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Em renomadas escolas de negócios do Reino Unido há uma declarada recomendação para 
convencer os alunos de que há outras opções de carreira 
 
Depois de meia década abrindo caminho para jovens executivos tornarem-se precoces milionários, 
o mercado financeiro (inclui-se bancos de investimentos e consultorias) é atualmente apontado 
como um segmento a ser encarado com ponderação por aqueles com alto potencial 
administrativo. Em renomadas escolas de negócios do Reino Unido, seja na famosa London 
Business School, em Londres, na jovem e considerada moderna Warwick University (em 
Coventry) ou mesmo na Edinburgh University (Escócia) - região que figura na lista dos principais 
centros financeiros da Europa, depois de Londres e Frankfurt (Alemanha) -, há uma declarada 
recomendação para convencer os alunos de que há outras opções de carreira.  
 
Ao mesmo tempo, também há uma acirrada ofensiva para que sua lista seleta de alunos tenha 
estreito contato com o ramo, abrindo portas para futuras oportunidades de trabalho. Aidan 
Hetherington, do setor de Carreiras e Relacionamento da Edinburgh University, diz que o salário 
de um executivo no posto de Controller financeiro ou da área de um banco de investimento é de 
aproximadamente 60 mil libras (cerca de R$ 286 mil) por ano.  
 
Apesar do anseio de muitos estudantes de MBA (Master in Business Administration) em relação ao 
setor, há quem redirecione sua profissão para os setores da velha economia, ou mesmo para o 
empreendedorismo.  
 
Os orientadores de carreiras das escolas enfatizam essa necessidade. Mas a tarefa não é simples. 
Ainda que nos últimos anos o mercado financeiro tenha sofrido drástico enxugamento de postos, a 
remuneração para quem permanece na área ainda é polpuda se comparada à indústria tradicional.  
 
"Antes, esses dois setores chegavam nas escolas de negócios, recrutavam os melhores e os 
levavam embora", comenta Graham Hastie, diretor do Centro de Gerenciamento de Carreira da 
London Business School (escola que figura na sétima posição do ranking do Financial Times de 
melhores MBAs). "Hoje não é mais assim." Ele observa que, há três anos, 95% dos alunos de MBA 
saíam do curso já empregados. Desse total, 70% seguiam para trabalhos na área financeira e 
outros 30% para o ramo de consultoria. Os porcentuais, hoje, não mudaram muito, mas o 
número de postos foi retraído.  
 
Hastie lembra que um executivo do ramo financeiro recebe em torno de 57 mil libras (cerca de R$ 
272 mil) em Londres. Isso de salário de base, sem considerar bônus mais benefícios, como 
automóvel. Há ainda mais 18 mil libras (R$ 86 mil) de luvas. "Há diferenciadas oportunidades em 
empresas de óleo e gás, e é preciso estar atento também às empresas de pequeno porte."  
 
"Com a recessão, as pessoas têm de pensar com mais criatividade. Na crise, a figura do 
empreendedor torna-se ainda mais necessária", afirma Simon Tankard, executivo que orienta 
estudantes sobre carreira na Said Business School. Mas ele ressalva que o empreendedor não é 
somente aquele que desenvolve uma empresa, mas também o executivo que trata a organização 
como um negócio próprio e não só um mecanismo de enriquecimento apressado. No comentário 
está implícito, claro, a característica de um executivo dedicado e envolvido com o sucesso de sua 
empresa.  
 
A Said Business School, escola de negócios que leva o selo da tradicional Oxford University, a 
mais antiga universidade de língua inglesa, por ser uma escola nova, com sete anos de fundação, 
optou por um modelo flexível de grade de matérias, dando oportunidade de escolhas não só nas 
eletivas mas também nas disciplinas compulsórias.  



O porta-voz da escola lembra que, além de empreendedorismo, têm ganho destaque os cursos de 
MBA em ciência e tecnologia. Hoje, segundo ele, 80% dos profissionais que concluem o MBA 
conquistam um novo emprego até três meses depois. Há quatro anos, essa taxa era de 100%. 
Para ele, a recessão requer dos estudantes maior entrosamento com setores da velha economia e, 
ao mesmo tempo, das áreas em crescimento.  
 
No verão, os alunos do MBA da Said, por exemplo, têm a oportunidade de prestar consultoria em 
algumas instituições. O mesmo faz a London Business School. A Said também tem um projeto no 
qual presta consultoria na área jurídica, com registro de patentes, como uma forma de incentivar 
o surgimento de novas empresas. O curso, dizem seus mentores, tem um viés muito prático. Algo 
que está na lista de prioridades das escolas, em tempos de enxugamento de postos e apertado 
espaço mesmo para os mais qualificados homens de negócios.  
 
Na Edimburgh University, instituição que declara ampliar sua ofensiva para conquistar alunos 
brasileiros, seus orientadores enfrentam situação semelhante. "As McKinseys do mundo não estão 
contratando. A quantidade de postos que têm não justifica o recrutamento, mas as pequenas 
continuam buscando novos profissionais", afirma Simon Earp, diretor da Escola de Negócios da 
Edimburgh University.  
 
Ele diz que trata o tema com certa ponderação. Fala sempre aos alunos que, na Europa, a 
indústria financeira não está contratando, mas isso não significa que nos outros países o mesmo 
esteja ocorrendo. Segundo ele, no ano passado, os alunos de MBA encontraram globalmente 
oportunidades nas áreas de biotecnologia, gerenciamento hospitalar, varejo, manufatura e 
indústria farmacêutica e no segmento governamental. 
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