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Empresado ItaimBibi ofereceestágiopara
estudante de administração de empresas
ou comunicação social em publicidade e
propaganda, comconhecimentoseminfor-
mática. Bolsa-auxílio, auxílio-transporte
pormês, vale-refeição e férias.

Empresa da Bela Vista oferece estágio pa-
ra estudante de administração de empre-
sas, secretariado, administração em mar-
keting, engenharia, matemática, estatísti-
ca,análisedesistemasouafins.Excel ePo-
wer Point. Bolsa-auxílio, auxílio-transpor-
te, vale refeição e férias.

EmpresadoCentroofereceestágioparaes-
tudantedeadministraçãodeempresas.Ex-
cel, Word e internet. Bolsa-auxílio, auxílio-
transporte, vale-refeição e férias.

EmpresadoJd.Avelinoofereceestágiopa-
raestudantedeeducação físicaou tecnolo-
giaemprocessamentodedados.Bolsa-au-
xílio, fériasepossibilidadedeprorrogação.

Empresa do Parque Ipê oferece vaga de
estágio para estudante comdeficiência
física cursando administração de empre-
sas. Bolsa-auxílio, assistênciamédica,
cesta básica e chance de prorrogação e
efetivação.

Empresa do Jd. Clipper oferece estágio
para estudante de direito ou serviço so-
cial. Bolsa-auxílio, auxílio-transporte e
férias.

Empresa da Vila Clementino oferece está-
gio para estudante de educação física.
Bolsa-auxílio, auxílio transporte e férias.

Empresa de Santana oferece estágio para
estudante de direito. Bolsa-auxílio, auxílio-
transporte e férias.

Empresa da Vila Socorro oferece estágio
para estudante do EnsinoMédio. Bolsa-au-
xílio, assistênciamédica, cesta básica,
seguro de vida, vale-refeição, 13.ª bolsa,
auxílio-transporte e férias.

Comparecer à Rua Tabapuã, 540, térreo, Itaim Bibi, ou enviar seu currículo para
programappd@ciee.org.br, especificando qual a deficiência e a vaga de interesse

ARTESTADO/GUSTAVO TORTELLI

Adm. emp./Econ./Direito/Contab.
Estatística/Eng. da Computação

Adm. de empresas

Formação: 6/2011
Região: Osasco
Área: Todas as áreas da instituição
Benefícios: Bolsa-auxílio, auxílio-trans-
porte e chance de efetivação
Requisitos: –
Sigla: 3462/DA

Formação: Dez/2010 a Dez/2011
Região: Pinheiros
Área: RH – Remuneração
Benefícios: Vales-transporte e refei-
ção, assistência médica
Requisitos: Francês avançado
Sigla: 248699/LI

Eng. química/Mecânica/Produção Arquitetura e Urbanismo

Formação: Dez/2010
Região: –
Área: Engenharia
Benefícios: Vales-transporte e refei-
ção, chance de efetivação, horário
variável
Requisitos: inglês avançado
Sigla: 251634/DA

Formação: Jun./2011 a Dez./2012
Região: Pinheiros
Área: Implantação
Benefícios: Vales-transporte e refei-
ção, assistência médica
Requisitos: Autocad
Sigla: 250642/LI

Téc. administração ou Secretariado Direito

Formação: 2.º ano
Região: Tatuapé
Área: Administrativa
Benefícios: Auxílio-transporte, refeitó-
rio no local e chance de efetivação
Requisitos: –
Sigla: 253347/DA

Formação: 4.º ano
Região: Oeste
Área: Jurídica
Benefícios: Vales-transporte e refeição
Requisitos: –
Sigla: 252575/PRI

Rua Tabapuã, 540, Itaim Bibi, São Paulo, CEP 04533-001, Tel.: (0--11) 3046-8220
(estudantes), (0--11) 3046-8222 (empresas). Internet: www.ciee.org.br

ARTESTADO/GUSTAVO TORTELLI

CIEE

PROGRAMASCIEE PROCESSOS ESPECIAIS DE SELEÇÃO

Ela trocou seis por
mais de uma dúzia
Empresanacional foimaisatraente

�������	
�

�
��������	
�

�������	
�

�����	
������������

�����������

���������������

����������	��

�����	��������������

�������������

�� ����

!�����"���������������

#���������������$�����

��%�������

�����	
������������

�����	��������������

�������	
�

�� ����

�����������

!�����"���������������

��%�������

����������	��

#���������������$�����

�������������

���������������

&'()

&*()

+(,

,(-

,(.

