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Para aqueles que vão conseguir seus MBAs este ano, a palavra "não" parece ser a resposta 
para tudo. Nada de propostas. Nada de emprego. Nada de ligações de retorno. Nada de 
entrevistas. Obrigado, mas não, obrigado. Para aqueles alunos sortudos que já têm uma 
proposta nas mãos, até mesmo um sim vem com um não grudado: ainda não. 
 
Recentemente, empresas com problemas de caixa que fizeram ofertas firmes começaram a 
adiar as datas de início de contratação de MBAs. Isso vem acontecendo, principalmente, no 
setor de serviço, nas consultorias. Esporadicamente, esse movimento atinge segmentos que 
vão desde produtos de consumo até eletrônicos. 
 
E não são só os formados em MBA que estão enfrentando os adiamentos. "Duas companhias 
disseram a nossos estagiários: 'Vocês não podem começar duas semanas depois?'", afirma 
Jeffrey M. Fischer, diretor do Centro de Gerenciamento de Carreiras da Kenan-Flagler Business 
School da Universidade da Carolina do Norte em Chapel Hill. 
 
Os adiamentos em posições permanentes de pós-graduação normalmente vão de três a seis 
meses. Algumas companhias como a Deloitte, que confirmou o adiamento das datas de início 
para um punhado de novos MBAs contratados em sua prática de consultoria, estão fornecendo 
uma compensação parcial aos graduados. Outras estão dando a eles uma bonificação de 
ingresso adiantada, enquanto outras estão oferecendo pouco mais que um aperto de mão e 
uma promessa, o que está deixando muitos se perguntando se os empregos ainda existirão em 
três ou seis meses. 
 
Como não está entrando dinheiro, eles também estão preocupados em como vão se virar. Uma 
aluna de 28 anos da Kellogg Graduate School of Management da Northwester University teve 
sua data de início de trabalho junto a uma companhia multinacional de bebidas adiada de 1º 
de setembro para janeiro de 2010. Tudo o que ela recebeu foi um pagamento por 
transferência. Ela não vai receber sua bonificação de ingresso antes de 30 dias após começar a 
trabalhar. Como resultado, ela terá de voltar a morar com os pais. "Eu realmente preciso 
desse dinheiro agora", diz ela "e não daqui seis meses." 
 
Assim como muitos graduados que falaram com a "BusinessWeek" sobre o adiamento das 
propostas que receberam, esta aluna de MBA insistiu em permanecer no anonimato, sem 
mencionar também o nome da companhia, por medo de ter problemas com o futuro 
empregador. A "BusinessWeek" entrou em contato com todas as companhias que teriam 
adiado as datas de início de trabalho desses contratados; todas eles, com exceção da Deloitte, 
não quiseram comentar o assunto ou fornecer detalhes. 
 
Para os graduados, o adiamento das datas de início cria um dilema: como permanecer do lado 
dos pretensos empregadores ao mesmo tempo em que tentam um "plano B" para garantir que 
terão algum tipo de trabalho remunerado? Alguns vêm aproveitando oportunidades de curto 
prazo oferecidas por outras empresas, enquanto outros estão, em segredo, procurando 
emprego, e ainda existem os que estão trabalhando de graça para os futuros empregadores 
até a data oficial do início de trabalho, apenas para manter um pé dentro da companhia. 
 
Consultores de carreiras estão aconselhando os alunos que tiveram suas datas de início 
adiadas, a tentarem um trabalho temporário para poderem pagar suas contas e 
silenciosamente buscar outras posições, caso o emprego em que depositam suas esperanças 
não se concretize. Alguns estão menos esperançosos que outros. Harry Kraemer ex-diretor-
presidente da Baxter e hoje professor da Kellog School of Management, aconselhou os MBAs 
em uma mesa redonda realizada na Kellogg a tratarem as propostas como não-existentes e 
torcerem para estarem errados. "Se a data que vocês deverão começar for adiada, 
simplesmente assumam que não têm um emprego", disse Kraemer. 
 



