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Estudantes brasileiros de MBA de grandes escolas de negócios da Europa e Estados Unidos 
resolveram acionar o networking com o objetivo de aumentar o número de ofertas para o 
"summer jobs" este ano. Com a crise financeira, houve uma retração nas propostas das 
empresas para este tipo de trabalho temporário realizado pelos alunos entre o primeiro e 
segundo ano do curso, durante três ou quatro meses.  
 
"Geralmente, os alunos começam o ano com acordos fechados para o 'summer jobs', que 
começa em julho. Estamos em abril e muita gente não recebeu sequer uma proposta", diz 
Patricia Volpi, responsável pelo MBA Alumni Brasil, grupo de networking com 1.650 alunos e 
ex-alunos brasileiros das principais escolas de negócios do mundo. 
 
A grande inquietação dentro do grupo sobre a realização do "summer jobs" este ano fez com 
que os participantes realizassem uma força tarefa para garimpar as vagas existentes nas 
empresas onde trabalham ou nas de seus amigos. "Já conseguimos descobrir algumas 
colocações", comemora Patrícia. 
 
Para ajudar nessa empreitada, o grupo acaba de se associar à GNext, empresa especializada 
no recrutamento de jovens talentos, na faixa dos 25 aos 32 anos de idade. Todo ano, a sócia-
diretora da empresa, Danute Gardziulis, viaja para conhecer pessoalmente os alunos de MBA 
das escolas de primeira linha dos Estados Unidos e Europa. O objetivo é convidá-los, após a 
formatura, para participar de processos de seleção de emprego em empresas no Brasil. Agora, 
para ajudar a fazer essa ponte também para o "summer jobs", ela entrevistará os candidatos 
por videoconferência. "Vamos identificar as competências dos estudantes e apresentá-los para 
as companhias", explica. 
 
Os "summer jobs" muitas vezes funcionam como um período de experiência ou pré-seleção 
para as empresas. "As companhias estão segurando as contratações neste momento. Isso faz 
com que esse estágio seja um bom filtro para elas conhecerem melhor os candidatos antes da 
efetivação", diz Patricia. Ela lembra que o "summer job" representa também uma boa 
oportunidade para os estudantes de MBA entrarem em contato com um outro tipo de negócio 
pelo qual se interessam, mas nunca tiveram oportunidade de atuar. "É bom para os dois 
lados", diz. 
 
Como a situação está difícil, Patricia diz que a expectativa de remuneração dos candidatos aos 
"summer jobs" no momento está mais modesta. No geral, eles recebem entre US$ 5 mil e US$ 
8 mil mensais para realizar este tipo de estágio. "Uma pessoa que se destaca num 'summer 
job' pode ser contratada depois pela empresa e, em alguns casos, a companhia chega a 
patrocinar o segundo ano do MBA para segurar um bom candidato", conta Patrícia. Resta saber 
como será o comportamento das companhias este ano. 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 24, 25 e 26 abr. 2009, Eu & Investimentos, p. D8. 