,(/

0&(1

0)(1

0,()

0.(+

0&-('

&.('

&,()

'(1

/

*

0*('

0*(+

0)(,

0)(1

0,(/

01('

�������������������������
2��#34�25��62�

75!3648!7�39�2�������#2:�;7:���4:�0��3��<�42�;524��735�:;4�2=�>���24�24

JulianaPortugal
São Paulo

Multinacionais jánãoatraemtanto

A diretora de RH Marta
Misina, de 55 anos, tem um
vasto currículo: ela já atuou
em empresas nacionais e
também em multinacionais
de origens americana e eu-
ropeia. Quando entrou no
mercado de trabalho, aos 18
anos, segundo ela, o sonho
de qualquer profissional na
época era fazer parte de
uma empresa internacio-
nal: “Uma vaga numa multi-
nacional era mais concorri-
da que o vestibular”, lem-
bra ela. O interesse, de acor-
do com Marta, era grande
pela estrutura que essas
empresas apresentavam e
também os pacotes de re-
muneração oferecidos eram
muito atrativos. “No entan-
to, conquistar uma carreira
internacional era um pata-

mar difícil de ser alcançado
dentro de uma multinacional.”

Em meados da década de
90, a preferência pelas multi-
nacionais começou a diminuir.
“As empresas nacionais passa-
ram a competir de igual para
igual e descobriram que os
pacotes de remuneração são
fundamentais para atrair os
profissionais.” E foi um desses
tentadores pacotes que leva-
ram Marta a trabalhar na
EMS, empresa nacional do
setor farmacêutico. Sua expe-
riência anterior havia sido du-
rante quatro anos, numa mul-
tinacional italiana: “Lá, tinha
um salário-base adequado ao
mercado de trabalho e mais
os bônus a que um diretor
tem direito”, conta ela.

Algum tempo depois, Mar-
ta recebeu uma proposta irre-

cusável da atual organiza-
ção, que compreendia um
aumento de 40% no salário
e o automóvel, um dos be-
nefícios, seria ainda me-
lhor, quando comparado
ao que tinha.

Segundo ela, quando re-
cebeu a proposta não teve
dúvidas: “A experiência
dos funcionários seniores é
prestigiada e bastante valo-
rizada nas empresas nacio-
nais. Foi um passo impor-
tante na minha carreira”,
relata.

Com a mudança de em-
presa veio também a mu-
dança de cidade. Marta dei-
xou São Paulo para viver
em Hortolândia, na região
de Campinas, interior pau-
lista. “Além das melhores
condições, ganhei em quali-
dade de vida”, conta ela,
que acredita que, hoje em
dia, as multinacionais não
têm mais a total preferên-
cia dos profissionais: “Há
muitas pessoas interessa-
das em atuar nas grandes
empresas brasileiras.” ●
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MERCADODE TRABALHO

Pesquisa indica que grandes empresas brasileiras pagammelhor e dãomais benefícios do que as estrangeiras

Juliana Portugal

Foi-se o tempo em que traba-
lhar numa multinacional era o
desejo de todos os profissionais.
Não que as grandes empresas
internacionais tenham perdido
o prestígio. Mas, correndo por
fora,asgrandesempresasdeca-
pital nacional passaram a ser
maisatrativasparaosprofissio-
nais brasileiros. São organiza-
ções que não medem esforços
parateromelhorquadrodefun-
cionários.Atendênciaéaponta-
danapesquisaTotalRemunera-
tion Survey (TRS), realizada
anualmente pela Mercer, con-
sultoria mundial de Recursos
Humanos.Nestaedição,partici-
param311empresascomopera-
ção no Brasil – tanto nacionais
quantomultinacionais.Nacom-
paração entre as empresas na-
cionais e multinacionais, para
os cargos executivos, as nacio-
naissuperamasmúltisnoquesi-
to salário-base e incentivos de
curto e longo prazos (Veja tabe-
la ao lado). “As nacionais estão
mais competitivas, pois as deci-
sões estão concentradas aqui,
ao contrário das multinacio-
nais,quetêmummodelocentra-
donoexterior”,afirmaoconsul-
tor sênior de Capital Humano
da Mercer, Christian Pereira.

Outro ponto observado foi o
benefício. Quanto mais alto o
cargo,porexemplo,maioroíndi-
ce de executivos que têm carro
da empresa à disposição. Para o
cargo de presidente, o automó-
vel soma 46% do benefício; dire-
tores 43%; gerentes sênior 36%
e gerentes 16%. “Os benefícios
variam muito de cultura para
cultura.NoBrasil temmuitova-
lor ter um carro. Nos Estados
Unidos, um automóvel não tem
o mesmo impacto”, explica Pe-
reira. Segundo a pesquisa, para
oscargosmaisbaixos,o itemas-
sistência médica é um dos que
mais fazem a diferença. “O fun-
cionário se sente atraído para
umbenefícioquecontemplaráa
famíliatoda”,dizolíderdeCapi-
tal Humano da Mercer, Pedro
Pinheiro. Para os profissionais
em geral, a assistência médica
correspondea56%dobenefício,
para um presidente, o quesito
registra somente 11%.

