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Ibama abre concurso para nível
médio e oferece 300 vagas
O Instituto Brasileiro do Meio
Ambiente e dos Recursos Natu-
rais Renováveis (Ibama), abriu
concurso público para preen-
cher 300 vagas em cargo de técni-
co administrativo. A função exi-
ge nível médio, ou curso técnico
equivalente, e tem remuneração
de R$ 2.580,72 por jornada de tra-
balho de 40 horas semanais. Do
total de vagas abertas, 5% serão
destinadas aos portadores de de-

ficiência. O cargo tem entre suas
atribuições a atuação em ativida-
des administrativas e logísticas
de apoio. Os interessados em
participar da seleção podem rea-
lizar sua inscrição via internet,
pelo endereço eletrônico www.
cespe.unb.br/concursos/iba-
ma_12, até as 23 horas e 59 minu-
tos do dia 13 de setembro de
2012. A taxa de inscrição é de R$
55. A prova será no dia 21/10/12.

Reportagem de capa

● Para fazer com que o funcioná-
rio se sinta motivado, valorizado
e reconhecido, a solução, às ve-
zes, pode ser simples e barata.
Presidente do Centro de Desen-
volvimento do Profissional de
Vendas (CDPV), Diego Maia, diz
que as empresas podem premiar
o funcionário do mês, que é uma
técnica extremamente barata.
“Também existem casos em que

o gerente envia uma carta de elo-
gio e reconhecimento ao talento
de um profissional", conta Diego,
explicando que o profissional
guarda a carta como um troféu,
uma medalha pelo seu profissio-
nalismo. “Não vemos dedicações
ao capital humano. As empresas
precisam inovar”, critica.

O presidente da Recruiters do
Brasil, Othamar Gama Filho, acre-
dita que as pequenas empresas
possam se beneficiar do seu ta-
manho para interagir melhor
com seus talentos. Segundo ele,
a hierarquia nessas organiza-
ções é mais curta, então os gesto-

res devem aproximar funcioná-
rios dos chefes. “É importante
aproveitar esta vantagem, deixan-
do-os mais próximos”, defende.
O tamanho da companhia tam-
bém pode ser um ganho na dispu-
ta com as maiores na questão
salarial. “Ultimamente, um profis-
sional só prioriza a empresa que
oferece maior salário no caso de
ele ser bem maior que o atual, ou
que entrem outros aspectos que
não estejam satisfazendo sua
permanência no emprego, como
a falta de um sólido plano de car-
reira”, afirma o gerente da Hays
Recrutamento, Lucas Peschke.

PERGUNTA
Aposentadoria
Trabalho como diarista autôno-
ma três vezes por semana em
uma pequena loja. É possível exi-
gir registro em carteira?

RESPOSTA
“Inicialmente, cumpre separar
duas situações”, afirma o mem-
bro da IV Turma do Tribunal de
Ética da Ordem dos Advogados
de São Paulo (OAB-SP) e sócio
do Gaiofato Advogados Associa-
dos Alexandre Gaiofato de Sou-
za. A primeira, diz, é a diarista
que trabalha em casa de família

(sem fins lucrativos).
Neste caso, embora exista re-

cente decisão do Tribunal Supe-
rior do Trabalho com o entendi-
mento de que “até três dias por
semana de trabalho da diarista
nãocaracterizavínculo de empre-
go”, tal questão ainda é bastante
discutível e levará em conta vá-
rios aspectos de um caso concre-
to para que o juiz trabalhista apli-
que este entendimento, ou con-
dene a “patroa” a registrar a em-
pregada doméstica. “Por isso,
mesmo com trabalho três vezes
por semana em casa de família, a
orientação é de formalizar o la-

bor na carteira profissional para
evitar discussões”, diz Souza.

A segunda situação refere-se
ao trabalho para pessoa jurídica.
“Neste caso, como um dos requi-
sitos para caracterização do vín-
culo de emprego é a‘não eventua-
lidade’, isto é, não há necessida-
de do comparecimento do traba-
lhadoremtodos os diasaoestabe-
lecimento para configurar a rela-
ção empregado x empregador”,
observa. E acrescenta: “Aliado a
outros requisitos do artigo 3º da
CLT, ou seja, pessoalidade (o tra-
balhador não pode fazer-se subs-
tituir por outro para quando se

ausenta por exemplo) , onerosi-
dade (pagamento pelo trabalho
por semana, quinzena, mês etc.)
e subordinação (recebimento de
ordens para execução dos traba-
lhos) , entendemos que, neste ca-
so, existe a relação empregatícia,
podendo o empregado, no caso,
exigir o registro em carteira”.
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Plano de
carreira é
sonho do
trabalhador
Levantamento mostra que esse é o
principal motivo para troca de emprego

Heraldo Soares
ESPECIAL PARA O ESTADO

Aos 26 anos, o gerente de vendas
Fernando Ranieri está no seu ter-
ceiro emprego. No primeiro, fi-
cou por quatro anos e, no segun-
do, apenas quatro meses. No
atual, está há um ano e meio – e
muito satisfeito. Ele conta que o
anterior não lhe fornecia um pla-
no de carreira. “O salário não foi
influente na minha decisão de
trocar de empresa, pois aqui te-
nho uma posição que me faz sen-
tir muito mais motivado e reco-
nhecido”, diz o profissional.