Adiar as datas de início de trabalho em fases de baixa do ciclo econômico não é algo sem 
precedentes. Na verdade, os empregadores são conhecidos por fazerem isso em toda 
desaceleração da economia, sendo a mais recente em 2002. 
 
Este ano, afirma Roxanne Hori, reitora-assistente e diretora de gerenciamento de carreiras da 
Kellogg, os adiamentos estão mais disseminados, mas ainda não chegaram ao ponto em que 
estiveram em 2002, quando um graduado pela Kellogg chegou a esperar 18 meses antes de 
finalmente começar a trabalhar. 
 
Mas e se a economia não se recuperar nos próximos seis meses? Hori acredita que as 
empresas vão aprender com os erros do passado e perceber que, no curto prazo, não vale a 
pena sofrer um dano na reputação rescindindo essas propostas, como fizeram algumas em 
2002. No longo prazo, isso também é prejudicial ao sucesso da companhia. "Da perspectiva de 
curto prazo, há a questão da estigmatização. Mas o mais importante é o impacto interno. 
Quando você tem um ano sem a entrada de talentos, isso cria lapsos mais tarde. Você não 
tem um canal de escoamento e isso se torna um problema." 
 
Para os MBAs, o adiamento das datas de início de trabalho- mesmo que o emprego acabe se 
materializando- é um sofrimento real, afirma Maury Hanigan, presidente da MBA Scouting 
Report. Muitos precisam pagar as prestações da casa e suas famílias tiveram que mudar de 
cidade para que eles fizessem o curso, de modo que não têm uma esposa com renda que 
possa ajudar a pagar as contas. "Os alunos não podem ficar parados na Europa, por exemplo, 
por seis meses", diz Hanigan. "Muitos são mais velhos, têm família ou pelo menos esposa e a 
dívida com a escola que continua correndo." 
 
O problema é que procurar outro emprego depois de já ter aceito um, às vezes é visto como 
algo impróprio, uma violação de um código não escrito existente entre os empregadores e os 
empregados. Mesmo assim, Hanigan diz que muitos MBAs formados com datas de início de 
trabalho adiadas estão deixando de lado essa etiqueta. "Pensando de um modo realista, eu 
acho que os alunos estão de olhos e ouvidos abertos a outras oportunidades, mas tentando 
fazer isso silenciosamente para não correrem o risco de perder o emprego que já têm nas 
mãos." 
 
Aqueles que aceitaram alguma forma de pagamento -seja um ordenado por transferência, uma 
bonificação de ingresso ou uma remuneração parcial -afirmam se sentir formalmente 
comprometidos a começar a trabalhar em uma data posterior. Mas muitos afirmam que seus 
futuros empregadores os estão encorajando a fechar contratos de trabalho de curto prazo com 
outras empresas para que eles possam ter renda nesse meio tempo. 
 
Em primeiro lugar, segundo Fischer da Kenan-Flager, os alunos deveriam tentar ser honestos 
com seus futuros empregadores, para que não se arrependam depois. "A única coisa que eu 
diria aos alunos é que a maneira como você se comporta durante uma situação de crise 
estabelece como você será visto em sua carreira." 
 
Mas até mesmo Fischer admite que é bom ter um plano B. Para fornecer um aos alunos, a 
Universidade da Carolina do Norte recentemente fez uma parceria com uma firma de 
treinamento para dar a 40 novos MBAs um curso relâmpago de quatro dias sobre análise de 
crédito, analisando e reestruturando as dívidas de uma companhia. "Fazemos a pergunta: num 
mercado ruim, como você usa a educação financeira que teve, que é boa, para botar a mão na 
massa?" 
 
Não é um plano B ruim de se ter porque, enquanto algumas ofertas de emprego vão de fato se 
concretizar, outros alunos poderão acabar tendo que usar a criatividade. 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 12, 13 e 14 jun. 2009, Eu & Investimentos, p. D8. 


