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Com o foco no futuro,
profissionais analisam
oportunidades antes de salário

Mariana Celle
mcelle@brasileconomico.com.br

Altas remunerações geradas pela
incompatibilidade entre deman-
da e oferta no mercado de traba-
lho brasileiro não são os únicos
benefícios almejados pelos pro-
fissionais mais requisitados pelas
empresas. Para especialistas, es-
ses profissionais querem princi-
palmente perspectivas de desen-
volvimento na carreira. “O que
mais atrai é o segmento dinâmi-
co, em crescimento, onde ele tem
chance de aprender, evoluir pro-
fissionalmente e, consequente-
mente, ganhar mais”, diz Marce-
lo Ferrari, consultor da Mercer.

Os recrutados questionam
quais as chances da empresa se
desenvolver e proporcionar a
ele oportunidades, por conse-
quência “Não adianta o profis-
sional ter um bom salário sem
ter perspectiva de carreira. Por
isso ele deve se perguntar o que

a empresa pode lhe oferecer
neste sentido”, afirma Sócrates
Mello, gerente da Robert Half.
Marcelo de Lucca, da Michael
Page, acredita se tratar de um
efeito positivo da crise, pois as
condições desfavoráveis fize-
ram com que o profissional en-
tendesse que a remuneração é
importante, mas não o único
ponto a ser analisado. “Agora a
companhia, os executivos, a
gestão, a cultura corporativa e
as perspectivas de médio e lon-
go prazo também têm sido ava-
liados. Depois, naturalmente,
vem a remuneração”, diz.

Ao decidir trocar de compa-
nhia, o profissional busca os
mesmos interesses, segundo
Jeffrey Abrahams, sócio diretor
da Abrahams & Associates, em-
presa de recrutamento. “A pos-
sibilidade de trabalhar sob uma
boa liderança e com potencial
de crescimento na carreira,
também pesam muito na deci-
são. Salário e benefícios são,
muitas vezes, os últimos itens
considerados”, diz. ■ Colaborou
João Paulo Freitas

TECNOLOGIA

140 mil
é a expectativa de
carência de profissionais
especializados só na área
de tecnologia — incluindo
arquitetura de software —
para os próximos três anos,
segundo André Assef,
diretor da consultoria
Desix, especializada em
recrutamento, seleção,
treinamento e retenção de
profissionais no setor de TI.

SUSTENTABILIDADE

72%
dos 208 profissionais de
recursos humanos participantes
de um estudo recente
do Programa de Estudos do
Futuro (Profuturo), que faz
parte da Fundação Instituto
de Administração (FIA-USP),
apontaram o gerente
de eco-relações como
uma das seis carreiras mais
promissoras até 2020.

40%
foi o aumento da média
salarial de consultor de TI
nos últimos três anos.
Um arquiteto de software
iniciante, só para citar
um exemplo, ganha entre
R$ 20 e R$ 30 por hora,
o que significa um salário
de cerca de R$ 4.800
por mês. Já um profissional
considerado sênior recebe, no
mínimo, R$ 85 por hora.

INOVAÇÃO

67%
dos entrevistados apontaram,
na mesma pesquisa do
Profuturo, o diretor de inovação
também como um dos seis
mais promissores. “É um
profissional que interage com
funcionários em diferentes áreas
da organização para pesquisar,
projetar e aplicar inovações”,
diz Antonio Thiago, um dos
pesquisadores da FIA-USP.

Perspectiva de longo e médio
prazo é o que mais atrai talentos

Os recrutados
questionam
quais as chances
de a empresa se
desenvolver e
proporcionar a ele
oportunidades,
por consequência

REMUNERAÇÃO

Text Box
Anúncio

Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 30 abr. 2010, Primeiro Caderno, p. 7.
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