Decisões como a de Ranieri
são maioria no mundo corporati-
vo, segundo levantamento reali-
zado pela empresa InfoJobs com
29.514 pessoas cadastradas em
seu site. Entre os motivos apon-
tados para a troca de emprego,
65,6% das respostas (19.408 vo-
tos) apontaram plano de carrei-
ra como o mais importante, en-
quanto 65,2% (19.248) indica-
ram o reconhecimento profissio-
nal. A questão financeira vem
em terceiro lugar, com 55,9%
(12.258). Os outros dois itens
mais importantes foram benefí-
cios relacionados à qualidade de
vida, com 53,31%, e ambiente de
trabalho, com 50,58%.

Se nem sempre a questão fi-
nanceira é o fator determinante,
ela pesa mais na falta de algum
dos outros dois itens que figu-
ram em primeiro e segundo lu-
gar na enquete. O analista de ris-
co de um banco de investimen-
tos Rodrigo Siqueira, de 24 anos,
conta que preferiu esperar para
ter um emprego melhor ao ser
chamado para uma vaga e desco-
brir que, além de o salário não
ser o que pretendia, também não
teria plano de carreira.

“Fui aprovado na seleção de
uma consultoria financeira. Me
falaram, então, o salário, e eu
não gostei. Achei que não era pro-
porcional a um custo de vida tão
caro como o de São Paulo”, co-
menta o profissional, que se mu-
dou de Monte Alto, no interior
paulista, para a capital em maio
deste ano. Após dois meses, Ro-
drigofoi contratado por um gran-
de banco, com um salário me-
lhor e todos os benefícios que
sempre sonhou: “Já sigo um pla-
no de carreira e não tenho do que
reclamar”, acrescenta o analista.

“O profissional brasileiro está
cada vez mais exigente no mo-
mento de escolher o melhor lu-
gar para trabalhar”, afirma Joan
Pallarès, COO do InfoJobs no
Brasil. “Ele não se contenta mais
apenas com um bom salário e al-
guns benefícios”, acrescenta. E
enfatiza que o trabalhador quer
se sentir parte da companhia e
ter a certeza de que está envolvi-
do nos planos que a organização

tem para o futuro. “Remunera-
ção também é importante, mas
não é mais decisivo”, assegura.

Nessa busca pelo que conside-
ra melhor, o profissional não he-
sita em trocar de emprego. Se-
gundo dados do Ministério do
Trabalho e Emprego (MTE), o
índice de trabalhadores que está
na mesma empresa há mais de
cinco anos caiu de 41,9%, em
2006, para 36,4%, em abril deste
ano. Embora a pesquisa “Rotati-
vidade e Flexibilidade no merca-
do de trabalho”, publicada pelo
Departamento Intersindical de
Estatística e Estudos Socioeco-
nômicos (Dieese) em parceria
com o MTE, mostre que o tempo
médio de um profissional numa
organização é de cinco anos, o
mercado aponta um período me-
nor. “Na área de vendas, por
exemplo, a média de permanên-
cia é de um ano somente”, afir-
ma Diego Maia, presidente do
Centro de Desenvolvimento do
Profissional de Vendas (CDPV).

É esse cenário de “pinga-pin-
ga” que preocupa o mercado. A
psicóloga e headhunter Laura Se-
gouras, que seleciona executi-
vos para empresas, afirma que a
constante troca de emprego po-
de ser prejudicial para o profis-
sional. “Em média, não consigo
encontrar currículo com pes-
soas que ficam mais de três anos
em uma empresa só”, relata.

Segundo Laura, quem mais
perde com a transitoriedade é o
próprio profissional, que muitas
vezes nem termina um projeto
na empresa. “A pessoa começa a
se engajar e já sai, sem nem saber
se fez certo ou não. Já deixei de
chamar muita gente assim”, con-
fidencia Laura.

No entanto, outros especialis-
tas de recursos humanos acredi-
tam que nem sempre o proble-
ma é somente dos profissionais.
As empresas também precisam
fazer a sua parte. Para manter e
procurar desenvolver seus qua-
dros, a fabricante de eletrodo-
mésticos Whirlpool, por exem-

plo, desenvolve “mentoring”,
um programa de aconselhamen-
to voltado à motivação dos fun-
cionários. “O foco é o desenvolvi-
mento de carreira”, diz a gerente
geral de RH da Whirpool, An-
drea Clemente.

Na Drogaria São Paulo, há o
programa conhecido por “Futu-

ros Líderes”. “Há uma seleção de
possíveis talentos que se encon-
tram em um nível intermediário
de cargos”, conta Lana Cebel, ge-
rente de treinamento e desenvol-
vimento da empresa. Aprendem
sobre liderança de gestão e, as-
sim, aguardam o surgimento de
uma recolocação interna.

Laura. A headhunter evita quem troca muito de emprego

Ranieri. “O salário não influenciou minha decisão de trocar de empresa, pois aqui me sinto mais motivado e reconhecido”

Reconhecimento
pode ser feito de
maneira simples

O que motiva a troca de compania

PLANO DE 
CARREIRA

RECONHECIMENTO 
PROFISSIONAL

MELHOR 
SALÁRIO

BENEFÍCIOS 
RELACIONADOS À 
QUALIDADE DE VIDA

AMBIENTE DE 
TRABALHO

65,68% 65,28%
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50,58%

� Pesquisa mostra o que o trabalhador espera da empresa
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Perfil dos entrevistados

Por idade
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