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Profissionais de média e
alta gerência são requisitados
para trabalhos pontuais

Maeli Prado
mprado@brasileconomico.com.br

Crescimento econômico quer
dizer reformulação de empre-
sas, novos projetos a serem to-
cados e uma novidade no mer-
cado de trabalho: os empregos
temporários, tradicionalmente
associados a mão de obra de
baixa qualificação, entre fun-
cionários de média e alta ge-
rência. É nessa tendência, nova
na América Latina, que vem
apostando a Robert Half.

Por que a tendência
de temporários de
média e alta gerência?
Hoje na América Latina, prin-
cipalmente no Brasil, há mais
promessas de desenvolvimen-
to. Consequentemente, há mais
aberturas de capital, mais iní-
cios de operação, mais rees-
truturações. É aí que surge uma
nova forma de contratação de
profissionais, que são focados
nesse tipo de momento, de rea-
lização de trabalhos pontuais e
resultados rápidos. São profis-
sionais que aproveitam para
agregar passagem por mais
empresas como experiência
para suas carreiras.

Qual a vantagem do
lado das empresas?
Ter um profissional altamente
qualificado, com conhecimen-
tos específicos, que será muito
bem utilizado em um processo
de transição, seja qual for, sem
carregá-lo na folha de paga-
mento no futuro. Esses profis-
sionais são muito competitivos
e dividem suas informações e
visão de negócios com toda a
equipe da empresa.

Já existem profissionais
que se dedicam somente a
trabalhos temporários? Qual
o perfil desses executivos?
São profissionais que querem se

desenvolver um pouco mais,
que querem ter contato com
certos tipos de segmentos. Vão
de serviços a varejo. Ainda não é
um cenário muito comum, ao
contrário do que acontece lá
fora, onde mais executivos
olham a carreira de forma dife-
rente, pensam em qualidade de
vida. Esses projetos podem ser
boas sementes para ser um pro-
fissional assim. Começamos
com esse serviço neste ano no
Brasil. Já temos mais de 50 pro-
fissionais temporários em car-
gos de média e alta gerência. ■

Executivos temporários são tendência
ENTREVISTA SÓCRATES MELO Gerente da divisão de Management Resources da empresa de recrutamento Robert Half

Ediberto Nogueira/Ima Fotogaleria

O ciclo de reuniões que o Bradesco realiza todos os anos em setembro e outubro atraiu neste ano mais de 400 analistas de mercado,
investidores e acionistas em Fortaleza, primeira cidade a receber os executivos do banco. É o maior número de participantes
já registrado, recorde que vem na esteira da estabilidade da Bolsa e da alta lucratividade dos bancos. Na foto, o presidente da instituição
financeira, Luiz Carlos Trabuco, o vice-presidente Domingos Abreu e o diretor de RI Paulo Costa falam sobre o desempenho do
banco e perspectivas para o cenário econômico brasileiro. As próximas cidades que serão visitadas Belo Horizonte, Brasília, Porto
Alegre, Rio de Janeiro e São Paulo. Neste ano, pela primeira vez, os pontos altos das apresentações estão sendo informados via Twitter.
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“Esses são
profissionais
que aproveitam
para agregar
passagem
por mais
empresas como
experiência”

Sergio Zacchi

Leia versão completa em
www.brasileconomico.com.br

eBay pagará menos a Louis Vuitton
O tribunal de recursos de Paris reduziu significantemente o valor
da indenização que o site de leilões eBay foi condenado a pagar
ao grupo de artigos de luxo francês Moët Hennessy-Louis Vuitton
por permitir o comércio de produtos falsos em seu site. O eBay terá
que pagar 5,7 milhões de euros por permitir a venda de produtos
LVMH falsos, como bolsas, além de produtos autênticos da marca,
que o grupo prefere vender apenas em lojas autorizadas. Reuters

Nicholas Kamm/AFP

Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 6 set. 2010, Primeiro Caderno, p. 11.
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