
Recolocação no mercado de trabalho: existe diferença entre Brasil e outros países? 

As previsões de contratação no mercado de trabalho para 2010 são otimistas em todos os 
setores, depois do ano turbulento que foi 2009. Pelo menos no Brasil. Notícia boa para quem 
está sem emprego. E em relação ao resto do mundo, será que existe diferença na recolocação 
e volta ao mercado de trabalho?  

Segundo o gerente da Robert Half, Fabio Saad, a situação econômica brasileira permite mais 
facilidade no momento de contratação do que em outros países, como os Estados Unidos, que 
foi afetado mais fortemente pela crise. Outro motivo é a expansão dos investimentos no Brasil, 
que tem reflexos diretos na contratação de mão-de-obra.  

Comparação entre processos seletivos 

Ao comparar o processo seletivo brasileiro e de outros países, nota-se que eles são 
praticamente iguais. Na primeira fase, existe uma dinâmica de grupo, seguida de entrevista na 
consultoria que é responsável pelo processo ou na área de recursos humanos da empresa e da 
aprovação do gestor da área, de acordo com a função para a qual o candidato concorre.  

Uma das poucas diferenças está no tempo em que se leva desde a abertura da vaga até a 
contratação. No Brasil, a velocidade é muito maior, já que existe uma demanda grande por 
parte das empresas. 

Também existe diferença na quantidade de pessoas entrevistadas: no País, as empresas 
selecionam de cinco a seis candidatos por vaga, enquanto no exterior o número é maior. Isso 
pode ser explicado pelo fato destes países terem menos postos de trabalho, o que aumenta a 
concorrência. 

Volta ao mercado de trabalho  

Mesmo com as novas oportunidades de trabalho disponíveis no Brasil, o profissional que ficou 
um tempo sem trabalhar encontra dificuldades na recolocação.  

O candidato que ficou um período sem exercer sua profissão tem desvantagens ao concorrer 
com uma pessoa que está ativa no mercado de trabalho, pois as empresas preferem aqueles 
que estão atualizados.  

Ao ser comparado com o mercado de trabalho externo, a situação é a mesma, com o 
agravante que, como o número de vagas é menor no exterior, as chances de conseguir 
emprego também são. 

Dicas  

O primeiro passo para quem deseja mudar de emprego ou recomeçar sua carreira é acessar e 
manter contato com seu networking.  

"A melhor maneira de encontrar uma oportunidade é pelos amigos ou ex-colegas de trabalho. 
Até mesmo as empresas, quando abrem uma vaga, vão procurar candidatos primeiro por 
indicações", afirma Saad. 

Outras dicas são enviar currículo para a área de recursos humanos das companhias e se 
cadastrar em empresas de recrutamento. 
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