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José Méndez ficou entusiasmado ao ser aceito pela WP Carey School of Business da 
Universidade do Estado do Arizona. Esse consultor venezuelano tinha esperança de que a 
faculdade de administração americana o ajudasse a garantir trabalho junto a uma empresa dos 
Estados Unidos. 
 
Mas logo Méndez começou a ficar aflito com as possibilidades que começaram a se desenhar. 
Sessenta solicitações de emprego produziram apenas 10 entrevistas. Passaram-se vários 
meses até ser contratado. Ele diz que um número menor de companhias americanas está 
recrutando estudantes de MBA de outros países e parte do problema é o abismo cultural que 
se abre durante as entrevistas. "É diferente", diz. 
 
Os americanos possuem uma postura diferente em relação às entrevistas e há truques que 
precisam ser aprendidos. As faculdades de administração estão cheias de histórias pavorosas 
sobre entrevistas durante a estação de "caça aos empregos". 
 
Alunos da Carey School mencionam um aluno de graduação francês que escreveu uma carta 
pomposa para acompanhar sua entrevista. "O recrutador usou a carta como um exemplo do 
que não se deve fazer." 
 
As preocupações vão desde como se preparar até se comportar numa entrevista de emprego. 
Em um encontro semanal da International MBA Association, estudantes estrangeiros que 
cursam o primeiro ano na Carey School discutem de tudo, da dificuldade com o manuseio de 
talheres à quantidade que se deve comer, como se vestir e quando beber. A situação varia 
muito de acordo com o lugar de onde você veio, afirma Méndez, que hoje atua como 
orientador de alunos do primeiro ano. 
 
Luis Brenes conta que na Venezuela reforçar suas intenções para um entrevistador é visto 
como uma súplica. Nos EUA esse é considerado um passo natural. 
 
Mas as faculdades de administração estão cientes dessas dificuldades. A Carey School oferece 
algumas aulas de preparação cultural. No processo de orientação, o, centro de carreiras leva 
os alunos a uma loja de departamentos e os ensina como fazer as malas para uma viagem de 
negócios ou entrevista. Elas organizam ainda um desfile de moda em outra loja para 
demonstrar a maneira profissional apropriada de se vestir. Os estudantes de MBA que estão no 
segundo ano também acompanham os novos alunos em esportes populares como o hóquei, 
baseball e futebol, que os recrutadores podem querer comentar informalmente. 
 
A maioria das faculdades de administração organiza fóruns para alunos estrangeiros, com 
orientações sobre como se comportar em entrevistas de emprego. A Universidade Columbia 
contrata palestrantes para falarem sobre as armadilhas culturais e mantém um conselho 
consultor internacional para os alunos que fornece a eles perspectivas internacionais. 
 
Centros de orientação em carreiras também estão ensinando os alunos a se adaptarem a 
outras culturas. Na Carey School, por exemplo, os alunos aprendem o "star system" (situação, 
tarefa, ação e resultado), um estilo de entrevista americano no qual o entrevistador pede ao 
candidato que descreva uma situação de trabalho em que ele foi bem sucedido. Elas ensinam 
os candidatos a se preparar melhor para responder perguntas feitas a esmo, como "Fale de 
uma ocasião em que teve que trabalhar com um colega difícil", ou "Como você reage quando é 
forçado a tomar uma decisão impopular?". 
 
Atualmente, as faculdades de administração também preparam os MBAs estrangeiros para 
melhorar suas logística. Palestrantes convidados junto a empresas e agências governamentais, 
como a US Citizenship and Immigration Services, e também embaixadas, orientam os 
estudantes sobre como preencher solicitações de emprego e quando e para onde enviá-las. 
 



Outro serviço oferecido pelas faculdades de administração são exposições separadas sobre 
carreira para os estudantes estrangeiros. Na exposição anual conhecida como University of 
Califórnia International Business Consortium, reúne empresas que queiram contratar MBAs 
dispostos a trabalhar fora dos Estados Unidos, ou que queiram trabalhar lá. 
 
Os estudantes afirmam que a instrução extra ajuda, fazendo com que eles se sintam menos 
assustados com o mercado de recrutamento. Jim Clayton, diretor sênior associado do 
Graduate Career Management Centre, diz que os estudantes estrangeiros conseguem uma 
integração maior com os colegas americanos e se mostram mais confiantes. "Acompanhamos 
seus progressos na conquista de um emprego e nos salários iniciais. Esses programas 
funcionam." 
 
Méndez diz que os estudantes estrangeiros se atrapalham com a logística envolvida na busca 
de um lugar para morar, no estabelecimento de um histórico de crédito nos Estados Unidos e 
na obtenção de um número na seguridade social. 
 
Kip Harrell, vice-presidente associado de desenvolvimento de carreira da Thunderbird School 
of Global Management do Arizona, observa que, embora os empregadores ainda procurem os 
candidatos mais qualificados, independente de sua condição de autorização de trabalho, o 
período de processamento prolongado para se obter vistos de trabalho leva alguns deles a 
trabalharem apenas com estudantes que já possuem a papelada. 
 
A demanda por vistos H-1B visto de não-imigrante que permite a empresários profissionais 
trabalharem nos EUA por um período determinado excede em muito a cota imposta pelo 
Congresso americano. Mark Rhoads, um advogado da Virgínia especializado em imigração, que 
processa centenas de vistos H-1B por ano, diz: "Este ano, toda a cota de 85.000 vistos 
provavelmente será exaurida no começo de abril, quando começa o prazo para os 
empregadores têm para solicitar vistos de trabalho para estrangeiros. Isso é uma crise".  
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 2 abr. 2008, Eu & Carreira, p. D6 


