
Conhecimento demais pode prejudicar início da carreira  
 
Excesso de qualificação do candidato às vezes assusta empregadores  
 
Uma formação acadêmica mais ampla pode prejudicar as chances de contratação de uma 
pessoa? Alguns trabalhadores e agências de emprego acham que isso é possível, 
principalmente para quem se emprega pela primeira vez. 
 
Com um diploma de mestrado em Relações Internacionais, Carrie Reiling, uma editora da 
Califórnia, teve dificuldade para encontrar um emprego em Washington. “Meu salário e minhas 
expectativas de emprego estavam de acordo com as entidades não lucrativas nas quais 
pretendia trabalhar. Além disso, eu havia concluído três estágios em instituições não lucrativas 
na capital e tinha alguma experiência internacional.” 
 
Até conseguir emprego numa empreiteira do governo, Reiling trabalhou como garçonete e 
recepcionista por mais de um ano. Após alguns meses, seu supervisor lhe confessou que 
hesitara em contratá-la por causa de seu mestrado. “Eles não queriam que eu saísse depois de 
três meses”, conta. 
 
Reiling não é a única. “Posso afirmar que há certa verdade no fato de que ter um mestrado, ou 
mais do que isso, possa prejudicar a pessoa que procura emprego. Mas somente quando ela 
tem uma experiência inferior a três a cinco anos”, comenta Kate Warren, encarregada de 
contratar pessoas para incorporadoras internacionais. 
 
Warren disse que muitos dos seus clientes não vêem com bons olhos a contratação de 
candidatos com diplomas universitários para funções de iniciantes. “As pessoas com diploma 
universitário sempre têm a expectativa de salários maiores e se acham mais capacitadas para 
os projetos e o nível de trabalho que deveriam desenvolver. A maioria dos cargos para 
iniciantes costuma ser de nível administrativo. Portanto, as tarefas do dia-a-dia exigem apenas 
uma pessoa motivada e dotada de senso de organização.”  
 
Em alguns casos, o problema é o dinheiro. “Para que contratar uma pessoa com diploma 
universitário por US$ 40 mil ao ano, quando se pode contatar um estudante que não tem o 
diploma por US$ 30 mil?”, diz Warren. “E vai além do salário. Os estudantes que estão perto 
do fim do curso tendem a se sair melhor e a ficar por mais tempo no emprego do que os que 
já têm o diploma de mestrado. Existem exceções, mas em geral o funcionário com nível de 
bacharel estará muito mais ansioso por enfrentar tarefas administrativas muitas vezes exigidas 
nesse nível de emprego.  
 
Em geral, os jovens com diploma de mestres chegam com uma consciência um tanto 
exagerada de sua capacidade ou acabam se frustrando com as tarefas “prosaicas” que são 
obrigados a realizar. Eles costumam dizer: “Cursei a universidade, tive de me endividar para 
fazer o curso. E daí?”  
 
E, se você está disposto a realizar trabalho de recruta, o que fazer? Encontrará empregadores 
dispostos a dar uma oportunidade a uma pessoa como você, superpreparada? “Não digo que 
se devam deixar de lado os diplomas conseguidos”, prossegue Warren, “mas acho importante 
que sejam mencionados em uma carta anexada ao currículo - e também na entrevista - que o 
candidato está mais do que ansioso para arregaçar as mangas.  
 
VANTAGEM 
 
Warren considera também a possibilidade de o jovem trabalhar alguns anos antes de 
conseguir um diploma universitário. “Se você passa diretamente de estudante a formado, 
estará competindo por empregos com os que ainda estão estudando - empregos nos quais seu 
mestrado não representará uma vantagem, mas na realidade poderá prejudicá-lo.”  
 



Entretanto, ela acredita que as pessoas que aceitam empregos básicos ao sair do curso 
preparatório e trabalham para dar início a uma carreira, depois voltam para a escola com a 
perspectiva de ter um diploma muito mais valorizado. 
 
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 29 maio 2008, Economia & Negócios, p. B21. 
 


