
Homens de negócios viram atendentes de bares nos EUA 
 
A crise financeira tem levado um número crescente de nova-iorquinos desempregados a optar 
por uma carreira alternativa: a de barman, segundo os diretores de escolas de hotelaria. Bryan 
Gunderson esforçava-se para dominar os intricados mecanismos que regem produtos de 
investimento até perder o seu emprego no JPMorgan Chase. Agora dedica-se a aprender as 
sutilezas do coquetel Purple Hooters.  
 
Após descontar em agosto seu último cheque rescisório - e como não recebeu ofertas de 
trabalho, apesar de ter enviado o currículo a mais de cem amigos, empresas e agências de 
emprego -, Bryan, formado pela Loyola College, em Maryland, decidiu matricular-se em um 
curso de barman. "Estou em uma situação na qual preciso, sim, de um novo emprego", afirma 
Bryan, de 25 anos, graduado em Economia. "Sempre freqüentei bares, então por que não 
estar do outro lado do balcão?", defende o aluno da New York Bartending School, em 
Manhattan, que perdeu o emprego devido à crise de crédito que ameaça eliminar 165 mil 
postos de trabalho em Nova York nos próximos dois anos - incluindo 35 mil no setor financeiro.  
 
Na New York Bartendering School, as matrículas subiram 18%. Para o diretor Tom Sisson, a 
crise de crédito e a taxa de desemprego intensificaram a tendência. "Este aumento está 
certamente ligado ao setor corporativo de Wall Street, àqueles que trabalham no mercado 
financeiro."  
 
Já na American Bartendering School, as matrículas cresceram 53% desde outubro de 2007, 
alcançando 84 alunos, maior índice para este mês em cinco anos, segundo o diretor Joe Bruno. 
"Este será um ano fantástico para nós", acredita. "Geralmente é bom para nós quando a 
economia anda mal."  
 
O número de empregos no setor de alimentos e bebidas na maior cidade dos Estados Unidos 
subiu 3,6% em setembro (201,8 mil novos postos), em comparação com o mesmo período de 
2007, conforme o Departamento do Trabalho. Por outro lado, o emprego nos setores financeiro 
e de matérias-primas sofreu queda de 7%, com corte de 174,7 mil postos. "Muitas pessoas 
que optam por uma carreira alternativa buscam emprego no nosso setor", afirma o vice-
presidente executivo da Associação de Restaurantes do Estado de Nova York, Chuck Hunt.  
 
Sete coquetéis em 20 minutos  
 
O curso de 40 horas da New York Bartendering School custa US$ 695 e é normalmente 
freqüentado por "médicos, advogados ou pessoas do mundo empresarial que perderam o 
emprego, estão estressados ou passam por uma crise de meia idade", afirma Sisson.  
 
No exame final, os alunos passam por um teste escrito e devem preparar 20 bebidas em sete 
minutos. Um professor escolhe os coquetéis a partir de uma lista de 200 bebidas, que inclui o 
Purple Hooter, feito com vodca e licor de framboesa, e o Red Devil, que contém gim de ameixa 
silvestre e suco de laranja, entre outros ingredientes.  
 
Billy Achitsaikhan, 27, diz que, quando fez uma viagem pela América Central, em 2006, não 
precisava preocupar-se em achar trabalho quando voltasse a Nova York. Graduado pela 
Skidmore College em Saratoga Springs, no Estado de Nova York, ele trabalhou no Morgan 
Stanley depois de passar por Bear Stearns e Smith Barney Holdings. "Há dois anos, eu ia a 
Wall Street me encontrar com agentes de colocação e eles literalmente me ofereciam mais de 
dez empregos cada um", recorda-se Achitsaikhan.  
 
Mas desde que voltou a Wall Street, em setembro, e começou a buscar trabalho, não recebeu 
nenhum contato. Achitsaikhan graduou-se no último dia 17, na American Bartendering School, 
e planeja procurar trabalho como barman.  
 
O salário anual (incluindo gorjetas) de um barman que trabalhava em período integral era de 
US$ 30,5 mil em maio, enquanto a média de todos os empregos era de US$ 42,6 mil, segundo 



o Departamento do Trabalho. No país, o salário de um barman equivalia a 27,4% do salário 
médio de um corretor de valores, matérias-primas e serviços financeiros (US$ 111,1 mil).  
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 3 nov. 2008, Empresas & Negócios, p. C11. 


