
Quer trabalhar comigo?
Pesquisa aponta os maiores atrativos oferecidos pelas empresas aos novos talentos

DANIELE DO NASCIMENTO MADUREIRA

O Instituto de Pesquisa Econômica e
Aplicada (Ipea) deu o alerta na semana
passada: o percentual da população eco-
nomicamente ativa sem emprego passou
de 6,4% em 1993 para 10% em 2003, um
avanço de 56% no período. O desperdí-
cio de trabalhadores envolve desde o
chão de fábrica até o alto escalão. Dian-
te desse cenário, soa quase irônico falar
da preocupação de presidentes de gran-
des companhias em atrair novos talen-
tos para suas organizações.

Mas tal cuidado existe, conforme apon-
ta pesquisa mundial realizada no segundo
semestre de 2004 pela multinacional de re-
lações públicas Hill & Knowlton com 205
executivos de empresas de porte. Entre
eles estão 30 brasileiros. A preocupação jus-
tifica-se: numa época de concorrência fe-
roz, em que produtos e serviços se tornam
commodities, só idéias genuínas costumam
fazer a diferença (positiva) no balanço.

No Brasil, a pesquisa identificou que as
oportunidades de crescimento na carrei-
ra (24% das respostas), a boa reputação
da companhia (20%) e os valores e a cul-
tura da empresa (17%) são, na opinião dos
dirigentes, os principais atrativos para no-
vos talentos. Comparando essas respostas
às dadas há cinco anos no mesmo levanta-
mento observa-se uma queda significati-
va na importância concedida à remunera-
ção (de 23% para 11%), assim como ao
quesito marca da empresa (de 16% para

PROJETO DE VIDA

Falar sobre um projeto de vida é
bem mais do que pensar em qualquer
trabalho, ocupação, sina ou destino. É
o que você faz para ser assim, como
se articula, com quem você se enten-
de, com quem você convive e como
faz para tentar transformar sonhos em
realidades. É a maneira que cada um
tem de procurar ser feliz. Sempre me
senti múltiplo — vivendo comunica-
ção, respirando formas de contato o
tempo inteiro, seja pela publicidade,
seja pela música (do grupo Rumo),
por programas de rádio, etc. Nessa
mistura contínua de funções aprendi
a admirar cada vez mais o trabalho em
equipe e entender que o processo de
comunicação depende totalmente da
harmonia estabelecida. Ao criar a Sin-
gular Arquitetura de Mídia, em setem-
bro de 1996, pensava em uma empre-
sa que tivesse a minha "cara". Eu ado-
ro o ambiente, o assunto, a riqueza da
mídia como um todo, e não sou daque-
les que acham que só um lado (edito-
rial, programação, comercial, pesqui-
sa, planejamento ou o que for) traduz
tudo. Não sinto necessidade de colo-
car chapéus diferentes cada vez que
faço uma coisa e incorporei essa di-

6%). Este item dá um indicativo de que
jovens profissionais estão à procura de se-
gurança, independentemente de a compa-
nhia ter uma "grife" no mercado.

Para Denys Monteiro, sócio da consul-
toria de recrutamento de altos executi-
vos Fesa, a menor importância atribuída
ao pacote de compensação como moeda
de atração de talentos tem uma explica-
ção histórica. "Há cinco anos, vivíamos o
boom da internet e as privatizações esta-
vam em alta, o que inflou os salários", afir-
ma, lembrando que, só em 2000, US$ 32
bilhões em investimentos foram aporta-
dos no Brasil. Depois veio a ressaca das
pontocom e o mundo virtual não conse-
guiu absorver a cara mão-de-obra que
buscou na velha economia; ao mesmo
tempo, o intenso movimento de contra-
tações por parte das ex-estatais cessou.
Daí para a estagnação e, logo após, para
a queda na oferta de posições, foi um pas-
so. "Entre 2000 e 2003 o mercado mun-
dial de contratação de executivos caiu
pela metade, passando de US$ 10 bilhões
para US$ 5 bilhões", diz Monteiro.

A pesquisa da Hill & Knowlton também
mostra que o item 'Valores e cultura da
empresa" registrou a maior variação positi-
va entre as respostas dos altos executivos,
subindo de 10% para 17% no período. As
companhias perceberam que um ambien-
te propício à criação e à autonomia, sem
barreiras burocráticas, é condizente com o

Geraldo Leite, 51 anos, sociólogo e cientista
político, é dono da Singular Arquitetura de Mídia

versidade da minha carreira. Mais tar-
de, descobri que essa "cara" estava em
tudo o que somos, pensamos, no que
conseguimos realizar com qualidade e,
no nosso caso, de uma forma quase
apaixonada. Hoje, com orgulho da
equipe, sinto que conseguimos trans-
formar uma opção de trabalho em um
projeto de vida. E como é bom fazer o
que se gosta!

A SEÇÃO PROJETO DE VIDA TEM o OBJETIVO DE RELATAR
QUAL O MAIOR PLANO, SONHO OU ASPIRAÇÃO, EM

ÂMBITO PESSOAL OU PROFISSIONAL, DE GRANDES

EXECUTIVOS, EMPRESÁRIOS E CONSULTORES.

perfil da nova geração de profissionais.
Diferentemente daqueles que passaram

as duas últimas décadas do século 20 imer-
sos no trabalho, os jovens executivos tam-
bém têm total consciência de que existe
vida além do escritório. "Há cinco anos,
apenas 1% dos entrevistados no Brasil va-
lorizava o equilíbrio entre o lado pessoal e
o profissional. Hoje, são 8%", diz Renata
Monte Alegre, gerente geral da Hill & Kno-
wlton no País. A empresa que acena aos
candidatos com a proposta de respeitar a
vida pessoal entra na sua lista de desejos.

REPUTAÇÃO CORPORATIVA
A proposta do levantamento da mul-

tinacional de relações públicas foi identi-
ficar, entre os principais dirigentes, qual
a relevância da reputação corporativa.
Descobriu-se que esta tem o poder de am-
pliar a demanda por produtos, reter ta-
lentos e facilitar os negócios da compa-
nhia em transações e parcerias estraté-
gicas. Quando questionados sobre os itens
que mais pesam para o bom nome da
empresa, 63% dos brasileiros apontaram
a cultura corporativa e o ambiente de tra-
balho. No exterior, são meros 17%.

A parte internacional da pesquisa da
Hill & Knowlton identificou que um paco-
te atraente de remuneração (26%), a re-
putação da companhia (21%) e as opor-
tunidades de crescimento na carreira
(18%) são hoje os fatores de maior impor-
tância para a conquista de talentos nos Es-
tados Unidos, na Ásia e na Europa. Cinco
anos atrás, no mesmo estudo, a reputação
corporativa tinha participação muito me-
nor entre os principais atrativos: 14% — o
que evidencia o estrago causado pelas
fraudes contábeis, que balançaram gigan-
tes norte-americanas e européias em 2002
e 2003. A chance de desenvolver carreira
promissora perdeu espaço. Há cinco anos,
era o maior chamariz das empresas (23%).
O baixo investimento na carreira dos exe-
cutivos a médio e longo prazos denuncia
outro sinal dos novos tempos: alta rotati-
vidade e ausência de lealdade à camisa da
companhia. Agora, é cada um por si.

Fonte: Meio & Mensagem, ano 27, n. 1161, p. 42, 6 jun. 2005.




