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A crise econômica não arrefeceu o ânimo das empresas de investir em novos talentos. Antes 
mesmo do encerramento do curso, no final de 2008, quase 100% dos alunos de Economia e 
Administração do Ibmec São Paulo, da Faculdade de Economia e Administração (FEA) da 
Universidade de São Paulo (USP) e da Fundação Getúlio Vargas, no Rio de Janeiro, já estavam 
colocados no mercado de trabalho.   
 
"Em dezembro, 95% dos formandos estavam efetivados", contabiliza Maria Ester Pires da 
Cruz, gerente de carreira do Ibmec São Paulo, escola que forma 200 administradores por ano. 
"A Fundação Getúlio Vargas tem 100% de empregabilidade", garante Antonio Araújo Freitas 
Júnior, diretor-executivo da FGV que, anualmente, oferece ao mercado entre 20 e 30 novos 
profissionais. A FEA-USP ainda não fechou as estatísticas de colocação dos mais de 450 alunos 
formados em administração, economia e contabilidade, em 2008. "Os cursos são semestrais e, 
por isso, os dados consolidados ainda não estão disponíveis", justifica Tânia Casado, 
professora do departamento de administração e coordenadora do programa de 
desenvolvimento de carreiras. Mas o número de alunos que realizaram estágios em 2008, na 
comparação com 2007, foi maior cerca de 7%, o que deverá repercutir positivamente também 
nos percentuais de colocação no mercado.   
 
Recém-formado pela FGV, Luiz Eduardo Martins, com 22 anos, concluiu o curso de 
administração contratado pela consultoria Ernst & Young como trainee na área de auditoria. 
"Fiz mais de dez processos de seleção no final do ano. Em novembro, escolhi a Ernst e estou 
apostando na perspectiva de permanecer na empresa", afirma. Luiz Eduardo continua 
investindo na carreira: já se matriculou num curso de contabilidade que, abatidos os créditos 
das matérias cursadas na FGV, lhe garantirá outro diploma no período de um ano. Depois, ele 
planeja fazer um curso de pós-graduação e acredita que assim conseguirá um melhor 
posicionamento no emprego.  
 
Em meio à crise, os alunos das três escolas continuam disputados pelo mercado: os índices 
atuais de colocação não diferem muito daqueles registrados em 2007, quando o vento era de 
popa e o país crescia a uma taxa de 5,4%. "No início de janeiro, o número de vagas ofertadas 
aos nossos alunos foi 40% menor em relação ao mesmo período do ano passado. Em meados 
do mês, esse número passou a crescer progressivamente", ressalva Maria Ester. Sally Barzilai, 
com 21 anos, formada em administração pelo Ibmec São Paulo em 2008, por exemplo, já é 
sócia da InvestPort, empresa de gestão de recursos de terceiros, na qual trabalhou como 
estagiária entre março e dezembro de 2008. "Fui contratada como sócia, com uma pequena 
participação", ela explica. O convite, feito ainda em meados de 2008, antes mesmo que ela 
terminasse o curso, foi mantido apesar da instabilidade do mercado. "O escritório se ressentiu 
da crise, mas manteve o compromisso assumido."   
 
No caso da FGV, Ibmec São Paulo e FEA-USP, a caça aos jovens profissionais é feita, na 
maioria das vezes, dentro da própria escola, onde as empresas ofertam vagas, fazem as 
entrevistas e contratam. "A regra vale até para o setor financeiro, que tem seu principal 
mercado em São Paulo. O Itaú, por exemplo, manda um profissional ao Rio para fazer 
dinâmica de grupo", diz o diretor executivo da FGV. Outras empresas buscam candidatos por 
meio de consultorias de recrutamentos especializadas. "O volume de vagas ofertadas em 
janeiro e fevereiro foi igual ao registrado em setembro e outubro do ano passado. Os bons 
candidatos têm duas ou três oportunidades simultâneas", afirma Ricardo Bevilacqua, diretor 
geral da Robert Half, empresa de recrutamento executivo. "A busca por talentos ainda é 
prioridade."   
 
O segredo do sucesso desses jovens, além da boa formação, está no fato de que as empresas 
com ou sem crise não podem abrir mão de "uma base operacional confiável", que assuma 
responsabilidade pelos contatos com clientes, planilhas e análise de mercados, enfatiza 
Marcelo Vasconcellos, diretor geral da Page Personnel, do grupo Michael Page, especializada no 
recrutamento de profissionais em início de carreira. Assim, o mercado de trabalho para os 
jovens formados em escolas de excelência segue preservado.   



