
Crescimento de carreira é o fator mais
importante para os jovens

Pesquisa da Cia. de Talentos mostra que os jovens profissionais buscam
muito mais do que altos salários e benefícios. Eles querem desenvolver suas

potencialidades e alcançar crescimento pessoal e profissional.

bem conceituada no mercado, ter salário

competitivo, benefícios, plano de car-

reira, desafios e reconhecimento. Esse

é o sonho de todo profissional, inde-

pendentemente da idade ou formação

universitária. Encontrar empresas que

atendam a essas expectativas e ofere-

çam condições para o crescimento e o

desenvolvimento de jovens talentos, no

entanto, nem sempre é uma tarefa fácil.

Até porque, muitas vezes, as organiza-

ções desconhecem os objetivos de seus

colaboradores mais jovens.

Para encurtar a distância entre o que



os jovens esperam e o que as empresas

têm a oferecer, a Cia. de Talentos, con-

sultoria em Recursos Humanos especia-

lizada em jovens talentos, realizou a pes-

quisa "Empresa dos Sonhos dos Jovens

2009", cujos resultados mostram suas

expectativas, as melhores formas de

retenção e as empresas mais almejadas

por eles.

"Existe um cuidado das empresas

em entender melhor esses jovens, em

entender o que precisam para de fato

atraí-los e, principalmente, retê-los. Mas

algumas mudanças são necessárias e

difíceis de serem colocadas em práti-

ca, como a flexibilidade de horário, que

enfrenta restrições impostas pelas leis

trabalhistas", avalia Sofia Esteves, presi-

dente da Cia. de Talentos.

De acordo com o levantamento, o fa-

tor essencial para os jovens talentos na

hora de escolher uma empresa é a possi-

bilidade de crescimento de carreira, item

que envolve reconhecimento, melhores

posições, estabilidade financeira e emo-

cional e desafios. Em segundo lugar, apa-

rece desenvolvimento pessoal, seguido

por ambiente de trabalho agradável, bons

salários e benefícios e cursos e treina-

mentos. No ano passado, bons salários

e benefícios foram apontados como os

itens mais importantes.

Retenção

Assim como há grandes atrativos
para os jovens em uma organização, há
também fatores que os desmotivam.
Segundo os dados da pesquisa, as prin-
cipais razões para os jovens talentos se
desligarem das empresas são: não ter
desenvolvimento profissional (26%); não
ter ambiente de trabalho agradável (25%);
não ter qualidade de vida (19%); não ter
salário e benefícios adequados (16%); não
ter crescimento de carreira (14%).

Com relação às expectativas da juven-
tude para a vida profissional, a Geração Y
anseia por oportunidade de crescimento,
sensação de realização, utilização de seus
conhecimentos, estabilidade financeira
e ambiente de trabalho agradável. Para
essa geração, o tempo adequado para se
permanecer na empresa é de seis a dez
anos, estimativa indicada por 26% dos
entrevistados.

Quanto à fonte de informação sobre
a empresa dos sonhos, a maioria dos jo-
vens (60%) afirmou fazer a escolha pela
imagem que a empresa passa, por meio

da boa qualidade de seus produtos e ser-
viços. Outros 55% afirmaram terem tido
como base os meios de comunicação.

Como não poderia ser diferente, a pes-
quisa 2009 avaliou a percepção dos jovens
quanto à crise econômica. Nesse quesito,
95% dos respondentes acreditam que mui-
tas empresas farão uma reestruturação;
88%, que os processos seletivos ficarão
mais concorridos por causa da diminuição
de oportunidades; 81 %, que o nível de es-
tresse no mercado de trabalho aumentará.

Metodologia

A pesquisa está na 8a- edição e tem
como objetivos identificar quais são as em-
presas dos sonhos dos jovens, os motivos
da escolha, expectativas com relação a elas
e políticas eficazes de retenção.

O levantamento foi realizado entre
maio e junho deste ano, por meio de ques-
tionários virtuais enviados a estudantes
universitários e recém-formados, entre
17 e 28 anos, no Brasil, na Argentina e no
México. Ao todo, foram cerca de 30 mil
respostas válidas, com margem de erro de
0,5%. (A.J.)



Empresa
dos Sonhos

Para nós, ser uma empresa

dos sonhos dos jovens significa.

...apostar no futuro da empresa, se-

lecionando agora os talentos do futuro. É

motivo de orgulho termos a capacidade

de atrair esse público. Afinal, somos tam-

bém uma jovem empresa, de 44 anos.

Heloísa Machado,
diretora de RH da TV Globo

...ter o reconhecimento de uma po-

lítica de Recursos Humanos eficaz, que

faz da Petrobras a preferida dos jovens

brasileiros. Investimos muito no desenvol-

vimento das pessoas e em suas carreiras,

oferecemos um pacote completo de be-

nefícios e temos remuneração bastante

atrativa.

Lairton Corrêa de Souza, gerente
de Gestão do Efetivo da Petrobras

...ter a oportunidade de transformar

esses sonhos em um futuro de sucesso,

inovador e sustentável.

Desiê Ribeiro, gerente-geral
de Gestão de Talentos da Vale

...um importante reconhecimento e

comprova a valorização do nosso principal

ativo: a Gente AmBev. Este prêmio é,

acima de tudo, fruto de um trabalho di-

recionado à formação e capacitação dos

nossos jovens talentos.

Maria Isabel Bergamo Albernaz,

especialista em Treinamento e Seleção
da AmBev

...o reconhecimento do trabalho sé-

rio, ético e consistente que realizamos na

Nestlé em todos os aspectos da gestão,

comprovada sobretudo pela qualidade dos

produtos, suas marcas e de suas pes-

soas. É bom verificar que nossos jovens

também apostam na Nestlé, pois eles são

o nosso futuro!

João Dornellas, diretor de Recursos
Humanos da Nestlé Brasil

...reflexo da história de sucesso que

a Microsoft traçou no Brasil nos últimos

20 anos. Os jovens se identificam com

nosso modelo baseado em inovação, no

desenvolvimento e na integração de tec-

nologias, que revolucionam a forma como

trabalhamos, nos comunicamos, aprende-

mos e nos divertimos.

Elisa Furusho, diretora de Recursos

Humanos da Microsoft Brasil

...que a nossa visão de mundo e razão

de ser ainda se mantém atual, pulsante e

viva depois de 40 anos de vida! Saber que

jovens partilham dos mesmos sonhos,

têm as mesmas crenças e valores que

nos fortalecem a continuar na caminhada

e a acreditar que este sonho tem mais

chance de se concretizar, porque existem,

no mundo atual, jovens com vitalidade,

energia e paixão para, juntos, construir-

mos um mundo melhor.

Denise Asnis, gerente de Educação
Corporativa da Natura
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