
"Muitas vagas desaparecerão", diz reitor da Tuck School of Business  
Stela Campos 
 
As escolas de negócios que enviam centenas de alunos formados em seus cursos de MBA para 
o setor financeiro terão problemas para encontrar vagas este ano. A previsão é de Paul Danos, 
reitor da Tuck Shool of Business, escola de negócios do Dartmouth College, nos Estados 
Unidos, que figura na lista das melhores escolas do mundo pelo "Financial Times" e é 
considerada a melhor entre as americanas pela revista "Forbes". 
 
De passagem por São Paulo na semana passada, Danos concedeu entrevista ao Valor . O reitor 
acredita que as vagas em bancos de investimento clássicos desaparecerão este ano. "Ainda 
haverá emprego para os estudantes em fundos de private equity, venture capital e até em 
bancos como o JP Morgan e Citigroup, que estão absorvendo pedaços dos bancos de 
investimento e precisarão contratar gente", diz. Como Tuck é uma escola pequena, que forma 
apenas 240 alunos por ano no seu curso de MBA "full time" e boa parte deles segue carreira 
em consultorias, bancos comerciais, fundos de hedge e private equity, ele acredita que não 
terá problema para arranjar emprego para os formandos deste ano. "Nossos ex-alunos são 
bastante devotos e nos ajudam nesta tarefa", diz.   
 
Os salários dos formandos que no ano passado girava em torno de US$ 110 mil por ano, mais 
US$ 60 mil de bônus, devem encolher com a crise financeira mundial. "Os bônus vão cair pelo 
menos 10%", estima o reitor. Com essa queda, eles passariam para cerca de US$ 145 mil ou 
US$ 150 mil, somando a parte fixa e variável, diz Danos. "Continuarão sendo bastante 
atraentes", diz.   
 
O reitor lembra que o número de ofertas este ano para os chamados "summer jobs" 
(empregos temporários que os alunos de MBA fazem entre os dois anos do curso), foram 
iguais a 2007. "Mesmo com essa situação terrível em Wall Street, eles ainda estão 
contratando", lembra. Isso porque os menos qualificados, com cinco anos de casa, estão sendo 
demitidos. "Muitas pessoas sairão", diz. Ele acredita ainda que outras companhias crescerão, 
porque estão comprando pedaços daquelas que estão se despedaçando. "A indústria vai 
encolher nos próximos dois anos, mas isso não significa que as oportunidades vão 
desaparecer", acredita Danos.   
 
A procura pelos cursos de MBA deve continuar alta. Danos diz que o número de inscrições 
oscila conforme o mercado. "Em épocas de crise as pessoas procuram mais o ensino", diz. A 
demanda este ano, mesmo crescendo, deve manter os patamares de 2007, quando foi 
registrado um número recorde de inscritos em todo o mundo. O reitor prevê que ele diminuirá 
à medida que a crise vá se arrefecendo. "Nosso interesse é manter um bom nível no longo 
prazo, esse aumento por conta da crise deve ser descontado", conclui.   
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 20 out. 2008, Eu & Investimentos, p. D10. 


