição
conservadora na democracia do
Brasil ou ela está surgindo e crescendo? “
“Acho que o Brasil é conservador há muito tempo, não está
surgindo agora. Porque este conservadorismo que se fala é um
conservadorismo de um estilo de
condutas morais e eu não sei se
ele poderia se aplicar também a
condutas do plano político. Acredito que existe no plano político
esta ambiguidade. Há um conservadorismo brasileiro que é o
conservadorismo de uma grande
sociedade rural que só a partir
dos anos 50 começou a se tornar mais urbana. Isso causa um
espanto quando nos apresentam
certas coisas, mas se isto é apresentado com certa elegância, o
pessoal absorve. Eu acho que
existe um certo ‘vanguardismo’
cultural que ao invés de aproximar as pessoas, as afasta” – apontou professor Weffort.
Também lhe foi perguntado: “Eu
pude perceber o senhor citan| Outubro 2015
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do dois pontos que contribuem
para o problema do cenário
político-econômico
brasileiro
hoje. Um dele é que nosso país
é grande e lento e o outro foi
o corporativismo que hoje tem
uma proporção prejudicial ao
Brasil. A descentralização desse
governo dando mais poder aos
estados não poderia ser o ínicio
da solução desses problemas?
Se o corporativismo hoje é favorável à maioria dos nossos congressistas e nós sabemos que a
realidade hoje, na compreensão
do sistema democrático, é muito
superficial quando falamos das
massas, como exercer essa mudança?”
A que Weffort respondeu: “Os
dois problemas se combinam no
meu entendimento. Acho, evidentemente, que a descentralização
tem que ser assumida responsavelmente como progresso do
Brasil. Isso não é tão fácil, por várias razões. Por exemplo, o novo
presidente do STF praticamente
silencia o Conselho Nacional de
Justiça, porque ele tem a tese da
descentralização que permitiria
aos jornais nacionais a sua liberdade de conduta. Em princípio, a
descentralização é positiva, contudo, acho que tem que haver
certo cuidado para que a descentralização não seja uma espé-
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cie de álibi para manter as coisas
como estão.”
Dentre outras perguntas, também
foi questionado: “As lideranças
nascem ou são forjadas em contextos específicos, sendo que o
nosso contexto começou há 85
anos atrás com a ascensão do
Vargas. De alguma maneira esse
contexto vem esgotando as nossas possibilidades de responder
aos desafios do país e, portanto,
as lideranças que foram forjadas
nesse contexto não mais respondem aos desafios de hoje. Que
contexto elas precisam para que
as lideranças de hoje possam de
fato apresentar soluções para o
país ou propostas para o desenvolvimento do país? Em outras
palavras, a crise vai ‘parir’ líderes?”
“Provavelmente a crise vai impulsionar um impacto maior nessas
regras de como funciona o sistema no Brasil. É difícil garantir
isso, mas por isso que falo sobre
as eleições municipais, acho que
temos que acreditar que na democracia vamos encarar isso e
não há nada que nos impeça de
fazê-lo. Outro dado que se deve
ter sobre a democracia brasileira
é que o país tem liberdade política. As pessoas podem dizer o que
bem entendem, mas isso significa
que, nesse ambiente de liberda-

de, a nossa crença na democracia
deve ser reafirmada, ou seja, acreditar que desse debate irá surgir lideranças. Por exemplo: o PSDB fez
mal ao votar contra certas propostas do governo relativas ao ajuste.
Do mesmo modo que a presidente
Dilma fez muito mal ao adotar uma
política de outro partido a qual ela
foi contra durante as eleições. Temos que assumir responsabilidade
sobre aquilo que a gente propõe.
Se temos liberdade de expressão,
temos que ser responsáveis por
aquilo que dizemos. Todo mundo
tem o direito de mudar de ideia,
mas não é possível dizer algo hoje
e o contrário amanhã. O Lula que
dizia por certo tempo que a aceitação nacional que estávamos tendo
nos fazia um país sério e depois
nos tiram as credenciais e ele diz
que não tem importância, não significam nada. Isso não é aceitável.
A palavra tem peso e força. Acho
que essa liberdade que todos nós
temos tem limites. No debate público todos temos a liberdade. Vai
chegar um momento em que não
vamos ter quem culpar, nós mesmos somos responsáveis e vamos
ter que resolver” – respondeu Weffort.
Ao som de aplausos, encerrou
a palestra com a certeza de
ter inspirado futuros líderes ali
presentes.
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Crônica
Daniel Rodrigues, 20
Aluno do 3º semestre de Economia

