
Escolas abrem espaço para as empresas menores recrutarem 
Della Bradshaw 
  
Faz apenas um ano que Martin Bustarret deixou o Insead, com um MBA na mão, para 
trabalhar na International SOS, companhia internacional de cuidados com a saúde. Na ocasião, 
a crise econômica mundial mal lançava sua sombra sobre o processo de recrutamento. 
 
Na sede da International SOS em Cingapura, o francês Bustarret está encarregado do 
desenvolvimento de grandes projetos médicos, sempre apoiando companhias petrolíferas ou 
de mineração quando elas entram em uma nova região, fornecendo médicos, enfermeiras e 
medicamentos. No último ano, ele passou cerca de 25% de seu tempo viajando, para lugares 
tão distantes quanto a Indonésia, Gana e Libéria. 
 
Um dos elementos do trabalho que ele mais gosta está relacionado às exigências sociais 
adicionais que são parte do processo para a concessão de licenças de exploração de petróleo e 
mineração- o ensino de cuidados com a saúde ou prevenção da malária. 
 
Dois fatores atraíram Bustarret para a sede da companhia em Cingapura: ela era uma 
companhia verdadeiramente internacional, com 60 escritórios espalhados pelo mundo; e ele 
queria "trabalhar numa companhia que fizesse sentido, que desse uma contribuição". 
 
Embora Bustarret, que alega nunca ter sido talhado para ser um consultor administrativo ou 
um banqueiro, tenha escolhido a International SOS como seu recrutador favorito, muitos MBAs 
que estarão se formando no terceiro trimestre olharão para Bustarret com inveja. 
 
Isso porque na medida em que grande parte dos recrutadores das áreas de finanças e 
consultorias seguram seus planos, muitos alunos de MBA terão de fazer concessões em três 
áreas para conseguirem um emprego. A primeira: muitos terão que repensar a geografia de 
onde pretendem trabalhar, olhando para áreas como a Ásia e Oriente Médio, em vez dos 
Estados Unidos e a Europa.  
 
A segunda: eles poderão ter de aceitar um emprego em uma companhia pequena ou de médio 
porte, em vez das enormes parcerias e conglomerados que esperavam. E a terceira: eles 
poderão ter que se voltar para setores onde os salários são menores. 
 
As faculdades de administração estão fazendo este ano uma recepção especial para as 
empresas menores, afirma Marianne Wisheart, diretora de recursos humanos da Power 
Advocate, consultoria especializada em energia. "É realmente animador. As faculdades estão 
estendendo o tapete vermelho." 
 
Para uma companhia de 75 funcionários, uma recepção dessas nas principais faculdades de 
administração dos Estados Unidos é uma experiência nova. "Estamos conseguindo entrar em 
algumas das melhores faculdades, onde antes não podíamos recrutar funcionários", afirma 
Wisheart. 
 
Embora seja uma empresa pequena, 30% de seus funcionários possuem MBA e outros 
possuem mestrados técnicos. Candidatos bem sucedidos provavelmente conseguirão emprego 
nas áreas de administração ou gerenciamento da cadeia de fornecimento nessa companhia de 
capital fechado, que concede opções de ações como parte do pacote de pagamento. 
 
A remuneração certamente será um problema para muitos formandos este ano. Na Molson 
Coors Brewing, fabricante de cerveja do Reino Unido, que é uma das companhias que estão 
tentando recrutar MBAs na London Business School pela primeira vez, os salários não vão se 
comparar aos oferecidos no ano passado na City de Londres. Mas Richard Bradley, diretor de 
serviços aos clientes da Alexander Mann, para a qual a Molson Coors terceiriza seu 
recrutamento no Reino Unido, diz que os candidatos bem sucedidos deverão conseguir um 
aumento de 25% no salário que eles tinham antes da graduação. No longo prazo, o MBA 
deverá dar a eles capacidade para crescer rapidamente dentro da companhia, afirma. 
 



Embora muitas empresas estejam podendo recrutar MBAs pela primeira vez, elas ainda assim 
terão exigências específicas. A Power Advocacy, por exemplo, vai dar preferência para aqueles 
com experiência técnica ou de engenharia; a International SOS vai exigir uma mentalidade 
globalizada. 
 
Mario Ferraro, gerente-geral internacional de recursos humanos da International SOS, diz que 
um número crescente de faculdades está fornecendo administradores globais. "Vemos que, de 
um ano para outro, as faculdades de administração estão com uma capacidade maior de 
fornecer gerentes globais." 
 
O conselho de Bustarret para aqueles que estão concluindo um MBA este ano é ser realista. 
"Você não pode mudar de atividade, de localização e de área de uma vez só. O meu conselho 
é: aproveite seus pontos fortes e baseie-se nisso." 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 13 abr. 2009, Eu & Investimentos, p. D10. 


