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● Pesquisa realizada no 
primeiro trimestre deste ano 
com 2 mil executivos em nível 
de média e alta gerencia

Pretendem deixar a companhia 
em que trabalham nos 
próximos 6 meses
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atualmente? Em quanto tempo?
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TEMPO NA EMPRESA ATUAL

Pretendem deixar a companhia

Até 1 ano

De 1 a 2 anos

Entre 2 e 5 anos

Entre 6 e 10 anos

Mais de 10 anos
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Balança
Antes de aceitar uma proposta
de emprego, avalie o que a em-
presa atual oferece e o potencial
de crescimento que a outra com-
panhia está apresentando.

Metas e chefia
Grande parte dos profissionais
troca de emprego porque busca
novas metas e desafios. O seu
potencial de crescimento na com-
panhia realmente se esgotou?
Não vale a pena expor a sua von-
tade de ascender na empresa
antes de aceitar a proposta?

Chefia
Em um primeiro momento, os
desafios, os benefícios e o salá-
rio oferecidos pela outra empre-
sa pesam na decisão. Mas o que
conta mais ponto no dia a dia é a
chefia. Qual a relação que tem
com o seu chefe hoje? Está pre-
parado para assumir o risco de
não ter o mesmo relacionamento
em outro lugar?

Cautela
Com a especulação sobre o que
pode ocorrer no mercado por
conta da crise financeira global,
especialistas acreditam que as
empresas possam até reduzir as
contratações. Mas a troca de exe-
cutivos deve ser mantida em posi-
ções estratégicas, valorizadas
em momentos de crise.

A possibilidade de conseguir
uma promoção e um aumento sa-
larial pesam na decisão de um
profissional que avalia mudar ou
não de emprego. Mas, para espe-
cialistas, o grande retentor de ta-
lentos continua sendo a atuação
de um gestor eficiente.

“As empresas precisam inves-
tir em executivos que saibam ge-
rir e reter talentos. A boa relação
com a chefia vale mais do que

uma promoção, em muitos ca-
sos. Os profissionais querem al-
guém que valorize o seu desen-
volvimento e, principalmente,
reconhecimento pela sua atua-
ção”, diz o sócio da Alliance Coa-
ching, Pablo Aversa.

Opinião semelhante tem o di-
retor de educação da Associação
Brasileira de Recursos Humanos
(ABRH), Luiz Edmundo Rosa.
“Os chefes são os grandes res-
ponsáveis por aproveitar ou não
um talento. Se o profissional não
está satisfeito com a chefia dire-
ta, certamente vai começar a ver
o que o mercado pode lhe ofere-
cer e buscar uma alternativa pa-
ra mudar de emprego”, afirma.

Para ele, as empresas preci-

sam investir em uma boa gestão
e na valorização dos funcioná-
rios antes de ir buscar no merca-
do alguém para assumir uma va-
ga de destaque na companhia.

“Toda vez que a empresa dei-
xa de aproveitar um talento in-
terno, emite a mensagem para os

demais profissionais de que as
oportunidades estão lá fora. Se o
funcionário sabe que a empresa
tem um plano de carreira e que
há potencial de crescimento, ele
acredita que vale a pena ficar.”

Foi o que fez o gerente comer-
cial da Concrete Solutions, Fre-
derico Belisario, de 31 anos. Ele
recusou duas propostas de em-
prego por acreditar no potencial
da companhia. “A empresa valo-
riza o crescimento dos funcioná-
rios. Muitos viram sócios e têm
participação no negócio. Meu di-
retor me apresentou planos para
a minha carreira e o quanto eu
poderia crescer na empresa, por
isso eu resolvi ficar.”

Depois de atuar como desen-
volvedor e liderar projetos, há
três meses, Belisario assumiu a
gerência da unidade da empresa
em São Paulo. “Estou satisfeito
pela confiança no meu trabalho,
pelo desafio e por estar abrindo
novos horizontes”, comenta.

‘Profissionais querem alguém
que valorize o seu desempenho’

Para os
executivos, a
oportunidade
está lá fora
Pesquisa aponta que profissionais de alta e
média gerência querem mudar de emprego

PATRÍCIA CRUZ/AE

ARQUIVO PESSOAL

ARQUIVO PESSOAL

Márcia Rodrigues

Nem mesmo o eventual temor
de que a economia possa ficar
mais lenta está inibindo executi-
vos de buscar novas oportunida-
des no alto escalão corporativo.
Segundo pesquisa feita pela Mi-
chael Page com dois mil executi-
vos de média e alta gerência, 73%
dos profissionais pretendem dei-
xar a companhia atual nos próxi-
mos seis meses. São 6% a mais
do que no mesmo período em
2011 (veja pesquisa completa ao
lado). O levantamento foi feito
em março e divulgado agora.

