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OcustodevidadaclassemédianacidadedeSão
Pauloficoumaisaltoemjulho,conformedivulgou
ontemaFederaçãodoComérciodoEstadodeSão
Paulo(Fecomercio-SP),emparceriacomaOrdem
dosEconomistasdoBrasil(OEB).OÍndicedeCusto
deVidadaClasseMédia(ICVM)subiu0,28%em
julhoantejunho.Noacumuladodejaneiroajulho
de2011,oíndiceapresentoualtade3,64%,emrela-
çãoaomesmoperíododoanoanterior.Nosúlti-
mos12mesesencerradosemjulho,aelevaçãoé
de6,23%.Entreosse-
tecomponentesdo
ICVM,amaioraltanos
últimos12mesesocor-
reunaalimentação,
comavançode9,15%.

ApresidentedoMagazineLuiza,Luiza
HelenaTrajanoestudaconviteparaas-
sumiraSecretariadeMPEdogoverno.
www.jt.com.br/seu-bolso/

porcentofoiaaltado
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capitalemjulho

AscidadesdeSãoPauloe
Rioestãoentreas50

maiscarasdomundo,segundo
apesquisa“PreçoseSalários”,
divulgadaontempelobanco
UBS.Oestudoconsidera73
cidadeseacapitalpaulista
apareceem19ºlugar,enquanto
afluminenseestáem26º.As
cidadesmaiscaras,porordem,
sãoOslo(Noruega),Zurique
(Suíça),Genebra(Suíça),
Copenhague(Dinamarca),
Estocolmo(Suécia).Oestudo
levaemcontaprodutose
serviços,comomoradia,
alimentação,transporte,
roupas,entreoutros.

Emdiavolátil,aBovespa
fechouestaquarta-feira

noazul,numasessãodegiro
financeirorecordedevidoao
exercíciodecontratosde
índice.OIbovespafechoucom
altade1,38%,a55.073
pontos.Ovolumefinanceiro
ficouemR$23,7bilhões.
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Os jovens são os que mais trocam
de emprego na indústria, um dos
setores que mais empregam no
País.Enquantoarotatividadeatin-
ge apenas 1,15% dos trabalhado-
res com mais de 50 anos, o núme-
ro sobe para 5,52% na faixa etária
até 20 anos. É o que mostra levan-
tamento feito pela Ecobenefícios
Good Card, empresa especializa-
da em benefícios corporativos.

O comportamento é um dos fa-
tores que podem explicar a mu-
dança de emprego de forma mais
frequente entre os jovens. Segun-
doodiretorexecutivodaEcobene-
fícios, Alexandre Leite, por alme-
jar um crescimento profissional
muito rápido, o jovem acaba tro-
cando mais de emprego a fim de
atingir esse objetivo.

A pesquisa mostra que quanto

maiorafaixaetária,menorarotati-
vidade. Esse comportamento po-
de estar relacionado à menor car-
ga de responsabilidade familiar
entre os mais novos. Porém, a si-
tuação financeira influi na rotati-
vidade. Segundo a coordenadora
acadêmica da área de pessoas e
do centro de carreiras da Escola
Superiorde Propagandae Marke-

ting (ESPM), Adriana Gomes, os
jovens de classes mais baixas per-
manecem mais no emprego por-
que têm mais necessidades que
os de classes mais altas.

O jovem é imediatista, quer ser
desafiado e ver suas ideias mate-
rializadas.Seaempresanãosinali-
zaisso no curto prazo, oprofissio-
nal não pensa duas vezes em mu-
dar de emprego caso receba nova
oferta,deacordocomacoordena-
dora da área de gestão de carrei-
ras da Fiap, Janete Teixeira Dias.
“O jovem cria uma expectativa e
se ela não se concretiza, ele não
tem paciência de esperar”, diz.

O grande desafio das empresas
é reter os talentos. Isso porque há
gastos para definir o perfil do fun-
cionário, selecionar, contratar e
treinar.Quando,apósesseproces-
so,oprofissionaldeixa oemprego
háumdesgasteparaacompanhia
e até atrasos em projetos.

