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Wright, do Profuturo/USP: setor de serviços está entre os mais promissores   
Quase um quarto dos gerentes e executivos atualmente empregados em companhias 
privadas abrirá seus próprios negócios, deixando seus empregos nos próximos seis 
anos. É o que revela uma pesquisa realizada pelo Programa de Estudos do Futuro da 
Fundação Instituto de Administração (Profuturo-FIA/USP). Foram ouvidos 88 
profissionais de diversas áreas. Segundo o estudo, as demissões motivarão 30% desse 
contingente a se tornar empreendedores, mas a maioria estará em busca mesmo é de 
realização profissional, que deve representar mais de 35%. 
 
Entre os setores mais promissores da economia despontam o de serviços, turismo, 
agricultura e terceiro setor, os quais devem abrir boas oportunidades para profissionais 
e empresários. 
 
Para contar um pouco mais sobre os resultados do estudo, James Wright, coordenador 
do Profuturo concedeu entrevista exclusiva ao Valor:  
 
Valor: Qual o futuro do emprego no Brasil para os próximos anos? 
 
James Wright: Com a globalização, as empresas passaram a ter estruturas bem mais 
complexas. O uso intensivo da tecnologia da informação exigirá uma postura mais 
arrojada dos profissionais que precisarão se preparar para esse novo cenário. Além 
disso, vejo as pessoas tendo várias carreiras, não se concentrando em uma única 
atividade. 
 
Valor: De que forma isso deve acontecer? 
 
Wright: A longevidade vai fazer com que as pessoas sintam necessidade de produzir 
mesmo após a aposentadoria. Aliás, elas continuarão bastante ativas nos seus 60, 70 
anos. Só que para isso devem construir carreiras paralelas que terão maior 
continuidade quando deixarem o emprego formal. 
 
Valor: É por isso e também pela falta de emprego no mercado que as pessoas vêm 
buscando abrir seu próprio negócio? 
 
Wright: Exato. Para se ter uma idéia, a pesquisa mostra que o Brasil é um país com 
elevado perfil empreendedor. Em seis anos, 24,4% de gerentes e executivos 
atualme nte empregados em empresas privadas, abrirão seus próprios negócios, 
deixando seus empregos. Isso se dará principalmente por causa da busca de realização 
profissional, com 38%, e também por demissões, que representarão 30%. 
 
Valor: Quais setores irão oferecer mais oportunidades de trabalho? 
 
Wright: O setor de serviços vem em primeiro lugar. Essa é uma tendência que 
desponta nos países desenvolvidos e já se estende ao Brasil. Depois, apostamos nas 
áreas de turismo, entretenimento, agricultura e terceiro setor. 
 
Valor: O terceiro setor pode ser uma alternativa para absorver os executivos 
disponíveis no mercado ou aqueles que se aposentarem e querem continuar 
trabalhando? 



 
Wright: Sim. As pessoas mais velhas encontram boas chances tanto no segmento de 
serviços quanto no de trabalho voluntário. Em relação aos gerentes e diretores, 
acredito que há enormes oportunidades com a profissionalização do terceiro setor. 
Apesar de ele representar apenas 1% do Produto Interno Bruto - enquanto nos 
Estados Unidos a participação de Organizações Não-Governamentais é de 8% -, há um 
potencial de crescimento bastante significativo. E essas instituições precisam de gente 
bastante qualificada e experiente. 
 
Valor: Que competências profissionais o executivo precisa ter? 
 
Wright: O brasileiro costuma se destacar pela flexibilidade diante de obstáculos. Em 
comparação aos executivos americanos e europeus, conseguimos criar um melhor 
relacionamento com subordinados, além de sabermos negociar muito bem. Mas 
precisamos ainda aprender a planejar melhor os negócios. 
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