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Executivos em busca de colocação no mercado têm uma boa notícia: de acordo com a pesquisa A 
Contratação, a demissão e a carreira dos executivos brasileiros - Edição 2003, realizada pelo 
Grupo Catho, as empresas estão optando por preencher suas vagas com profissionais 
desempregados, em vez de fazer ofertas para aqueles que estão na ativa. Entre os motivos 
apontados estão a presença de executivos qualificados e o fato desses profissionais pedirem 
salários mais baixos.  
 
De acordo com o levantamento, realizado com 41.395 executivos e profissionais de todas as 
áreas, antes de 2001, os desempregados representavam de 31% a 33% das contratações. As 
companhias tinham preferência por profissionais empregados, que contabilizavam em torno de 
67% das contratações. Após esse período, a porcentagem das contratações de desempregados 
subiu e chegou a 48,91% em 2002.  
 
Para o presidente do Grupo Catho e coordenador da pesquisa, Thomas Case, a nova tendência se 
deve a vários fatores. De acordo com o consultor, a quantidade de desempregados é crescente. 
Outra pesquisa realizada pela consultoria, com 107.116 pessoas, identifica que, na faixa etária de 
33 a 47 anos, um quarto da população está desempregada. Paralelamente a isso, segundo Case, 
as empresas estão tentando minimizar os custos e, conseqüentemente, procuram 
desempregados, que têm pretensões salariais menores que profissionais na ativa.  
 
O coordenador da pesquisa afirma, ainda, que o preconceito contra o desempregado está 
diminuindo, já que as demissões em massa atingiram tanto os bons profissionais como os não tão 
qualificados. A pesquisa aponta que 40% dos executivos sofreram, pelo menos, uma demissão. 
Thomas Case também avalia que a mudança da preferência das empresas por contratarem 
desempregados sinaliza uma melhora para a grande massa de profissionais e executivos em 
busca de uma nova colocação.  
 
Apesar de não admitirem a preferência por candidatos desempregados, as empresas são 
unânimes ao afirmar que o preconceito em relação a esse tipo de profissional diminuiu. A 
justificativa está na ponta da língua: não estar trabalhando não significa falta de qualificação. Pelo 
contrário, muitos dos profissionais não estão colocados por uma conjuntura, e não por deficiências 
na formação acadêmica e experiência profissional. "Mas, certamente, cursos de extensão, como 
Master in Business Administration (MBA), aumentam a empregabilidade e tornam o 
desempregado mais atraente para o mercado", conclui Carmem Pereira, superintendente de 
Recursos Humanos da Sul América Seguros.  
 
Gerente de projetos da Deloitte Touché Tohmatsu, Américo Pinto concorda com Carmem, 
acrescentando que alguns dos candidatos que estão participando do processo de seleção para a 
consultoria estão fora do mercado. O desemprego, continua, não impediu que muitos deles 
chegassem à fase final do processo seletivo. "O que realmente importa é a qualidade do 
profissional, sua experiência profissional e características comportamentais", acredita.  
 
O perfil de quem não está na ativa  
 
Estudo realizado pela consultoria BPI do Brasil em parceria com a Fundação Getulio Vargas (FGV) 
aponta que 55% dos profissionais dispensados conseguiram conquistar um novo emprego, 
enquanto 25% optaram por montar um novo negócio e 20% estão atuando como autônomos 
(consultores, cooperados, entre outros). "Nos níveis mais altos da pirâmide, em que estão os 
profissionais com remuneração mais elevada, a dificuldade é maior, pois as grandes 
reestruturações estão eliminando muitos cargos de direção", observa Gilberto Guimarães, diretor 
da BPI do Brasil e professor da FGV.  
 



O levantamento - realizado com 10 mil profissionais dispensados por grandes empresas nos 
últimos quatro anos, em 48 cidades brasileiras - aponta, ainda, que executivos com ganhos acima 
de 16 salários mínimos levam mais de sete meses para se recolocar. Pessoas que têm nível 
operacional (ganham até seis salários mínimos) demoram até quatro meses e média gerência 
(sete a 15 salários mínimos), cinco meses.  
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