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Ainda procuro o emprego dos sonhos
Banda executiva

Lucy Kellaway

O
que você vai ser
quando crescer?
Quando eu tinha
dez anos, respondia
com confiança: vou

ser aeromoça. Esse foi o último
momento em minha vida em
que tive tanta certeza em
relação à minha carreira.

Quando adolescente, passei a
adotar a posição mais sensata
de não ter a menor ideia. Tudo o
que eu sabia era que não queria
ser camareira, arquivista em
uma clínica psiquiátrica ou
vendedora de panelas wok na
Habitat. Estas foram as únicas
experiências de trabalho que eu
havia experimentado e não
gostara de nenhuma delas.
Mesmo hoje, não tenho certeza
do que quero ser quando
crescer, mas ainda acredito que
a resposta vai aparecer um dia.

Portanto, não me abalei com
uma recente e, supostamente
preocupante, pesquisa
mostrando que os jovens
britânicos de 13 a 17 anos
querem fazer as “coisas
erradas”. Eles querem ser
professores, médicos,
advogados, psiquiatras e
motoristas de táxi. Isso deveria
ser ruim porque não há
empregos suficientes para eles.
Um quinto dos pesquisados
quer trabalhar com cultura,
esportes ou mídia (que Deus os
ajude), carreiras que juntas mal
representam 1/50 dos
empregos disponíveis.

A única coisa que me
preocupa em relação à pesquisa
é que alguém achou que valia a
pena ter o trabalho e as
despesas para fazer o

questionário a 11 mil
adolescentes. Fazer essa
pergunta para eles não é apenas
sem sentido, mas prejudicial.
Ela assume que a carreira certa
está esperando para ser
encontrada, quando, na
verdade, este deveria ser um
processo de tentativa e erro.

Se eu tivesse perseguido meu
sonho, estaria agora a mais de
nove mil metros de altura
dizendo: “O senhor gostaria de
beber algo?”. Além disso, a
pergunta da pesquisa está
ultrapassada. Esses
adolescentes têm pela frente de
50 a 60 anos de trabalho e a
melhor maneira de sobreviver a
isso é fazer muitas coisas
diferentes. O que significa que
eles podem se dar ao luxo de
errar algumas vezes antes de
encontrar algo que os satisfaça.

Levados ao pé da letra, os
resultados não são ruins.
Ninguém mais quer trabalhar em
bancos, o que é um progresso.
São poucos também os que
pretendem ir para a área de
relações públicas e de recursos
humanos. Esta última, aliás, foi
uma das áreas menos populares,
juntamente com trabalhar em
minas e call centers.

Em vez disso, os jovens
querem empregos que exijam
treinamento e capacidade
cerebral. George Osborne, o
primeiro-ministro do Reino
Unido, deveria estar
entusiasmado com tal ambição:
ele disse na semana passada
querer que o Reino Unido seja
uma “nação aspiracional” (ou o
que aqueles de nós que
aspiramos a uma gramática
melhor chamamos de nação
com propósito).

Mesmo assim, esses jovens
ainda não sabem o quanto os
empregos de seus sonhos
podem fazê-los infelizes.
Advogados estão no topo das
profissões mais desejadas, mas
no fim das listas das profissões
que mais trazem satisfação.
Alguém deveria dizer a eles que
apenas quatro em cada dez
advogados recomendam a
advocacia. O resto vê apenas
muitas horas de trabalho e
colegas antipáticos.

Por outro lado, muitas das
carreiras desprezadas pelos
adolescentes acabam se
mostrando bem mais
satisfatórias. Ninguém, ao que
parece, quer ser chef, mas uma
pesquisa feita pela “Fo r b e s ”
apresenta esta carreira como
uma das mais
recompensadoras. Secretárias e
caixas de empresas de varejo,
aparentemente, também se
divertem bastante.

Não há sentido em tentar dizer
isso aos garotos. A única maneira
de eles descobrirem é na prática.
No entanto, ninguém mais está
disposto a fazer isso. Meus
próprios filhos privilegiados não
aceitam empregos em que é
preciso trabalhar aos sábados e,
em vez de arranjar “empregos de
v e r d a d e” nas férias, eles preferem
trabalhar de graça em “empregos
dos sonhos”, cobiçando posições
fantasiosas que provavelmente
nunca conseguirão.

Aprendi muita coisa com os
três cargos que tive na
adolescência. Ser camareira era
miserável. Não me importava
com o serviço de limpeza em si,
mas com o isolamento em que
ficava. Eu era a única britânica e
não tinha com quem falar ou
compartilhar qualquer coisa.
Além disso, era tão chato que
um dia entrei dentro de um
cesto de roupa e dormi.

Por outro lado, o
departamento na clínica
psiquiátrica era divertido, pois,
de uma maneira mórbida, eu
ficava fascinada pelos
pacientes. Além disso, a
recepcionista era muito
divertida. Lá, aprendi a mais
subestimada das lições. A
clínica era perto da minha casa
e eu ia para o trabalho a pé.

Embora tivesse apenas 19
anos na época, descobri algo
que recentemente mereceu um
extenso estudo de acadêmicos:
a maneira mais fácil de garantir
a transformação de seu
emprego dos sonhos em um
pesadelo, é passar muito tempo
no transporte público.

