
Antes de aceitar novo emprego  
Leandro Costa  
 
Consultores alertam: há muito mais a considerar, além de remuneração e benefícios  
 
Pacotes de remuneração e benefícios cada vez mais agressivos com o intuito de atrair os 
melhores talentos do mercado já se tornou comum em organizações de todos os segmentos.  
 
E encantado com tais atrativos, por vezes o profissional acaba aceitando uma proposta de 
mudança de emprego sem avaliar todas as variáveis que essa transição envolve.  
 
Para consultores ouvidos pelo Estado, basear a decisão levando em conta apenas esses fatores 
de remuneração e benefícios pode conduzir o profissional a ignorar questões de extrema 
importância, o que resulta em problemas de adaptação e até, em alguns casos, em 
desligamento precipitado. “É preciso ter cautela pois, com o déficit de talentos que vivemos, 
muitas empresas com baixo poder de plano de carreira usam esses pacotes como forma de 
camuflar seus pontos negativos”, alerta a consultoria da DBM do Brasil, Fátima Rosseto.  
 
“Essas empresas oferecem muito dinheiro. Prometem um alto posto e status. Mas, quando a 
pessoa aceita, vê que não tem nem subordinado; que a área se resume a ela, ou coisa do 
gênero”, complementa a sócia-diretora da LFGhisi Consultores, Luiza Ghisi.  
 
Avaliar a proposta com calma, levantar o máximo de informações sobre a organização (seja no 
próprio website da empresa, em artigos publicados na mídia, ou até questionando pessoas que 
trabalham na empresa) é, na visão dos especialistas, um passo importante e que pode evitar 
decepções.  
 
“Geralmente, durante o processo de seleção, o candidato será entrevistado pelo futuro gestor. 
Trata-se de um bom momento para observar como é a relação dele com os demais 
colaboradores, o que dá muitas pistas sobre o clima organizacional”, destaca Mauro Braga, da 
Ohl Braga Consultoria.  
 
Ele também sugere questionar a importância da área para a qual está sendo contratado dentro 
da estratégia da organização e que momento a empresa, e o setor em que ela atua, está 
vivendo: “Se você está indo para uma área que não é o core business, as chances de haver 
cortes ou de a área ser terceirizada, num possível processo de mudança, são grandes. E se o 
segmento que a organização atuar estiver em crise, isso também pode acontecer, mesmo em 
áreas consideradas estratégicas”. Nesses casos, só é interessante aceitar a oferta se for para 
participar da mudança ou implantar um projeto, frisa o gerente da Robert Ralf, Fernando 
Mantovani. 
 
CULTURA E VALORES 
 
Verificar se concorda com o tipo de negócio que a empresa desenvolve, com sua cultura e 
valores é, disparadamente, o primeiro e mais importante fator a ser colocado na balança antes 
de aceitar uma proposta de mudança de emprego. “É possível suportar um salário que não é 
bom, um chefe que não é bom. Agora, incompatibilidade de valores é impossível de agüentar”, 
diz Luiza Ghisi. “Ignorar isso é fazer uma avaliação de curto prazo, é jogar contra si próprio”, 
complementa Mantovani.  
 
A história da professora e pesquisadora da Fundação Instituto de Administração (FIA), Patrícia 
Galhano, ilustra bem as conseqüências de uma transição malsucedida. Em 1998, ela deixou a 
área de treinamento de uma grande operadora de cartões de crédito para assumir um posto 
na área de remuneração de uma multinacional da indústria de tabaco. Em pouco tempo, o fato 
de não ser fumante e sofrer de bronquite asmática tornou a convivência com os colegas de 
trabalho difícil. “Não conseguia conviver naquele ambiente onde todos fumavam em qualquer 
lugar. Nas grandes reuniões não era possível enxergar o final da mesa, devido à fumaça”, 
conta. “Eu trabalhava em uma sala fechada com mais dois assistentes, que fumavam o tempo 
todo. Pedi para que eles parassem e aquilo afetou muito o clima da equipe.” 



