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O bom momento da economia brasileira vem aquecendo o mercado de trabalho e a procura 
por profissionais qualificados para assumirem novas posições. E, como há mais vagas do que 
gente com os atributos necessários para ocupá-las, vivemos um momento de sobrevalorização 
de salários em certas áreas. Funciona mais ou menos como a lei da oferta e da demanda que 
rege os preços dos bens de consumo: quando a busca por um produto é maior do que a 
capacidade das empresas de o oferecerem, o preço dele naturalmente sobe.  
 
Situação perfeita para quem é competente e almeja um novo emprego, certo? Sim, desde que 
sejam tomados certos cuidados. E o principal deles se refere à ansiedade em conquistar um 
lugar ao sol. A dica vale especialmente para geração Y, gente na faixa dos vinte e poucos 
anos, afoita por uma rápida ascensão profissional e normalmente pouco preocupada com a 
constante mudança de empregos.  
 
Ficar seis meses em cada companhia pode até ser desafiador do ponto de vista pessoal, mas 
compromete a imagem do profissional junto ao mercado. Por isso é importante analisar as 
propostas com serenidade e encarar a troca de trabalho como uma decisão estratégica, com 
conseqüências a longo prazo.  
 
Nesse sentido, vale ressaltar que a remuneração é apenas mais um dos fatores, e não o 
principal, que pesam nessa decisão. Mudar de emprego de olho apenas em um salário mais 
gordo é um erro comum entre jovens profissionais, especialmente em épocas de vacas gordas 
em que as empresas se dispõem a garantir bons profissionais a qualquer custo. Tenha em 
mente que, em um momento de retração da economia, empregados com salários muito acima 
da média são fortes candidatos ao corte.  
 
Mas nem é esse o principal motivo para não se deixar encantar pela possibilidade de um 
contracheque mais polpudo. Mais do que qualquer alteração salarial, há outros fatores de 
retenção que devem ser levados em conta. A empresa para onde se pretende ir tem um plano 
de carreira definido? Ela oferece treinamentos regulares e possibilidade de crescimento? A 
médio e longo prazos, pode acreditar, é isso que vai fazer você ter vontade de ir trabalhar todo 
dia de manhã.  
 
Por isso, antes de decidir se atirar em uma nova empreitada, tenha claro aquilo que se 
pretende a longo prazo. E lembre-se que hoje em dia, na hora da contratação, as companhias 
levam em consideração não apenas a expertise do candidato, mas também a forma como foi 
conduzida sua carreira. 
 
Fonte: Jornal do Commercio, Rio de Janeiro, 27 maio 2010, Primeiro Caderno, p. A-
18.   