Raposa Retirante
studar no Insper já não é fácil mas, quando além
de acordar cedo, dormir tarde e estudar incessantemente para um dos quizzes nossos de cada
semana – sem mencionar os inúmeros trabalhos -, ter
que fazer tudo isso e mais um pouco sozinho, é mais
difícil ainda.

E

do supermercado, e pagando as contas de água, luz,
internet, e outras mil que chegam e que não fazia a
mínima ideia da existência. Mas como bom aluno,
você continua estudando e torce para seus amigos
não decidirem almoçar na sua casa ou que esteja no
vencimento de alguma das contas.

A maioria dos insperianos tem o privilégio de acordar, tomar um banho e encontrar na cozinha aquele café da manhã preparado pela mãetorista, o que
facilita – e melhora muito – o início do dia. Já imaginou se você tivesse que preparar seu próprio café?
Você, muito provavelmente, não prepararia. Inclusive,
pode ser que, se não você, seu amigo viva algo muito
semelhante do que estou a escrever. Para os que se
identificaram com minha rotina, sei que sofremos do
mesmo mal: morar sozinho.

11h25, hora de jogar tudo na bolsa e se espremer no
elevador, isso se não passar direto por você. Chegando no quinto andar, a decisão: ficar no ambiente hostil do lado de fora, onde aviões são a trilha sonora e,
muito provavelmente, está quente demais, ou lá dentro, onde o ar condicionado esfria sua comida antes
mesmo de pesá-la, além do agradável som ambiente
de uma multidão praticamente gritando. Não importa
muito a decisão, pois a comida, o principal fator que
te leva ao quinto, jamais estará do seu agrado.

Nosso dia de retirantes sem papai e mamãe começa
no dia anterior: lembrar do despertador no celular
que salva vidas – apesar de, na manhã seguinte pressionarmos ‘snooze’ sem pensar duas vezes e só nos
darmos conta quando temos menos de meia hora
para chegar na faculdade. Aí, não tem jeito: dar aquele pulo da cama, correr para o banheiro e, se ainda
não tínha acordado, aquele primeiro jato da água gelada que ainda não esquentou dá conta do trabalho.

Almoçado, descer de escada, já que sempre tem
aquele amigo que fala “deixe de ser gordo, vamos de
escada. ” Chegar na sala onde será a aula e o InFinance ou a Liga está fazendo alguma palestra. Solução: ir
para o Starbucks da Anhembi comer alguma sobremesa e passar o tempo. Chegando lá você se depara
com uma fila quilométrica de alunos do Insper e se
pergunta: “por que este diabo de loja não abriu no
Insper? ” De qualquer maneira, você espera infinitas
horas pelo seu frappuccino e corre de volta para a faculdade, já que agora só tem 2 minutos para chegar
e o professor não deixa entrar atrasado de forma alguma.

Sair, se enxugar, abrir o armário e aquela angústia
matinal de “o que vestir” é substituída por um, “devia
ter dobrado essa roupa antes de jogar no armário”.
Pegar o que dá para ver daquele monte de roupas
amassadas, colocar o tênis no pé e um abraço, já que
a essa altura dá para, no máximo, pegar uma maçã e
correr para a aula.
Chega o esperado intervalo da aula: aqueles santos
10 minutos em que você corre desesperado para a
fila do segundo andar pra tomar o café da manhã - ou
simplesmente o sanduíche que tiver já que, magicamente, quando você chega todas as coisas boas já
se foram. Se der sorte o, Ovomaltine não está ralo.
Então correr de volta pra aula e começar tudo de
novo, inclusive a luta pra não dormir, já que depois
de amanhã tem quiz dessa matéria. A primeira aula
acaba com um saldo de singelos 300 trabalhos e 989
quizes até a MT. Com tanto a se fazer, a melhor escolha é, portanto, ir à Casa do Pão de Queijo tomar um
café da manhã descente e, depois – inevitavelmente
-, ir à biblioteca procurar uma salinha com algum conhecido para se atualizar nas conversas insperianas
estudar.
Passa algum tempo, você olha no relógio e ferrou!
Deveria estar pegando a roupa na lavanderia, fazen-

