
CARREIRAS  Com melhora na economia, profissionais buscam mais do que bons salário

Desemprego sem desespero
Samantha Lima

O encurtamento do tempo
que separa o anúncio da de-
missão e a estréia no novo
emprego é a obsessão nú-
mero um que acomete grande
parte dos desempregados.
Dos profissionais em franca
busca por um lugar no mer-
cado de trabalho, porém, 49%
já se deram ao luxo de es-
nobar uma vaga. O compor-
tamento, liderado por pes-
soas que querem mais do que
apenas um salário no fim do
mês, cresceu nos últimos
três anos, na esteira da me-
lhoria do cenário econômico.

O levantamento foi rea-
lizado pelo Grupo Catho com
15.170 desempregados. E o
comportamento se mostra as-
cendente: estudo realizado há
três anos detectou percentual
de 47,2%.

A atitude parece inad-
missível e, sem dúvida, o per-
centual de quem o adota é
elevado - diz Silvana Case,
vice-presidente do Grupo Ca-
tho. - Mas é positivo porque
demonstra maturidade do tra-
balhador, que não pega qual-
quer coisa e está tendo es-
paço para valorizar-se.

E o desempregado não re-
cusa proposta apenas uma
vez. A média de negativas é
de 2,5 em um período de sete
meses.

Segundo a pesquisa, este é
um comportamento comum a
diversos cargos, de presiden-
te a cargo operacional, em
maior ou menor escala. Os
que atingiram nível presiden-
cial já recusaram 63% das
ofertas feitas; supervisores,
58%; ocupantes de cargos
operacionais, 43%.

- Podemos dizer que é

uma atitude normal entre os
profissionais com renda su-
perior a R$ 3.000, indepen-
dentemente de terem nível
superior ou apenas médio -
diz Renato Nishimura, dire-
tor de consultoria da Case
Consulting.

Mais de 20% dos
entrevistados
rejeitaram emprego
sem realização
profissional

Entre as razões apontadas
para a negativa, a questão
salarial, de fato, é a mais
presente, correspondendo a
37,5% das respostas. Para
mais de um quinto, pesa a
preocupação com um empre-
go que não traz realização:

22% deles recusaram a oferta
porque não gostaram do tra-
balho oferecido.

Para 13% dos profissio-
nais, a distância entre a re-
sidência e o local de trabalho
foi fator preponderante. E por
esta razão que a paulista Fá-
tima Santos, 23 anos, acaba de
recusar uma proposta que ia
ao encontro do que ela es-
perava. Em agosto do ano
passado, pediu demissão da
empresa onde trabalhava co-
mo analista de sistemas.

- Meu marido foi trans-
ferido para Campinas e de-
cidimos nos mudar, para evi-
tar o deslocamento diário pa-
ra São Paulo - diz Fátima. -
Também viemos em busca de
uma maior qualidade de vida.

A proposta, conta Fátima,
era em sua área de formação,
em um grande banco. Mas,
além do desgaste com o des-

locamento, teria de abando-
nar os estudos.

Até estaria disposta a
enfrentar os 100 quilômetros
todos os dias, mas o salário
oferecido, de R$ 2.800, não
daria para cobrir os custos de
um deslocamento diário -- la-
menta. Pesou também o
fato de que eu perderia o
horário noturno, que apro-
veito para fazer cursos. Que-
ro um emprego na minha ci-
dade, e acredito que conse-
guirei até julho.

Para tanto, ela conta com
ajuda financeira do marido.

- Felizmente, ele está bem
estabilizado profissionalmen-
te e me apoiou na decisão.

Dos entrevistados na pes-
quisa, 6,8% não gostaram da
empresa que ofereceu a vaga
e outro 1% não gostou dos
que seriam os futuros colegas
de trabalho.

Fonte: Grupo Catho

•Poupança permite busca
por salário ambiente

Uma administradora paulis-
tana com experiência em re-
cursos humanos - que não quis
se identificar - representa os
6,8% dos que recusam pro-
postas por não terem gostado do
perfil da ofertante. Seis meses
após a demissão, está prestes a
fechar com uma empresa como
gerente de RH. Nesse período,
recusou duas oportunidades.

Em uma, não gostei da
função proposta - relata, - Em
outra, soube que havia restri-
ções de comportamento, como
impedir mulheres de usar blusa
sem mangas. Não uso decotes,
mas quero ser eu mesma.

Em 62% dos casos, a decisão
não passa pela razão financeira.
Para Jacqueline Resch, da Res-
ch Recursos Humanos, o re-
sultado revela preocupação com
a qualidade de vida.

- É um movimento em busca
de equilíbrio - diz. - Salário não
é mais determinante. Mas, cla-
ro, isso só é possível para quem
investiu na empregabilidade e
tem noção de que pode con-
seguir algo melhor.

A calma necessária para ana-
lisar uma proposta no momento
em que se está ávido por voltar
a trabalhar é privilégio de quem
se programa financeiramente.

- Desta forma, o profissional
pode se preservar mais de pro-
postas ruins - ensina Silvana
Case, do Grupo Catho. - Não se
deve viajar de férias após a
dispensa. Além de não relaxar, é
desperdício de recursos e, en-
quanto isso, as oportunidades
estão acontecendo.

A capacidade de recusar pro-
postas, portanto, é diretamente
proporcional às reservas.

- Na prática, depois de seis
ou sete meses, o profissional
reduz os critérios de escolha -
diz Renato Nishimura, da Case
Consulting. Segundo o espe-
cialista, executivos levam de
sete a 12 meses para voltar a
trabalhar. Já os mais jovens de-
moram entre quatro e sete me-
ses. (S.L.)

Emprego requer projeto
Os conselhos de especia-

listas para se reduzir o tempo
fora do mercado vão além do
trinômio reserva financeira,
distribuição de currículos e
acionamento da rede de con-
tatos. Segundo Renato Nishi-
mura, da Case Consulting, a
busca de um novo emprego
pode ser comparada a um pro-
jeto e, como tal, precisa de
planejamento.

- O profissional precisa es-
tabelecer a meta, o prazo, com
um checklist de tudo o que ele
precisa fazer: de cursos a ati-
vação da rede de contatos, o
networking - ensina Renato. -
É preciso elaborar uma lista
com os contatos das pessoas

que podem te aproximar de
uma boa vaga e procurá-las, de
fato. Disciplina é necessário.

Jacqueline Resch, da Resch
Recursos Humanos, lembra
que o tempo ocioso pode ser
empregado em aperfeiçoa-
mento profissional.

Participar de cursos e
seminários é um investimento
na capacidade de conquistar
um emprego.

E como evitar as furadas?
• Procure conhecer a em-

presa, pela internet e por seus
funcionários - diz Renato. -
Procure saber que trabalho
vão lhe propor; que resultados
esperam; e se você tem con-
dições de cumprir. (S.L.)
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