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Contratos ganham novas cláusulas, que incluem até garantia de permanência no emprego 
 
O superaquecimento do mercado de trabalho torna cada vez mais difíceis - e caras - a atração 
e a retenção de talentos nas empresas. As empresas estão mais dispostas a negociar para ter 
executivos-chave em seus quadros: bônus, carros e viagens vêm a se somar a benefícios 
menos palpáveis. 
 
"O mínimo é oferecer o que o executivo tinha antes e mais um pouco", diz a advogada Andrea 
Massei, do escritório Machado, Meyer, Sendacz e Opice Advogados. Segundo ela, os benefícios 
mais comum são as opções de ações e participação nos resultados, mas isso agora é pouco. 
Por essa razão, o escritório tem sido procurado para orientar a formulação de contratos mais 
complexos. 
 
"Percebemos que os executivos têm uma preocupação maior com sua imagem, e por isso 
negociam cláusulas de permanência mínima, com indenizações e programas de recolocação 
em caso de demissão antecipada", exemplifica. Outro item que tem aparecido com mais 
freqüência é o seguro de responsabilidade civil. "Com esse benefício, o executivo fica protegido 
de responder com bem pessoais por problemas nas atividades regulares da empresa." 
 
CÔNJUGE 
 
Empresas como Kraft Foods, Brasil Telecom e Astra Zêneca ampliam alguns dos benefícios ao 
cônjuge de seus executivos. "Já recebemos pedidos dessas empresa para recolocarmos os 
cônjuges no mercado de trabalho, após elas transferirem seus executivos de cidade ou País", 
conta Rosana Cruz, diretora de transição de carreiras da Mariaca, consultoria especializada em 
recolocação de executivos. 
 
"Nunca esperei receber um apoio como esse", conta Letícia Mantovani, que busca recolocação 
como executiva de marketing patrocinada pela empresa do marido. Diretor de uma empresa 
farmacêutica de grande porte, ele cogitava deixar o emprego em Campinas, para que a família 
pudesse se mudar para São Paulo. Para mantê-lo, a empresa fez a oferta. "Eles patrocinariam 
minha recolocação caso ele continuasse a trabalhar no escritório de São Paulo", diz Letícia. 
 
Segundo Rosana, da Mariaca, esse tipo de benefício era praticamente inexistente até o ano 
passado. "Além disso, o número empresas patrocinando a recolocação de executivos cresceu 
40% em 2007, e deve crescer ao menos 30% este ano." 
 
Stephen Miles, líder para as Américas de consultoria de liderança da Heidrick&Struggles, 
afirma que hoje as empresas não estão mais contratando, e sim recrutando talentos. "Pessoas 
de alta performance precisam ser atraídas e receber incentivos." Ele cita o crescimento dos 
programas de coaching e expatriação. "Agora, as empresas precisam investir mais nos 
processos de repatriação, para que o executivo volte bem colocado para o Brasil." 
 
TROCA 
 
"A necessidade de talentos acabou criando uma bolha salarial que pode explodir em breve", diz 
a vice-presidente de RH da Telefônica, Françoise Trapenard. "Ao mesmo tempo em que as 
empresas estão oferecendo muito aos executivos, estão buscando meios de garantir retorno e 
fidelidade." Segundo ela, as principais práticas são oferecer opções de ações com prazos mais 
longos (cerca de 3 anos) e atrelar os bônus aos resultados do executivo. "Essas são as práticas 
que temos hoje, mas outras vão ter de surgir para equilibrar a balança." 
 
Fonte: O Estado de S.Paulo, São Paulo, 7 ago. 2008, Negócios, p. B17. 