Depois de lutar novamente contra o sono numa aula
deliciosa pós almoço, você já começa a pensar em
quem vai encher o saco para te ajudar naquela matéria. Voltar pra casa e, antes de aceitar qualquer um
dos mil convites de festa e balada que recebeu para
o final de semana, olhar a conta e decidir quantas e
quais a mesada vai cobrir.
Quando está pronto para descansar, se troca e se
joga na cama, lembra da roupa na lavanderia e tem
que se trocar de novo. Chegar em casa com aquela
fome e você pensa nas opções: saladinha ou miojo?
Miojo, com certeza, e partiu academia.
Na volta, aquele banho gostoso e já cair no livro de
Preços. Opa, já são onze e meia! Só dá tempo de
mandar whatsapp pro amigo perguntando como
resolve aquele último exercício e capotar. Quando
está quase caindo no sono, lembra que não colocou
o despertador para o dia seguinte – e se não colocar, ninguém vai te acordar -, e lá se vão mais alguns
minutos acordado contando quanto tempo terá de
sono se dormir naquele exato momento.
| Outubro 2015
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International

Itália

Growing influx of immigration
in Europe: challenges and
opportunities
Lack of European migration policy is turning Mediterranean into a graveyard - Schulz

Giacomo di Vincenzo, 24 anos

D

uring the last six years, countries that
boarder the Mediterranean Sea have been
facing a hard time dealing with a growing
influx of hundreds of thousands of migrants,
fleeing from war and poverty and looking for
safety and better life. Since the early beginning
of the issue Europe’s countries are ‘passing the
buck’ between themselves.

Since the early stages of this migration process,
it have been mainly Italy, Greece ad Malta that
had to deal with it. For this reason, many shares
the opinion of the President of the European
parliament, Schulz, who affirmed that “it was
not fair to let countries that border the Mediterranean deal with migrants on their own”1.
The issue started having a worldwide resonance
once a large number of migrants have been
them hindered to pass the boarder from Italy
to France. In fact, according to the Schengen
Agreement, all the countries belonging to the
European Union are borderless, meaning that
citizens of EU and third countries can pass the
border without the need to be checked. This
agreement represents one of the basements of
the EU creation, therefore its infringement have
raised some doubts over the robustness of the
area.

Different governments and politicians are facing and dealing with this issue in different ways,
from considering it just as a problem that it is
not of their concern, to looking at it as an opportunity. In fact, in this way not only they could

1 http://www.europarl.europa.eu/news/en/news-room/content/20150423STO45411/html/Schulz-%E2%80%9CLack-of-European-migration-policy-turningMediterranean-into-graveyard%E2%80%9D
2 http://www.europarl.europa.eu/news/en/news-room/content/20150717STO83410/html/Migration-MEPs-call-for-more-EU-solidarity-on-visit-to-Sicily
3 http://27esimaora.corriere.it/articolo/gli-immigrati-non-rubano-il-lavoroecco-le-prove-nella-tesidellallieva-della-prof-fornero/
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rope and North Africa,
right now, countries such
as Italy have the chance
to get back on track after
years of stagnations. In
this way part of the influx
of migrants would be directed towards improving the country’s performance, in a win to win
solution.

