
Remuneração e melhores locais para trabalhar, temas em pauta 
Expansión 
 
As edições digitais dos principais jornais estrangeiros abordaram, recentemente, diferentes temas 
relacionados à remuneração, mercado de trabalho e criação de empresas. Além disso, analisam as 
pretensões da "Geração Y" nos Estados Unidos e revelam quais são as empresas que oferecem as 
melhores práticas acadêmicas. A seguir, alguns desses comentários.  
 
A recessão nos Estados Unidos está afetando os resultados das principais companhias do país. 
Assim, segundo Joan S. Lublin informa no The Wall Street Journal, alguns CEOs - como Edgar 
Bronfman Jr. (Warner Music Group), James E. Cayne (Bear Stearns), Kerry Killinger (Washington 
Mutual) e John Mack (Morgan Stanley), entre outros, decidiram renunciar aos bônus para fazer 
frente à crise.  
 
Apesar de revolucionária, Lublin assegura na reportagem "More CEOs are saying no (voluntarily) 
to bonuses" (Mais CEOs estão dizendo não voluntariamente aos seus bônus) que essa prática, em 
alguns casos, é uma medida insuficiente para apaziguar os ânimos dos empregados e 
investidores.  
 
Enquanto isso, 40% dos empregados com menos de 25 anos do setor privado confessam que 
estudam a possibilidade de mudar para empresas públicas, segundo revela o artigo "The meaning 
of life at work"(O significado da vida no trabalho) publicado no Financial Times. Paralelamente, 
60% dos jovens com menos de 25 anos estão procurando um emprego que "valha a pena". O 
artigo, elaborado pelo colunista Stefan Stern, reúne as conclusões da pesquisa "Workwhile Work" 
(Trabalho que vale a pena) elaborada entre mais de 1.500 trabalhadores britânicos pela 
consultoria CHA.  
 
As empresas deveriam informar seus candidatos acerca de suas políticas de conciliação? Seria 
contra a lei de proteção de dados compartilhar com eles os motivos pelos quais seus antecessores 
cederam o cargo? Comprometeriam mais seus futuros empregados se lhes contassem como suas 
vidas se transformarão após firmado o contrato? Ellie Levenson, colaborador do The Guardian, 
abre o debate sobre o tema com o artigo "Knowledge is power" (Conhecimento é poder).  
 
Como uma pessoa que vende uma casa e oferece ao comprador todo tipo de informação sobre o 
imóvel, Levenson propõe criar um Pacote de Informações sobre Emprego (JIP na sigla em inglês). 
Segundo sua versão, a iniciativa melhoraria o nível de compromisso dos empregados e 
incrementaria sua produtividade. Desse modo, segundo conclui a jornalista, pode-se reduzir o alto 
índice de rotatividade que existe em algumas empresas, ao mesmo tempo que facilita uma rápida 
integração dos novos funcionários.  
 
Elizabeth Garone, do The Wall Street Journal, propõe em "Working for yourself can have its 
challenges" (Trabalhar para si mesmo tem seus desafios) um plano de atuação para os primeiros 
90 dias de uma empresa. A reportagem recomenda que o empreendedor crie em uma folha em 
branco como deseja que seja o seu negócio e quais são os estímulos para criá-lo.  
 
Garone sugere, inclusive, que o futuro empresário escreva qual é o estilo de vida que aspira com 
essa mudança profissional. A jornalista também insiste na necessidade de desenvolver um plano 
de marketing e descobrir quais estratégias de mercado melhor combinam com sua personalidade.  
 
O semanário "Business Week" criou o seu primeiro "ranking" anual sobre as empresas norte-
americanas que oferecem as melhores práticas acadêmicas. Os resultados, compilados no artigo 
"Internships: The best places to start" (Estágios: os melhores lugares para começar), situam a 
PrincewaterhouseCoopers, Ernest Young, Deloitte, Goldman Sachs e KPMG nessa ordem de 
colocação.  
 



Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 25, 26 e 27 abr. 2008, Vida Executiva, p. C10. 