SALÁRIOS

A pesquisa indica, também, que
as empresas não foram tão im-
pactadas pela crise econômica.
No item “Aumentos Salariais”
todas as categorias tiveram
crescimento (Veja tabela ao la-
do).Nacomparação2008-2009,
um executivo teve aumento de
6,4%. O de um funcionário ope-
racionalchegoua8,1%.“Háuma
tendência otimista em relação
aossaláriosporcausadodesem-
penho positivo das empresas”,
afirma Pinheiro. A estimativa
para2009 éque o aumento para
o cargo de presidente esteja em
7,5%equenopróximoanoalcan-
ce 8%. “Muitas vezes a realida-
de local é diferente da global”,
completa Pinheiro.

Diferenças de salários-base
também ocorrem entre as
áreas. Executivos da área de
Construção, por exemplo, são
osquerecebemosmaisaltossa-
lários – 16,5% acima da média,

seguidos pelos das áreas de Mi-
neração e Metalurgia (14,3%) e
Agribusiness5,7%.Entreosme-
noresestão o setor Farmacêuti-
coesimilarescom-3,7%,Produ-
tos eletroeletrônicos com -4,2%
eMaquináriocom-7,5%(Vejata-
bela completa nesta página).

A situação descrita acima

não ilustra, porém, a mesma si-
tuação para os Não Executivos.
Paraeles,osmaioressalárioses-
tão na Mineração e Metalurgia
15,3%, Autopeças e Automotivo
10,3% e Construção, com 9,4%.
Se os Executivos do Varejo e
Vestuário recebem um salário-
base 2% maior em relação à mé-

dia, os Não Executivos do mes-
mo setor estão na faixa de
-18,5%. “O Varejo é uma área
bem competitiva para os execu-
tivos,todavia,paraosnãoexecu-
tivos está bem abaixo da média,
por causa de mão de obra ser
menosespecializadaetermaior
oferta”, esclarece Pinheiro.

DIFERENÇAS
Pelaprimeiravez,aMercerana-
lisouarelaçãosexo,idadeesalá-
rio-base.Mesmooshomensain-
da sendo maioria no mercado,
segundoPinheiro,umdadorele-
vante é que as mulheres che-
gam aos cargos mais altos mais
novas. Elas representam atual-

mente 4% dos cargos de presi-
dência, alcançando este pata-
mar aos 44 anos, em média, en-
quanto os homens só o fazem
aos 49 anos. Todavia, a diferen-
çaentresaláriosparapresiden-
tes chega a 25%. Uma mulher
recebe em média R$ 45.490.
Eles, R$ 60.412. ●

MARTAMISINA,DIRETORADERH–“Nemtivedúvidasquando recebi apropostadaempresanacional”

Hámaisde200vagas
paraeducaçãofísica

GUSTAVO MAGNUSSON/AE

Com a chegada do verão e au-
mento das atividades esporti-
vas e recreativas cresce a de-
manda por estágios na área.
Das 206 ofertas disponibiliza-
das pelo CIEE para o curso de
educação física na Grande São
Paulo,150sãodaPrefeituraMu-
nicipal de São Paulo, para repo-
sição de 60% dos contratos de
estágio da Secretaria Munici-
paldeEsportes,LazereRecrea-
ção que vencem no fim de ano.

Os selecionados atuarão ao
lado de técnicos em programas
desenvolvidos pela secretaria.
O valor de bolsa-auxílio é de R$
484,21 para jornada de 4 horas
diárias, além de auxílio-trans-
porte de R$ 112,20. Podem se

candidatar estudantes do quin-
to aosétimo semestres do curso
de bacharelado em educação fí-
sica. O contrato tem duração de
um ano, podendo ser prorroga-
do.Jáasdemais56vagasoferta-
das são para atuação em acade-
mias,serviçoscomunitários,so-
ciais e de saúde, na área de co-
mérciodeequipamentoseaces-
sórios esportivos, ensino, entre
outros na área pública e priva-
da. São dirigidas a estudantes
do primeiro ao penúltimo se-
mestre do curso de educação fí-
sica. Os valores de bolsa-auxílio
vão de R$ 210 a R$ 994, de acor-
do com jornadas de estágio de 4
e6 horas. As inscrições pelo site
www.ciee.org.br. ●

Ce2Empregos
DOMINGO, 1DENOVEMBRODE2009 ●OESTADODES.PAULO Acesse os classificados do Estado na internet: www.estadao.com.br/zap

 

Text Box
O Estado de S.Paulo, São Paulo, 01 nov. 2009, Empregos, p. Ce 2.