 
A aposta no talento comporta até uma certa flexibilidade para dar conta das inquietações 
intelectuais e afetivas, próprias da juventude. Vanessa Gonzáles, com 24 anos, formada pelo 
Ibmec São Paulo em 2007, se prepara para se afastar do emprego na Accenture pela segunda 
vez em menos de dois anos. "Estagiei na empresa, na área de consultoria, no último ano de 
faculdade. Afastei-me por um período de sete meses, para terminar o curso na Universidade 
Nova de Lisboa, com a qual o Ibmec mantém convênio. Eles não queriam que eu saísse, mas 
valorizaram a minha decisão e aceitaram. Formei-me e fui recontratada como analista de 
finanças no dia em quem voltei ao Brasil", ela conta. Em março, Vanessa vai se casar e se 
mudará com o futuro marido para Londres onde o casal pretende permanecer pelo período de 
dois anos. "Consegui da Accenture uma licença não remunerada", conta. O privilégio não é 
exclusivo: todos os funcionários da Accenture são elegíveis para essa espécie de sabático, ela 
sublinha. "Mas o afastamento tem que ser aprovado."   
 
A retração da atividade econômica deve, no entanto, deixar seqüelas nas perspectivas de curto 
prazo na carreira desses jovens. "O mercado vive uma transformação interessante. Não está 
fechado, mas mudou", analisa Marcelo de Lucca, diretor da Michael Page. As demissões 
registradas em 2008 e início de 2009, ele afirma, resultam mais de uma estratégia de 
"enxugamento" das empresas do que da retração dos negócios. "Muitas empresas contrataram 
sem necessidade nos últimos 18 meses e, agora, estão aproveitando para reestruturar seus 
quadros", completa Bevilacqua. Nesse processo, foram dispensados funcionários com baixa 
perfomance, grande parte deles com bastante tempo de casa. "Mas o saldo de contrações e 
demissões no ano passado, continua positivo", enfatiza o diretor-geral da Robert Half.   
 
O principal efeito desse rearranjo dos negócios está nos rendimentos. O ano passado iniciou 
com uma demanda alta, o que resultou numa bolha de remuneração. "Para contratar um 
executivo empregado, as empresas tinham que pagar um prêmio em torno de 40% sobre a 
renda", calcula Bevilacqua. Isso, ele garante, acabou. "Os bônus pagos em 2008 serão entre 
50% e 80% inferiores aos de 2007, sobretudo no setor financeiro. Mas outros segmentos 
como o da indústria automobilística também serão afetados", ele informa.   
 
O rebaixamento dos níveis de remuneração terá reflexos nos salários dos jovens que estão 
ingressando no mercado. Contratados como trainees, analistas juniores ou mesmo como 
sócios, com remuneração média de R$ 4 mil, segundo Vasconcellos, eles demorarão mais 
tempo para ser promovidos e fazer o pé-de-meia. "Tinha gente com 27 anos, contratada por 
bancos de investimentos, ganhando R$ 200 mil por ano."   
 
Até outubro do ano passado, esses executivos "juniores" mudavam de status quase que 
semestralmente. "Para chegar ao cargo de analista sênior, levavam em torno de dois anos, 
ante a média de cinco anos do período anterior. Entre 26 e 28 anos, tinham chances de virar 
gerente e, aos 35, já poderiam estar ocupando cargo de diretoria, com salários e bônus", 
conta Vasconcellos. A escalada meteórica, sobretudo no mercado financeiro, estava insuflada 
pela dinâmica do mercado de fusões e aquisições e pela valorização da bolsa que inflacionou o 
mercado de corretagem.   
 
Escaldadas, as empresas, agora, recuaram para uma atitude "mais conservadora" e estão 
muito mais rigorosas na seleção de seus quadros. O rigor começa nos processos de seleção de 
trainees e administradores júnior, atualmente, realizados em três ou quatro etapas, 
exemplifica Bevilacqua. O objetivo é identificar um profissional com perfil de administrador, 
mas que também saiba redigir um texto, seja fluente em inglês, tenha liderança e facilidade de 
relacionamento. Competências avaliadas em provas, entrevistas e em dinâmicas de grupo, 
descreve Freitas Júnior, da FGV. Lisi Dias da Cunha, de 23 anos, formada na FGV em 2007, 
por exemplo, disputou com 32 mil candidatos de todo o país as 100 vagas oferecidas pela 
Petrobrás para o cargo de administrador júnior. Fez a prova em agosto de 2008 e foi 
selecionada. "Estou trabalhando na área de recursos humanos e tenho planos de fazer uma 
especialização, provavelmente uma pós-graduação. Só não sei quando."   
 
Fonte:Valor Econômico, São Paulo, 4 mar. 2009, Eu & Investimentos, p. D8. 


