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Os executivos brasileiros se preparam para um período de sacrifícios. Depois de três anos de 
farta distribuição de benefícios paralelos e aumentos salariais significativos para troca de 
emprego, a estratégia dos expoentes do mercado de trabalho passou a incluir a manutenção 
dos postos e, caso necessário, a aceitação do encolhimento de bônus e a renúncia a certas 
vantagens até então sedimentadas.  
 
Essa nova situação tem sido detectada não apenas pela redução da demanda de empresas por 
profissionais para cargos de gerência junto a consultorias especializadas, como também pela 
maior cautela por parte dos executivos que, mesmo inseridos no mercado de trabalho, 
apresentam-se a processos de seleção para sondar oportunidades.  
 
Na avaliação do consultor de empresas e especialista em treinamento de executivos Marcelo 
Ortega, o momento exige calma, pois a intranquilidade do executivo que tem a 
responsabilidade de liderar equipes, fomenta instabilidade na empresa. "Em primeiro lugar, 
dificilmente um profissional que faça parte da inteligência da empresa será mandado embora 
numa hora dessas, porque custará muito mais caro demitir para depois ter que contratar e até 
treinar outra pessoa para o mesmo cargo", diz Ortega.  
 
Os que estão sendo demitidos, salvo nos casos mais drásticos de redução de demanda ou de 
produção, perdem seus postos porque nada fazem além do mínimo. "Um esforço a mais agora 
é indispensável. Se há um profissional enquadrado numa organização e apaixonado pela 
empresa onde trabalha, desse o chefe não abre mão ", afirma.  
 
A questão, entretanto, é multifacetada, assinala Norberto Chadad, diretor da Catho On Line. 
"Ninguém pode negar que existe crise. Muitos executivos foram demitidos. Além disso, as 
empresas inflacionaram suas folhas com bônus exagerados nos últimos tempos e agora são 
induzidas à adequação", explica Chadad.  
 
Nesse quadro, destaca o dirigente da Catho, cresce também a procura por consultorias, porque 
as empresas não querem perder tempo nem dinheiro com contratações erradas. E a demanda 
pelos serviços do grupo, segundo Chadad, registra crescimento da ordem de 15%. "O que se 
procura neste momento, como condição essencial é experiência. A pessoa tem que demonstrar 
que já trabalhou naquela área, com background que justifique a contratação", relata.  
 
A mudança de clima é mais sensível não apenas na oferta de vagas, mas também nos níveis 
de salários. "Vivemos três anos de um verdadeiro boom. Em algumas áreas, não 
conseguíamos atender a demanda por engenheiros civis, por exemplo. E os salários foram se 
inflacionando. Para induzir-se um engenheiro a trocar de empresa, com menos de 40% de 
aumento não dava nem para começar a conversa. Hoje já se fecha muito contrato com 15%", 
afirma Chadad.  
 
Mas também registram-se situações menos favoráveis. Em Manaus, segundo Chadad, as 
solicitações dos serviços do grupo caíram em cerca de 30%, em vista das dispensas de pessoal 
no distrito industrial. Isso porque é nas filiais das grandes indústrias paulistas lá instaladas que 
se realizam os primeiros cortes de pessoal. E em Goiás também houve queda significativa.  
 
Ricardo Guedes, diretor do escritório carioca da Michael Page, uma das maiores organizações 
de caçadores de talentos (headhunters) do país, e especializada no recrutamento e seleção de 
executivos, destaca as mudanças ocorridas nos últimos meses. "O mercado de executivos 
sofreu um baque. Hoje, até mesmo profissionais mais qualificados estão com maior resistência 
a mudanças. E tende-se a evitar riscos. Um comentário e norma corrente no mercado de hoje 
é que as pessoas estão mais preocupadas em manter seus empregos. Embora muitos 
profissionais empregados apresentem-se a processos seletivos, na hora H eles acabam 
desistindo de fazer mudanças em sua vida profissional", diz Guedes.  
 



As trocas de emprego, segundo o executivo, devem ter caído cerca de 20% diante do mesmo 
período do ano passado. As propostas feitas para os profissionais envolvem aumentos salariais 
bem menores.  
 
"Começamos a ver que há uma ‘deflação’ no mercado. Além disso, cresce a percepção de que 
houve uma redução significativa no pacote benefícios", afirma Guedes. O executivo explica 
que, em algumas áreas, o impacto é menor, como no setor de petróleo e gás, pois os 
investimentos são de longo prazo. Em setores industriais, nota-se um desaquecimento mais 
forte. No Polo de Resende (RJ), por exemplo, diretamente ligado ao setor automotivo, o efeito 
é maior. Mas Macaé (RJ) ainda está em fase de expansão.  
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