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Crise faz formandos de Harvard e Princeton avaliarem outras carreiras 
 
Para os estudantes que começaram a sonhar com Wall Street durante os anos de prosperidade 
galopante, o fim chegou justamente quando eles estavam prestes a se juntar à festa. Os 
recrutadores de Wall Street cancelaram ou adiaram suas visitas às universidades de elite, 
como Harvard, Princeton e Stanford, citando como motivo o atual caos nos mercados. 
 
"Os empregos são retirados diariamente do nosso site de oportunidades", disse Kenton 
Murray, formando de Princeton, onde J. P. Morgan Chase, Lehman Brothers, Deutsche Bank e 
outros cancelaram sessões de recrutamento. 
 
Mas, mesmo enquanto os mercados mergulhavam numa crise, os estudantes das principais 
universidades disseram que não estavam em pânico e tinham confiança na recuperação dos 
mercados. "Ninguém estava preocupado a ponto de voltar para casa ainda", disse Murray. 
"Mas muitos estão estudando para entrar na faculdade de Direito."  
 
As empresas financeiras eliminaram 150 mil empregos no ano passado e mais de 100 mil este 
ano, até o momento, nos EUA, de acordo com a Challenger, Gray & Christmas, uma empresa 
americana de recrutamento. Mas, mesmo em meio ao declínio, as inscrições feitas nas escolas 
superiores de administração e economia aumentaram este ano, assim como ocorreu em outros 
períodos de incertezas. 
 
Adam Hallowell, de 20 anos, formando em Economia da Universidade Harvard, disse que ele e 
seus colegas de classe não tinham ficado desapontados demais com o mercado porque 
estavam preparados para mudar de direção. "Escutamos desde o colegial que na vida teremos 
de mudar de carreira cinco ou seis vezes", disse .  
 
John Challenger, executivo-chefe da Challenger, Gray & Christmas, disse que, mesmo 
enquanto os bancos de investimento sofriam, as oportunidades em outros setores 
permaneceram abertas. "Será interessante ver se os graduandos vão procurar outras 
indústrias."  
 
Jonathan Miller, de 24 anos, formou-se em filosofia e língua inglesa, mas foi atraído pela 
atividade bancária no último ano de curso por causa da perspectiva de um salário maior. "O 
recrutador me disse: basta não cometer erros que você vai se dar bem." Mas, após um ano em 
um banco de investimentos, ele e sua equipe foram demitidos. Caso não encontre emprego, 
considera tentar um novo ramo. "Não me sinto ludibriado", disse Miller. "Mas é uma pena que 
eu tenha perdido a festa por um ou dois anos." 
 
Fonte: O Estado de S.Paulo, São Paulo, 16 out. 2008, Economia & Negócios, p. B19. 