Lucy Kellaway é colunista do “Financial
Ti m e s ”. Sua coluna é publicada às
segundas-feiras na editoria de Carreira
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Empresas oferecem a
demitidos recolocação
em outros países
Para driblar crise, programas de “outplacement” globais buscam
mercados promissores como o Brasil. Por Carolina Cortez, de São Paulo

LUIS USHIROBIRA/VALOR

Para Bev White, presidente do Career Star Group, o setor financeiro no Brasil tem absorvido vários profissionais de fora

Empresas de países severa-
mente afetados pela crise e que
se veem obrigadas a demitir até
mesmo alguns de seus maiores
talentos estão ampliando seus
programas de outplacement. O
objetivo é auxiliar o profissional
nesse momento de transição de
carreira e oferecer opções glo-
balmente, criando assim um
vínculo que facilite um possível
retorno quando a economia vol-
tar a dar sinais de melhora.

Nesse contexto, o Brasil está
cada vez mais em evidência, se-
gundo a britânica Bev White,
presidente do Career Star Group,
uma associação de 52 consulto-
rias do mundo todo de recursos
humanos e desenvolvimento
profissional que prestam servi-
ços em conjunto. Bev, que tam-
bém comanda a empresa de re-
crutamento inglesa Penna, este-
ve em São Paulo na semana pas-
sada para uma reunião de conse-
lho do grupo, que completará
um ano em abril.

“Encontrar uma boa vaga de
trabalho em um país em recessão
é muito difícil. Para driblar essa
realidade, muitas companhias
estão oferecendo o outplace-
ment de forma mais global”, afir-
ma. De acordo com a especialis-
ta, dessa forma elas conseguem

manter um bom relacionamento
com o profissional que não está
sendo desligado por baixo de-
sempenho ou problemas de
comportamento, mas por moti-
vos de restruturação. “As portas
ficam abertas para que aquele ta-
lento possa voltar”. diz.

Em 2012, houve um cresci-
mento de 20% no volume de exe-
cutivos que vieram do exterior
para o Brasil por meio de proces-
sos de outplacement. A maioria,
80%, veio da Europa, segundo le-
vantamento da consultoria Ma -
riaca, representante brasileira do
Career Star Group. Para este ano,
a expectativa é que a procura de
profissionais estrangeiros pelo
país apresente uma expansão de
30%, também puxada pelos euro-
peus — principalmente de ori-
gem espanhola e portuguesa.

O caminho inverso, porém,
ainda é pouco percorrido, segun-
do Patrícia Epperlein, presidente
da Mariaca. “A demanda maior é
pelo outplacement de estrangei-
ros que querem vir para o Brasil.
Mas, ainda que incipiente, já
existe uma procura de executivos
daqui que pretendem trabalhar
no exterior”, diz, sem precisar o
tamanho desse mercado.

Para Patrícia, a atratividade do
Brasil está nos segmentos ligados

à infraestrutura, engenharia e
bens de consumo. “A escassez de
talentos para suprir investimen-
tos em grandes projetos está
abrindo espaço para que executi-
vos de diversos países assumam
posições de destaque em empre-
sas nacionais”, afirma. Além dis-
so, o mercado consumidor do
país, que tem segurado o PIB na-
cional, gera muitas oportunida-
des no varejo e no setor de servi-
ços, destaca a executiva.

De acordo com Bev, o setor fi-
nanceiro do Brasil também tem
absorvido a “e v a s ã o” de talentos de
fora, já que a crise desencadeou
uma série de processos de restru-
turação em diversas instituições
do exterior . “Esses profissionais es-
tão encontrando boas oportuni-
dades nos emergentes, em especial
no Brasil”, diz. Na opinião da presi-
dente do Career Star Group, as em-
presas valorizam os executivos
globalizados, que falam muitos
idiomas e entendem a dinâmica
de mercados diversos.

Esse é o caso da alemã Tjalda
Drucke, que deixou seu país no
começo deste ano para disputar
uma posição no mercado brasi-
leiro. Ela, que trabalhava na ge-
rência internacional de vendas da
Jungheinrich, fabricante de má-
quinas e equipamentos de intra-

logística, começou o processo de
outplacement em Hamburgo,
por conta de uma restruturação
da companhia, mas continuará o
programa em São Paulo.

Esta, contudo, não é a primeira
visita da executiva à cidade, que
até já perdeu as contas de quan-
tas vezes esteve no Brasil. En-
quanto estudante, Tjalda chegou
a fazer um semestre de intercâm-
bio em Curitiba, na Universidade
Federal do Paraná, e um estágio

de cinco meses na T-Systems do
Brasil, empresa da Deutsche Tele-
kom, em 2007. Nessa época, co-
nheceu o namorado, que é hoje
seu marido — um indiano natu-
ralizado brasileiro.

Entre as idas e vindas ao Brasil,
ela fez estágio em administração
no Hospital das Clínicas e traba-
lhos voluntários em diferentes
Estados. “Gosto principalmente
de São Paulo. Por ser um merca-
do emergente, há muito espaço

para desenvolver projetos novos.
É o oposto de onde venho: uma
economia já saturada e engessa-
d a”, diz, em português fluente.

Além das diferenças culturais,
presentes no cotidiano e nas rela-
ções de trabalho, os desafios de
adaptação ao mercado brasileiro
também esbarram nos entraves
burocráticos do visto. “Não é fácil
conseguir trabalhar no Brasil. O
processo legal é muito demora-
do e confuso”, afirma.
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