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Entre as renúncias em relação ao posto anterior está o fato de ex-gestores aceitarem salários 
menores. 
 
A contratação, na última quinta-feira, do gerente financeiro Mauro Vaz Marques por um grupo 
português contraria as últimas estatísticas do mercado de trabalho para executivos. Um dos 
mais afetados pela crise, os profissionais enfrentam dificuldades na hora de procurar um novo 
emprego. "Além da crise, o aumento no número de fusões reduz o número de vagas. A 
recolocação depende da flexibilidade do profissional", diz a diretora de Consultoria da Ricardo 
Xavier Recursos Humanos, Neli Barboza. 
 
Essa flexibilidade deve ser principalmente na expectativa salarial. "Cheguei a ser recusado em 
uma indústria porque o salário anterior era muito alto", conta Marques, que acabou aceitando 
remuneração 40% menor em outra oferta. "Em parte é uma correção. No ano passado, os 
salários subiram em função da demanda aquecida. Tivemos situações nas quais um analista de 
crédito que ganhava entre R$ 5 mil e R$ 4 mil foi cotado em R$ 12 mil", diz a gerente de 
Novos Negócios e Relacionamento da Career Center, Priscila Gelain D'Addio. 
 
TENDÊNCIA 
 
As agências não têm números consolidados, mas confirmam a tendência. "Pelo menos 75% 
das empresas oferecem uma consultoria para a recolocação medida social chamada 
outplacement aos demitidos até o nível de gerência, o que coloca muitos executivos 
disponíveis no mercado", diz o consultor de Remuneração da Hewitt, Felipe Otávio. 
 
A consultoria faz um levantamento anual das remunerações pagas pelo mercado, que em 2008 
ficou entre R$ 23 mil e R$ 25 mil para cargos de direção. "A queda, porém, não significa uma 
mudança na política salarial das empresas. Elas estão, na verdade, revendo o seu orçamento", 
completa a líder da área de Remuneração no Brasil da Hawitt, Iarema Oliveira. 
 
Aos 50 anos, Marques foi demitido da indústria em que trabalhou por mais de 16 anos na 
primeira hora da crise, no fim de outubro. "Foi difícil porque tinha passado muito tempo na 
empresa. Meus contatos eram apenas os do trabalho e mesmo esses raramente davam 
retorno", diz. O que ajudou, além da flexibilidade de Marques com relação ao salário, foi a 
ajuda da consultoria contratada pela empresa. "E o apoio da família." 
 
TODOS OS NÍVEIS 
 
A boa notícia entre os reflexos da crise no mercado de trabalho é a extensão dos programas de 
outplacement para todos os níveis da empresa. "Essa medida vem sendo adotada por grandes 
grupos quando fazem demissões 1 em massa", conta Neli, da Ricardo Xavier. A consultoria foi 
contratada por uma dessas empresas, que demitiu mais de mil funcionários de uma só vez. 
Conseguiu recolocar, até agora, cerca de 600 funcionários. Marques diz que, caso não tivesse 
ganhado a consultoria do seu ex-empregador, contrataria uma. "Numa situação dessas temos 
que reavaliar os caminhos e opções que fizemos e é mais seguro fazer isso bem orientado", 
argumenta. 
 



 
 



 



 
Fonte: O Estado de S.Paulo, São Paulo, 24 maio 2009, Empregos, p. Ce2. 