 
Patrícia conta que se deixou levar pelo alto salário e pela empolgação de ser aprovada em 
cada etapa do processo de seleção. Por mais que o meu marido e as pessoas ao meu redor me 
alertassem, eu não conseguia enxergar os sinais que diziam pra eu não aceitar a oferta”.  
 
A conclusão do episódio foi o pedido de demissão apenas três meses depois de ser contratada, 
o que custou para Patrícia oito meses de tentativas até conseguir uma nova colocação no 
mercado de trabalho. “A falta de compatibilidade de valores acabou anulando todos os outros 
pontos positivos que a empresa me oferecia e no fim o mercado demorou para entender que a 
minha saída não demonstrava instabilidade”, diz. 
 
ESCOLHA ACERTADA  
 
Antes de aceitar a proposta para deixar o cargo de superintendente de um grande banco e 
assumir a diretoria de BPO (Terceirização de Processos de Negócios) da EDS do Brasil, Marcelo 
Wassmer analisou minuciosamente todas as questões envolvidas. “A decisão entre permanecer 
no trabalho atual e sair se aproxima muito de uma decisão de investimento. É preciso avaliar o 
retorno, os riscos e os benefícios envolvidos”.  
 
Wassmer conta que, mais que o salário, avaliou fatores como oportunidade de crescimento 
profissional - no caso em uma indústria que está em expansão -, autonomia para tomar 
decisões e melhor aplicação de suas principais habilidades. 
 
Assim como recomendam os consultores, o diretor levantou informações sobre a organização, 
o que deu mais base à sua decisão. Ele também frisa que a proximidade entre seus valores 
pessoais e aquilo que a empresa pratica também tiveram grande peso: “Há coisas que não 
têm preço. Trabalhar em uma empresa onde há valores semelhantes aos seus é como 
trabalhar em casa. A produtividade e a satisfação ficam em alta”.  
 

 
Leia mais: 
 
O que considerar na hora de mudar de emprego? Veja dicas dos consultores  
 
Compatibilidade de valores: Avaliar se existe empatia com os valores e com o ramo de negócio 
da empresa em foco é a primeira das questões a ser considerada. O choque de valores e 
cultura causa insatisfação e pode levar ao desligamento precipitado.  
 
Setor: É importante saber se o segmento ao qual a empresa pertence está em ascenção ou 
crise. Afinal, as chances de haver reduções de quadro são maiores se a empresa pertencer a 
um setor estagnado ou em decadência. É importante,também, saber se a empresa costuma 
passar por constantes reestruturações. 
 
Área contratante: Analisar se a área para a qual o profissional está sendo contratado é 
estratégica para a empresa. Em casos de mudanças, as possibilidades de cortes e de 
terceirização são maiores. 
 
Ambiente: A entrevista é uma boa oportunidade para sentir como é o clima da organização e 
como funciona a relação do futuro chefe com a equipe.  
 
Manutenção do emprego: Verifique se a empresa costuma manter seus empregados por muito 
tempo ou se a rotatividade é muito alta. 
 
Desafios e responsabilidades: Verifique se as responsabilidades inerentes ao trabalho são 
compatíveis com suas capacidades. Certifique-se de que não irá assumir desafios além de suas 
competências, o que pode resultar em projetos inconclusos e até dispensa, ou que os desafios 
não são muito pequenos, o que pode causar insatisfação. 
 



Felicidade no trabalho: Tentar vislumbrar se a empresa oferece condições para que você se 
sinta realizado na função que desempenha também é muito importante. Sentir-se feliz no 
ambiente de trabalho, muitas vezes, tem peso maior do que o do alto salário. 
 
Fonte: O Estado de São Paulo, São Paulo, 18 maio 2008, Empregos, p. Ce2. 


