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Quando era aluna do último ano da Wharton School of Business, Riana Paige recebia um bom 
salário fazendo estágio no JPMorgan Chase no terceiro trimestre do ano passado, mas ficou 
desapontada quando não recebeu uma oferta para trabalhar em período integral no banco de 
investimento após sua graduação. Agora ela pensa em obter um emprego de professora em 
Dubai, ou em trabalhar para uma importadora de vinhos.  
 
Daniel Miller, aluno do curso de graduação da Wharton que fez estágio no mesmo tempo que 
Riana numa pequena empresa de private equity em Manhattan, ficou tão desanimado por não 
conseguir arranjar emprego no setor de finanças que começou a pensar em se tornar um 
rabino.  
 
Jessica Levy, também aluna de Wharton, o mais prestigiado programa de graduação em 
negócios do país, surpreendeu-se quando seu supervisor no UBS disse que embora ela tenha 
feito um ótimo trabalho como estagiária, o banco não poderia dar um emprego para ela depois 
de formada. Seus sonhos de trabalhar num banco de investimento caíram por terra, ela 
recentemente prestou exame no Foreign Service e disputa um emprego no Departamento de 
Estado.  
 
"Muitos de meus colegas estão explorando áreas que antes nem mesmo cogitávamos", disse 
Jessica. "Um aluno cuja área principal de especialização era em finanças mas que frequentava 
as aulas de música de repente passou a pensar em abrir um clube de jazz".  
 
Pela última década, um emprego no Goldman Sachs, Morgan Stanley ou em outro banco de 
investimento era considerado o troféu mais cobiçado para muitos dos melhores e mais 
brilhantes estudantes universitários do país. Mas a implosão de Wall Street - a vaporização de 
sólidas instituições como o Bear Sterns e o Lehman Brothers e a degradação dos até então 
poderosos bancos de investimento - não só abalou as ambições de um geração, mas também 
as liberou.  
 
"Havia uma verdadeira mentalidade de rebanho para ingressar na área de banco de 
investimento", disse Jessica, observando que o prestígio, a pressão dos colegas e dos pais 
muitas vezes canalizavam os estudantes para Wall Street, o caminho mais óbvio e natural. 
Mas, por causa da crise, "surgiu de repente uma licença para procurar algo no qual se estava 
interessado e que há três anos seus pais teriam dito absolutamente não".  
 
Para muitos alunos da Wharton, parte da Universidade da Pensilvânia, a crise de Wall Street 
promoveu uma sensação de alívio. Alguns alunos agora reconhecem que estavam atrás de 
empregos na área de banco de investimento em grande parte para acalmar os pais que, depois 
de terem investido perto de US$ 200 mil na educação dos filhos, estavam ansiosos para eles 
começarem a ganhar muito dinheiro - e algum prestígio também.  
 
Naturalmente, muitos alunos que cobiçavam vagas em Wall Street as conseguiram: as 
empresas de prestígio que restam estão fazendo muitas contratações, embora bem menos do 
que nos anos anteriores. E alguns alunos graduados em finanças que foram barrados em Wall 
Street aceitaram segundas opções, quase sempre em bancos menores de cidades menores. 
Mas muitos que cobiçavam os grandes bônus dos bancos de investimentos estão estudando 
alternativas decididamente abaixo da escala, qualquer coisa desde Tech for America a técnico 
de informática.  
 
"O interesse sempre esteve na oportunidade e no reconhecimento da marca, e para muitos 
alunos isso significava empregos no Golman Sachs", disse Emanuel Sturman, diretor de 
serviços de carreira do Dartmouth College. "É prematuro dizer que a rosa perdeu totalmente a 
cor, mas creio que os estudantes estão começando a examinar uma faixa mais ampla de 
oportunidades".  
 



Os supervisores das universidades dizem que as mudanças radicais em Wall Street afetarão 
não só os membros direcionados para o estudo de finanças da classe de 2009 mas também 
dezenas de milhares de alunos do penúltimo ano, segundanistas e calouros, assim como os 
alunos futuros, os incentivando a repensar suas áreas de especialização e metas de carreiras.  
 
