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Veja o que Philip Ruddock, Ministro de Migração da Austrália e outros especialistas em emprego 
disseram aos alunos do MBA da University of Edinburgh, na Escócia 
 
Recentemente fui a um jantar na casa de uma colega de curso e, em seguida, seguimos fomos 
todos para a Prince Street para assistirmos aos fantásticos 45 minutos de queima de fogos no 
Castelo, sincronizados com o som da Orquestra Sinfônica da Escócia. O evento acontece sempre 
no encerramento do Festival de Artes de Edimburgo. Restando poucos dias para o prazo de 
entrega da dissertação, a conversa circulava basicamente em torno das perspectivas de trabalho e 
das oportunidades que se abrem pelo mundo afora após conclusão de um MBA como o de 
Edinburgh. 
 
Alguns dos nossos colegas estão partindo para países diferentes de suas origens. Outros têm 
planos de residir no Reino Unido. Outros ainda resolveram aceitar convite para melhores cargos 
nas empresas onde trabalhavam anteriormente. Há também alunos do MBA Internacional que 
estão estagiando em empresas como Procter and Gamble, Shell ou BBC como parte do curso. 
Neste artigo vou falar um pouco sobre as oportunidades que se abrem ao fazer um MBA no 
exterior e a realidade do mercado de trabalho atual. 
 
OPORTUNIDADES APÓS O MBA 
 
Durante o curso de MBA aqui em Edinburgh, recebemos a visita de alguns palestrantes que nos 
esclareceram dúvidas sobre algumas das muitas oportunidades que se abrem para nós durante e 
após o MBA. Eles também reduziram nossas esperanças em relação a outras oportunidades que 
até então considerávamos fáceis. Uma das primeiras visitas foi a de um headhunter, que com sua 
palestra nos fez perceber que o mercado não estava em um bom momento para procura de 
empregos. Ele explicou também que, em função desta baixa, o MBA já não estava funcionando 
como passo conclusivo para quem almeja mudança de carreira. Disse que na época atual, o que 
conta positivamente para o candidato na procura de emprego (além do MBA) é a experiência que 
ele acumulou antes do curso. Quanto maior a experiência, maior a empregabilidade e, 
conseqüentemente, maior o salário na nova posição. Para aqueles que estavam querendo mudar 
de carreira, ele sugeriu que voltassem ao mesmo setor, em um cargo melhor é claro e, após 
fazerem um bom trabalho, que solicitassem uma transferência para o departamento desejado (ou 
ao menos que tentem a nova posição em uma indústria onde já tenham boa experiência). 
 
No decorrer do ano pude perceber que esta descrição era real. Várias feiras de recrutamento nos 
demonstravam que a seleção de MBAs com os antigos salários exorbitantes estava realmente em 
baixa, principalmente nas grandes empresas que antes eram as fortes ‘caçadoras’ de jovens 
talentos. Em seguida, contudo, uma outra palestra já nos trazia melhores notícias. O Scottish 
Enterprise explicou que o Governo Escocês está focando na retenção e atração de cientistas e 
estudantes de ciências tecnológicas avançadas (como a biotecnologia), para a criação de 
empresas nesta indústria. Com isso, eles estão procurando também profissionais qualificados que 
saibam transformá-las em negócios lucrativos. Devem ser profissionais empreendedores, que 
gostam de assumir riscos e de começar negócios. 
 
Para completar as nossas esperanças de uma boa oferta de trabalho após o MBA, já em meio à 
guerra do Iraque que veio a piorar o mercado de trabalho, recebemos a visita de uma empresa de 
advogados para falar sobre um programa de atração de profissionais altamente qualificados aqui 
no Reino Unido, o Highly Skilled Migrant Programme. O Governo Britânico percebeu que o 
programa anterior de visto de trabalho, onde somente a empresa que pretende empregar o 
profissional estrangeiro pode fazer a sua inscrição para o visto por meio de um longo processo, 
estava limitando a empregabilidade destes profissionais. Conseqüentemente, criava empecilhos ao 
desenvolvimento do Reino Unido em uma economia globalizada. Foi aí que muitos de nós 



descobrimos que o MBA nos traz também possibilidades internacionais incríveis, pois o mundo 
está reduzindo as suas fronteiras para profissionais chamados de ‘altamente qualificados’. 
 
Vários países como o Canadá, Austrália, Nova Zelândia e Reino Unido já possuem programas onde 
o candidato pode fazer a sua própria inscrição, independente de ter recebido oferta de emprego. 
Países como a França e Holanda também estão trabalhando para simplificar o processo de visto de 
trabalho, enquanto outros estão desenvolvendo programas específicos para áreas onde há 
escassez de profissionais como informática e saúde (Estados Unidos, Alemanha, França, Holanda, 
Irlanda, Dinamarca etc). Além destes, vários países estão em fase de estudo ou implementação 
de programas para a atração de profissionais qualificados. De acordo com Philip Ruddock, Ministro 
de Migração da Austrália, a procura por estes profissionais está aumentando. “Nós estamos 
competindo com outras nações e isso está se intensificando com entrada de novos países nesta 
corrida por profissionais.” 
 
Com isso, muitos MBAs estão enviando inscrições pelo mundo, investindo em uma carreira 
internacional. Apesar de muitos colegas do Canadá, Estados Unidos e de outros países da Europa 
terem também demonstrado forte interesse em candidatar-se, a maioria dos alunos que planejam 
se inscrever para os programas de migração é oriunda de países em desenvolvimento. Então, 
apesar deste assunto ser visto com entusiasmo pelos estudantes que procuram oportunidades 
internacionais, eu não deixo de pensar que esta nova onda de migração acabará por aumentar 
ainda mais a lacuna entre os países desenvolvidos. Eles têm inúmeras vantagens a oferecer a 
estes profissionais. Já os chamados países em desenvolvimento, precisam desses profissionais, 
mas enfrentam dificuldades em atraí-los ou mesmo retê-los. 
 
Estes países, entre eles o Brasil, precisam desenvolver mecanismos para estancar o escoamento 
de seus talentos e assim, lutar para reduzir ou até evitar o aumento desta lacuna. Portanto, é fácil 
perceber que nenhum MBA oferece garantias de ofertas de excelentes empregos. Estas ofertas 
dependem muito de inúmeros fatores, entre eles a experiência anterior do candidato e até da 
situação econômica mundial. Apesar disso, no entanto, podemos afirmar que o MBA é uma 
excelente ferramenta para ampliar horizontes e, conseqüentemente, expandir as opções, 
oportunidades e a empregabilidade dos profissionais, seja qual for o caminho escolhido após o 
curso. 
 
Você S/A on-line - acesso em 10/10/2003 

 


