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Mais de um quarto (27%) das empresas brasileiras demitiram ou ainda planejam demitir 
funcionários, número superior à média mundial, que é de 24%. O dado está no Workplace 
Survey, estudo realizado pela empresa de recrutamento Robert Half. Participaram do 
levantamento mais de 5 mil executivos de 20 países. Os principais itens da pesquisa - cuja 
apuração ocorreu em fevereiro e março deste ano - se referem a economia, planos de 
contratação e qualidade de vida.  
 
De acordo com o diretor da operação São Paulo da Robert Half, Fernando Mantovani, os cortes 
de pessoal têm atingido com mais intensidade a base da pirâmide corporativa. Além disso, 
devido a necessidade trazidas pela crise, tem havido muitas substituições, ou seja, trocas de 
profissionais com a intenção de tornar as operações corporativas mais preparadas para lidar 
com a turbulência econômica.  
 
Isso não quer dizer que o alto escalão das companhias não tem sido afetado. Quase um terço 
(29%) dos executivos ouvidos disseram que suas empresas já cortaram ou planejam cortar os 
bônus. O Brasil é o país no qual esse dado é menor: apenas 12%. Na avaliação de Mantovani, 
da Robert Half, o que ocorre no caso brasileiro é que a crise tornou as metas de negócio mais 
difíceis de serem alcançadas, fato que obviamente afetou diretamente os bônus dos 
executivos. Por outro lado, ele diz que as políticas para esse modo de remuneração foram 
mantidas, mesmo que algumas empresa já planejem mudá-las visando a retenção de 
profissionais.  
 
Segundo as respostas coletadas pelo Workplace Survey, o Brasil é um dos países que mais 
sofre com a falta de profissionais qualificados na área de finanças e contabilidade, mesmo com 
a crise. Esse é um problema apontado por 82% dos executivos locais, enquanto a média 
mundial é de 66%. Nesse quesito, o País fica atrás apenas de Hong Kong. Para Mantovani, a 
situação pode ser explicada pela alta demanda por profissionais atualizados, que conheçam, 
entre outras coisas, o padrão internacional para demonstrações financeiras (IFRS, sigla de 
International Financial Reporting Standards) e saibam atuar em um mercado no qual a 
abertura de capital e as fusões e aquisições são cada vez mais comuns. Para Mantovani, o 
problema é que a área é pouco atrativa para os jovens, que preferem cursos como publicidade 
ou medicina. O total de formandos não tem sido suficiente para suprir o mercado.  
 
Esse fato se reflete em outro achado do estudo. No Brasil, 25% dos executivos afirmam que 
têm planos de contratar profissionais de finanças e contabilidade nos próximos seis meses. O 
País é líder nesse quesito. A média mundial é de 11%. De acordo com Mantovani, esse dado é 
um sintoma do "descolamento econômico do Brasil em relação ao resto do mundo", fato que a 
própria operação nacional da Robert Half tem "dificuldade de explicar" para sua matriz.  
 
Jeitinho brasileiro  
 
A pesquisa também detectou que, ao contrário da tendência mundial, as empresas brasileiras 
estão mais propensas a darem maiores compensações e benefícios para os profissionais 
qualificados. No Brasil, essa é a opinião de 63% dos executivos, enquanto no mundo esse 
valor é de 33%. Mantovani observa que essa diferença é um reflexo tanto da evolução da 
economia brasileira (e da consequente demanda por mão de obra qualificada) quanto uma 
forma de aumentar a remuneração sem necessariamente reajustar salários, o que implicaria 
em mais gastos com impostos para as companhias. Ou seja, a oferta de cursos, vales e outros 
agrados é, muitas vezes, uma estratégia para redução de custos e retenção de talentos, uma 
solução pouco comum principalmente nas multinacionais, que possuem políticas de benefícios 
mais rígidas e homogêneas.  
 



 
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 22, 23 e 24 maio 2009, Plano Pessoal, p. D7. 