Depois de fazer estágio no Goldman Sachs no terceiro trimestre do ano passado e não receber 
a oferta de emprego em tempo integral no banco de investimento, Katie Shea, aluna do último 
ano da Stern School of Business da Universidade de Nova York, está realizando seus sonhos de 
empreendedorismo. Ela fundou uma empresa de calçados que cria e importa calçados 
dobráveis que as mulheres podem calçar quando se encaminham andando para o trabalho e 
depois guardá-los na bolsa.  
 
"Para mim, a crise de Wall St. foi uma benção disfarçada", disse a aliviada e feliz Katie 
Shea.Nem todos sentem dessa forma. Para muitos estudantes não graduados com os olhos 
voltados para Wall Street, a crise do setor financeiro criou pânico - e confusão quando 
procuram empregos. Jessica Levy diz que fez entrevista com o Lehman Brothers um dia, e o 
banco declarou falência no dia seguinte. Foi um momento traumático.  
 
"Nos últimos três anos, vimos 10 ou 12 crias da Wharton indo para cada um dos cinco 
principais bancos", disse Jeremy Cohn, aluno do último ano da Wharton. "Este ano há 
provavelmente de zero a 2 ou 3 alunos indo para esses bancos".  
 
O Goldman Sachs, o Morgan Stanley e outros bancos recusaram-se a revelar em quanto 
reduziram as ofertas de emprego. Mas os supervisores das universidades estimam que o 
declínio das ofertas de empregos no setor financeiro é de 10% a 50%. E também está 
afetando os alunos de programas MBA.  
 
Jana Kierstead, diretora dos serviços de carreira MBA da faculdade Harvard Business School, 
disse que o número de anúncios de empregos declinou, no geral, 30% em relação ao ano 
passado, com uma queda de 40% entre as instituições financeiras.  
 
"O número de empresas que vem ao campus foi relativamente o mesmo, mas o número de 
posições para as quais estão recrutando foi reduzido", ela disse.  
 
Kierstead disse que 78% dos alunos do segundo ano de Harvard tinham ofertas de empregos, 
ante 90% nessa mesma época do ano passado.  
 
Na Wharton, o número de entrevistas realizadas no campus para os 600 alunos não graduados 
da faculdade caiu 20%, ante as 13 mil feitas no ano passado.  
 
Em 2008 os salários iniciais para os alunos não graduados direcionados para as principais 
empresas financeiras variavam de US$ 55 mil a US$ 70 mil, com bônus contratuais de US$ 8 
mil. E os bônus anuais muitas vezes correspondiam aos seus salários iniciais. Neste ano, os 
salários iniciais são praticamente os mesmos, com bônus contratuais muitas vezes caindo para 
US$ 4 mil. Quanto às expectativas de bônus polpudos, eles seguiram o caminho do Bear 
Stearns.  
 
Alguns alunos ficaram frustrados e suspenderam a busca por empregos. Como resultado, 
Patricia Rose, diretora de serviços de carreira da Universidade da Pensilvânia, enviou 
recentemente uma mensagem informando: "Estamos ouvindo de alguns alunos que eles estão 
desanimados, e deixaram de se candidatar a empregos porque muitos outros candidatos estão 
competindo com eles, alguns sem dúvida mais qualificados. Resistam a esse impulso! Ao 
deixarem de preencher as fichas de emprego, vocês estão rejeitando a si mesmos", ela disse.  
 
"Vocês estão frequentando uma das melhores universidades do mundo", lembrou Patricia.  
 
"Então persistam", ela concluiu. "E o mais importante, acreditem em si mesmos".  
 



Se alguns alunos do último ano da faculdade Wharton estão encontrando dificuldades, muitos 
se deram bem. Jeremy Cohn, por exemplo, foi contratado pelo grupo imobiliário da Lazard 
Frere. Mickey Ashmore, ex-estagiário do Goldman Sachs, aceitou uma oferta da divisão de 
finanças da Microsoft. Anthony Orlando e Nanxi Ling vão trabalhar para a Oliver Wyman, 
consultora de Manhattan que presta assessoria para os bancos em apuros.  
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 24, 25 e 26 abr. 2009, Plano Pessoal, p. D7. 