help these refugees but it would represent also
an opportunity for their country to grow, and
for the European Union to start creating a larger number of common policies and dealing
with those kind of issues in a common way.
With Italy spending over €1 billion every year
to take care of those who make it across the
Mediterranean2 immigration could seem just
an issue to tackle. In particular, extremists political parties in Italy have started claiming their
dissent towards integration policies. Except for
reason related with the strong cultural identity of the country, the reasons claimed by these
parties are related with the populistic “they took
our job” statement, which is reinforced by the
idea that an higher presence of unemployed
would bring the salaries down. However, these
arguments seem not to be corroborated by actual data and research. In fact, in Italy, different
econometrical studies3 proved that the increasing immigration in the country did not influenced salaries nor the employment rates of the
Country. That is mainly because migrants compete on different job markets than the Italians,
they normally offer job for that demand that
is not ‘answered’ by Italians anymore. Consequently they represent an invaluable source of
low cost labour that would allow the citizens to
focus on more qualified work. Therefore, similarly to the post WWII, in which many countries
have started the reconstruction basing their
growth on migrants coming from southern Eu-

“The majority of these
immigrants are young,
well-educated and highly motivated people, exactly what our group is
looking for” - Dieter Zetsche, Bild am Sonntag
An even more productive and far-sighted idea
has been proposed by the Turkish Dieter Zetsche, the Chairman of one of the main Germany’s company, Daimler AG. He suggested that,
instead of having so many potential human resources stacked in shelters for immigrants, they
could be productively assumed by its company. This idea is the result of a new way to see
the event: not just as a problem, but also as an
opportunity in which the migrants are not just
seen as ‘migrants’, but as people with the same
potentials of any other. Particularly in a country such as Germany, with a growing scarcity in
qualified man power and low birth rates, it can
be recognized not only as a partial solution to
the problem but also as a strategic decision.
Who knows whether his Turkish origins did not
help in being so stereotyped-free?
Even though it can be seen how non-political
or industry driven forces drive towards a sort
of solution to the issue, it cannot be denied being just second bests. In order to really offer a
thorough one, there is the need of a common
UE political solution for migrants’ integration
that would overcome national selfishness and
loose of cultural identity issues and to tackle
migrants’ problem at the origins. Only in this
way migrants could be really helped and the
European Union would be able to start creating
its united image.
| Outubro 2015
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Quem Faz

Quem Faz
Por Paulo Kogos

Patrícia - A asseguradora da ordem na Biblioteca Telles.
do regulamento - como critério de alunos por sala,
retirada de material, e manter silêncio na área de
estudo individual - é minha tarefa.
IP: Qual o critério para retirar o material da biblioteca?
PS: O critério é que não pode reservar salas e cadeiras com material; então, se eu vir material sendo usado assim, devo retirar e levar aos achados e
perdidos.
IP: Já houve problemas mais sérios, como conflitos?
PS: Nenhuma confusão, apenas embates normais,
e mais por falta de esclarecimento do regulamento,
porque muitos alunos não conhecem as regras da
biblioteca ao pé da letra.
IP: Então tem mais problema com os bixos?
PS: Por incrível que pareça, os bixos são mais fáceis
de lidar!
IP: É mesmo? Os alunos mais antigos vão ficando
abusados?
ara esta sessão escolhemos aquela que não
tem medo de sacrificar sua popularidade para
que possamos estudar e trabalhar em um ambiente ordeiro e silencioso. Parafraseando o Comissário Gordon (Batman): é uma guardiã silente, uma
protetora zelosa. Com vocês, Patrícia Santos Silva, a
guardiã da Biblioteca Telles.

P

PS: É assim: estou aqui há 3 anos e meio - uma turma inteira já quase se formou nesse período. Até
participei de uma colação de grau em que fui homenageada este ano. Eu tinha mais dificuldade
com os mais antigos, quando eu entrei. Hoje em dia
é mais tranquilo porque, quando a pessoa chega
(ao Insper), eu já estou aqui.

INSPER POST: Como é o seu trabalho?

IP: Ah, então eles já se enquadram! E qual a sensação de ter sido homenageada?

