
ercado aquecido e economia 
em novo ciclo de expansão. 
É diante desse cenário que 
as pequenas empresas vêm 
ganhando um enorme espa-

ço. Hoje, elas lideram a geração de empregos 
com carteira assinada no país. Só nos últi-
mos oito meses criaram 1,3 milhão de vagas, 
o dobro das médias e grandes. E a previsão 
do Sebrae é que até o final do ano esse núme-
ro chegue a 2 milhões. "As pequenas — e até 
as médias — crescem a todo vapor e vivem 
uma dinâmica bem diferente do que víamos 
há 20 anos", diz Roberto Amatuzzi, sócio da 
Excelia, consultoria de negócios voltada à 
profissionalização de companhias médias. 
Na briga pelos novos investimentos que inva-
dem o Brasil e para se tornar mais competiti-
vas, as pequenas e médias empresas (PMEs) 
correm em busca de gestão profissional. O 
resultado é que passaram a atrair cada vez 
mais mulheres, jovens em início de carreira 

e profissionais experientes que já não têm 
espaço nas grandes organizações. Dados 
do úl t imo anuário realizado pelo Sebrae 
em conjunto com o Dieese mostram que 
de 2000 a 2008 houve aumento de postos de 
trabalho para jovens na faixa dos 25 aos 29 
anos, passando de 19,7% para 20,3%, o equi-
valente a 553 132 novos empregos para essa 
faixa etária. A oferta para os mais velhos 
também melhorou. "Há lugar para quem 
passou dos 50 anos em setores que sofrem 
com a falta de mão de obra especializa-
da, como a construção civil", diz Leonardo 
Mattar Altoé, analista do Sebrae. "Muitas 
companhias até trazem de volta aposenta-
dos por não ter gente suficiente." Tendên-
cia que deve se manter nos próximos dez 
anos, diante da expectativa de crescimento 
da economia. Estimativas da LCA Consul-
tores mostram que, em 2020, o PIB per capi-
ta deve dobrar, atingindo 22 700 dólares. 

Valorização dos quarentões 
Esse crescimento também está benefician-
do profissionais acima dos 40 anos (veja 
quadro Mais Vagas). "A crise a m e r i c a n a foi 

um divisor de águas para os mais senio-
res", diz Rodrigo Vianna, gerente da Hays, 
empresa de recrutamento, com escritório 
em São Paulo. De acordo com o consultor, 
as mult inacionais foram bastante afeta-
das pelas turbulências, o que refletiu em 
demissões, sobretudo de executivos com 
maior bagagem. "Por ter sido pouco impac-
tadas pela crise, as companhias de menor 
porte acabaram se recuperando mais rápido 
e abrindo oportunidades", diz Rodrigo. O 
momento, aliás, foi bastante propício para 
as PMEs que passaram a contratar profis-





que auxilia grandes corporações a reali-
zar os programas de trainee. Na pesqui-
sa Empresa dos Sonhos dos Jovens 2010 
foi feita uma pergunta sobre o que os 
levaria a mudar de emprego e a questão 
tamanho ou fama da empresa ficou em 
último lugar, com 2% das respostas. 

Apesar de as PMEs, em alguns casos, 
pagarem mais na disputa por talentos, em 
geral a remuneração é menor em compa-
ração com as grandes empresas. "O dife-
rencial das grandes está nos benefícios", 
diz Christian Mattos, consultor sênior da 
área de talento e recompensas da consul-
toria Towers Watson. Embora ele afirme 
que, no caso de presidentes de compa-
nhias com faturamento acima de 1 bilhão 
de reais, a remuneração chega a ser 40% 
maior do que a do principal executivo de 
uma pequena empresa, Christian aten-
ta que a diferença vai d iminu indo no 
nível de média gerência e praticamen-
te inexiste no cargo de coordenação. 

sionais experientes, que dificilmente os 
teriam em seus quadros — afinal, eles esta-
vam desempregados e as grandes já não os 
queriam mais. Muitos executivos acorda-
ram para a realidade de que nas grandes 
eles têm prazo de validade e nas peque-
nas são mais valorizados ao levarem o 
conhecimento adquirido durante a carrei-
ra. Segundo o consultor, as pequenas se 
t ransformaram numa alternativa inte-
ressante para executivos de 35 a 42 anos. 
Ainda assim, as melhores oportunida-
des são para os jovens. "Não há como 
negar, o maior volume de contratações 
está na base da pirâmide e as compa-
nhias ambicionam o jovem", diz Vicente 
Picarelli, sócio da área de capital huma-
no da Deloitte. "Quem inicia a carreira 
hoje está mais aberto do que as pessoas 
cinco anos atrás, quando o maior sonho 
era t rabalhar em grandes multinacio-
nais", diz Danilca Galdini, sócia-direto-
ra da Nextview, parceira do grupo DMRH, 
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