O movimento não é visto co-
mo arriscado por especialistas.
Eles acreditam que situações de
crise intensificam a troca de exe-
cutivos que ocupam posições es-
tratégicas nas companhias.

“A escassez e a disputa por ta-
lentos ainda são muito grandes
no Brasil. E é em períodos de cri-
ses que ocorrem mudanças estra-
tégicas no alto escalão, como for-
ma de tentar melhorar o desem-
penho da companhia”, diz o dire-
tor de educação da Associação
Brasileira de Recursos Humanos
(ABRH), Luiz Edmundo Rosa.

Para o diretor executivo da Mi-
chael Page, Marcelo De Lucca,
outro fator que contribui para a
movimentação e interesse dos
executivos em trocar de compa-
nhia é o “pé no freio” que as em-
presas são obrigadas a dar nos
investimentos em situações de
desaquecimento econômico.
“As organizações estão mais len-
tas no que se refere a investimen-
to ou promoção de funcionários.
Com isso, o potencial de cresci-
mento interno foi reduzido. E os
executivos querem crescer de-
pressa. O que aumenta a movi-
mentação do mercado.”

O gerente da DeNigris, Gian-
francesco Ghiurghi, de 31 anos,
trocou há pouco de emprego pa-
ra assumir esse cargo na compa-
nhia atual, após avaliar perspecti-
vas de ascensão. “O profissional
estuda e se prepara muito para
obter mais destaque e quer que a
empresa faça o mesmo por ele.
Não via potencial de crescimen-
to na empresa anterior.”

Outro ponto que tornou a deci-
são de mudar mais fácil para
Ghiurghi foi a autonomia que ele
teria para direcionar as ações do
seu departamento. “Um cargo
de gerência exige bastante auto-
nomia. E eu não tinha isso na em-
presa anterior. Não dá para ser
um bom gestor sem poder tomar
as decisões nos momentos de
tensão. Esse é o espírito ao assu-
mir um cargo gerencial”, diz.

Apesar de não estar a procura
de emprego, a gerente financeira

da Villagres, Andreia Nazzini, de
34 anos, foi sondada e gostou da
oferta que sua atual empresa fez
para que ela abandonasse a orga-
nização do ramo cerâmico onde
atuava. “Estava bem na compa-
nhia anterior, mas fui ouvir a pro-
posta, pois queria ter ideia de
qual era a minha imagem profis-
sional no mercado. Se eu estava
adequada ao perfil que vinha sen-
do exigido pelas organizações”,
conta a executiva.

O que mais agradou Andreia,
segundo ela, foi a postura de seu
novo diretor. “Vi que ele tinha
muito conhecimento em sua
área de atuação e que eu tinha
muito a aprender com ele”, diz.
A gerente financeira também

afirma que aceitou a proposta
por causa do desafio. “Tenho um
plano de carreira e muitas metas
para conquistar. E isso é muito
estimulante”, anima-se.

Apesar de estar feliz com sua
decisão, Andreia afirma que ava-
liou bem a proposta antes de
aceitar. “Não é bom mudar de
emprego por mudar. É preciso

pesar o que a nova empresa pode
acrescentar na carreira.”

Para o diretor da ABRH, esta é
a postura que os profissionais de-
vem ter antes de pensar em pro-

curar uma oportunidade “Sem-
pre há vagas para grandes talen-
tos. Mas quem não está qualifica-
do o suficiente deve ter cautela
para não ficar sem emprego.”

Ascensão. Belisario acredita no potencial de crescimento

Convite. Andreia não procurava emprego, mas foi sondada, gostou da proposta e aceitou

Perspectiva. Ghiurghi estava insatisfeito com a empresa onde atuava e optou por mudar para outra que lhe dava mais desafios

● Ascensão

O QUE AVALIAR

Relacionamento com o
gestor é um dos motivos
que levam o colaborador
a optar por continuar
ou não na companhia

● Inspiração

MARCELO DE LUCCA
DIRETOR EXECUTIVO DA
MICHAEL PAGE
“Os executivos querem crescer
depressa. O que aumenta a
movimentação do mercado”

LUIZ EDMUNDO ROSA
DIRETOR DE EDUCAÇÃO DA ABRH
“Os chefes são os grandes
responsáveis por aproveitar ou
não um talento. Se o profissional
não está satisfeito, certamente
buscará uma alternativa”
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 17 jun.2012, Empregos, p. 4.




