
A escassez das ofertas de emprego preocupa alunos  
 
O brasileiro Mário Moura diz que sente ''um frio na barriga'' com a expectativa nos últimos 
dias, a espera do contrato que não chega para um emprego na Alcan, depois que concluir o 
curso de MBA no IMD, a escola de administração de Lausanne.   
 
Moura é sergipano e se formou em engenharia de materiais na Universidade de São Carlos, no 
interior de São Paulo. Depois trabalhou na Alemanha, Tailândia e China. Quando completou os 
30 anos, resolveu que era hora de fazer o MBA. Para isso, gastará mais de US$ 130 mil em um 
ano no IMD, valor que inclui o curso e outras despesas.   
 
Ele foi o primeiro dos 90 alunos do curso deste ano a receber uma oferta formal de emprego. 
Foi em julho, antes do auge da crise financeira. Moura não quis, porém, se comprometer logo 
com o grande produtor de alumínio canadense, porque queria ver o que outras empresas 
podiam oferecer no recrutamento que sempre fazem no campus.   
 
Em um mês e meio, ele teve contatos com a Vale do Rio Doce, ArcelorMittal, DuPont, Philips, o 
produtor de cimentos Holcim, Gerdau e Braskem. Decidiu então aceitar o convite da Alcan, 
comparando o pacote que lhe era oferecido, que previa também trabalhar numa equipe 
reduzida na Suíça para identificar porque os construtores aeronáuticos usam cada vez menos 
alumínio e mais plástico na hora de oferecer soluções.   
 
Só que veio o momento mais dramático da crise financeira e o contrato não chegou ainda. A 
preocupação aumentou porque Moura saiu da fase de recrutamento na escola.   
 
"Não sei se o atraso é por causa da crise financeira, mas sinto uma intranqüilidade. E a gente 
vê por aí companhias aéreas em dificuldades, então aumentam as questões", diz.   
 
A diretora de recrutamentos e carreiras do IMD, Katty Ooms Suter, admite que há uma certa 
preocupação entre estudantes com a deterioração econômica global. Mas observa que 70 
empresas já anunciaram que virão para o tradicional período de recrutamento até o final do 
ano. E sobretudo porque, no caso do IMD, a maior parte dos alunos são destinados para a 
indústria e não para o setor financeiro.   
 
O Valor assistiu a um amplo debate no IMD sobre crise financeira. Falou-se do dólar, de novas 
estratégias, regulamentação, etc. Nenhum estudante levantou a questão de emprego. Quando 
o repórter perguntou se alguém no auditório estava preocupado, o professor Artur Bris 
minimizou, dizendo que "o ensino de finanças vai ser ainda mais importante". Terminado o 
debate, ele disse que "há um certo pânico, sim".   
 
Mário Moura confirma que entre seus colegas de curso, os que queriam trabalhar na área de 
finanças já redirecionam a busca de empregos para a indústria e consultorias. Primeiro, porque 
os bancos não vão contratar. E segundo, por causa da concorrência mais acirrada por alguma 
vaga no setor bancário, nos próximos anos.   
 
Já na indústria, a expectativa é de que as empresas vão se focar mais na área operacional do 
que em ganhos financeiros, e não podem parar de contratar.   
 
Entre as empresas que vêm ao IMD recrutar, está a Vale do Rio Doce, que inaugurou na Suíça 
um grande centro de pesquisa. No ano passado, a companhia ofereceu contrato a cinco 
estudantes. Nenhum aceitou. Mário Moura estima ter o perfil exato para a Vale, como 
engenheiro de materiais e por sua experiência. Mas a companhia parece estar lenta nos 
recrutamentos, e também não oferece plano de carreira capaz de atrair os melhores talentos.   
 
Moura, que trabalhou na China numa companhia alemã, lembra que a palavra "crise" em 
chinês é composta de dois caracteres, um significando perigo e o outro oportunidade. "Onde 
há risco, há oportunidades, e ainda prefiro ser otimista", completa.   
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 20 out. 2008, Eu & Investimentos, p. D10. 