PATRÍCIA SANTOS SILVA: Eu sou a segurança da
biblioteca. Meu trabalho é manter a ordem e o silêncio e liberar as salas quando deixam material.
Basicamente é isso. Eu faço ser cumprido o regulamento da biblioteca. Tudo o que estiver dentro
28
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PS: Foi gratificante! Embora eu exerça uma função
chata e alguns alunos levem pro lado pessoal, não
tem nada pessoal. É somente para manter a ordem
e o silêncio. Eu fiquei lisonjeada com o convite.
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Nesta seção apresentamos ao público os
homens e mulheres responsáveis pelo funcionamento
do Insper. São os guerreiros dos bastidores que
permitem que tudo isso funcione.
A cada edição traremos uma entrevista
com funcionários do Insper ou das empresas
terceirizadas.
IP: É uma função importantíssima, afinal é aqui na
biblioteca que os alunos realmente estudam e fixam o que aprendem, não é?
PS: Exatamente. E através da ordem e do silêncio
que vocês conseguem estudar.
IP: Qual foi a situação mais inesperada ou engraçada?
PS: Inesperada? É que é tão rotineiro e faço tudo
sempre da mesma forma. Mas acho engraçado
quando eu vou chamar atenção de alguém e a pessoa reverte pra brincadeira, ou entra mandando
beijo. Eu acho muito engraçado (risos).
IP: E alguma situação difícil de lidar?
PS: Já houve alguns embates, principalmente por material. Mas a pessoa acaba sempre entendendo depois. Na hora fica nervosa, mas depois ela entende.
IP: Qual a parte que você mais gosta do seu trabalho?
PS: Lidar com o público porque, antes de exercer
esta função, eu sempre lidei com o público e com
essa mesma classe social. Então sempre lidei com
um público parecido com o do Insper. Para mim
não houve dificuldade.

IP: O que você fazia antes?
PS: Eu era gerente de uma loja, a Lupo. Trabalhei
por 7 anos lá.
IP: E qual a parte que você menos gosta aqui?
PS: Difícil… Não tem nada que eu diga que não
gosto, o trabalho é muito bacana. Tanto é que estou
aqui há 3 anos e meio. Eu gosto daqui.
IP: Você se considera uma pessoa brava?
PS: Eu sou firme! Mas isso profissionalmente, porque pessoalmente sou uma manteiga. Tem muitos
alunos que conversam comigo pessoalmente, eu
pergunto das provas, de tudo mais. Mas no trabalho eu devo ser rigorosa.
IP: Isso é profissionalismo! Quais são seus sonhos
para o futuro?
PS: Estou fazendo um curso de inglês, porque é
uma língua que eu quero aprender e dominar. Eu
gosto e vai servir até mesmo pra eu talvez mudar de
área futuramente.
Meu sonho é me casar - afinal namoro há 7 anos - e
constituir uma família.
| Outubro 2015
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Cruzadinha

Ins per
Quanto você conhece a melhor faculdade de Economia, Administração e Engenharia do Brasil?
1
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C reated on T heT eachers C orner.net C ros s word Maker

Horizontal

Vertical

2. Bar mais sujo da região
6. Montadora do carro do Calfat
10. Modelo de Precificação de ativos
11. Professor que nunca dá intervalo
13. Nome do Auditório
14. Melhor cassino de São Paulo
17. Sala do primeiro andar
19. Restaurante que sediou a toca por muito tempo
20. Nova face da esquerda
21. Nova entidade
22. Presidente do Insper

1. Professor de sociologia
3. Melhor faculdade do brasil
4. Preço dos itens no restaurante
5. Sala do Segundo andar
7. Chupa...
8. Manda...
9. Economista monetarista
12. Campeão do Inter Panelas
15. Nome do restaurante do quinto andar
16. Primeira matéria de SI
18. Local de soneca
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Respostas:
Horizontal
2. Sujinho
6. Lamborghini
10. CAPM
11. Serginho
13. Steffi e Max Perlman
14. Monte Carlo
17. Amador Aguiar
19. Perereca
20. Matheus Hector
21. Consilium
22. Marcos Lisboa

Vertical
1. Humberto Dantas
3. Insper
4. Abusivo
5. Mario Haberfeld
7. GV
8. Nudes
9. Milton Friedman
12. Família Barbieri
15. KER
16. Access
18. Menos um
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