Na avaliação de Adriana, o mo-
mento atual da economia pode
ser uma boa oportunidade para o
jovemprofissionalcrescer naem-
presa, já que muitas delas estão
investindo na retenção de talen-

tos. “Quem está bem no emprego
precisa avaliar se vale a pena tro-
car. As instituições veem com
bons olhos os profissionais dedi-
cados”, ressalta.

O jovem não deve avaliar só o
retorno financeiro, mas se a em-
presa investe no desenvolvimen-
to da carreira dos funcionários, se
dá oportunidade para aprender
novos idiomas e se há um progra-
ma de bolsa de estudos para cur-
sos, como pós-graduação, por
exemplo. “As companhias preci-
sambuscaralternativasparamoti-
var o jovem a permanecer no em-
prego.Um desses caminhos pode
ser proporcionar o acesso ao co-
nhecimento, muito valorizado
por essa geração”, afirma Leite.

Trocar de emprego com fre-
quência pode ter duas avaliações
na visão das empresas. O resulta-
do vai depender da argumenta-
ção do profissional para justificar
as mudanças. De acordo com Ja-
nete, se a troca ocorre sem uma
motivação bem fundamentada,
uma futura empresa contratante
pode interpretar isso como falta
de comprometimento.

Já se o profissional participou
de diversos projetos em diferen-
tes empresas, mas esteve presen-
te do começo ao fim do trabalho
com resultados positivos, a situa-
ção reflete positivamente. “A
construção do currículo precisa
mostrar coerência e uma trajetó-
ria consistente”, afirma ela. ::
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www.jt.com.br
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Descobrironomedealgumfun-
cionário e enviar um currículo
por e-mail é uma estratégia cada
vez menos eficiente para quem
procuraempregoemgrandesem-
presas. Diante da quantidade de
candidaturas, que podem chegar
a mil por dia, a manipulação hu-
manadetantainformaçãoficain-
viabilizada. Para não cair no “bu-
raco negro” de currículos jamais
lidos, especialistas em RH reco-
mendam que o candidato trilhe o
caminhooficial:ocadastramento
no site das companhias.

Segundo o Instituto Great Place
to Work, o Bradesco foi a empresa
mais procurada por profissionais
em2010.Obancorecebeu420mil
currículos. Em segundo lugar fi-
cou o Itaú (354 mil candidaturas),
seguido de Volvo (350 mil) e Am-
bev (196 mil).

Diante desses números, a pri-
meira“peneira”daseleçãodecan-
didatos precisa ser eletrônica. Ao
usar os campos predefinidos, ex-
plicaLuísTesta,diretordemarke-
ting do site de recrutamento Va-
gas.com.br,asinformaçõescadas-

tradas pelo profissional poderão
ser cruzadas automaticamente,
quando surgir uma vaga adequa-
da. “Ao alimentar o software com
o perfil estabelecido, o RH recebe
automaticamentealistadoscurrí-
culos adequados. A partir daí, co-

meça a seleção”, explica Testa.
Segundo José Luiz Rodrigues

Bueno,diretor derecursoshuma-
nos do Bradesco, o banco contra-
tou 16 mil profissionais no ano
passado.Paracadaprocessodese-
leção, pelo menos oito currículos
foram considerados: ou seja, pelo
menos 128 mil candidaturas in-
cluídas no site passaram por um
processo seletivo no banco em
2010.“Oconselhoéocadastrope-
losite,demaneiraapermitiracon-
sulta eletrônica. Esse é o tipo de
candidatura mais viável.”

O executivo alerta, no entanto,
quegrandepartedasoportunida-
des disponíveis no Bradesco tem
o público jovem como alvo. A
maioriadasvagaséparaescriturá-
rio – cargo de “entrada” nas agên-
cias – e para o call center.

OBradescoaindanãodesenvol-
veu uma ferramenta que garanta
a permanência dos currículos ca-
dastrados – hoje, parte das candi-
daturas é descartada depois do
preenchimentodasvagasaquese
destinavam.SegundoBueno,aca-
pacidade de armazenamento de

informações do site do Bradesco
deverá ser ampliada nos próxi-
mos meses.

O Itaú mantém há dois anos
uma ferramenta de cadastro de
currículos–jásãocercade700mil
cadastrados. O diretor de cultura
egentedobanco,MarceloOrticel-
li,dizqueascandidaturasarmaze-
nadas podem ser atualizadas a
qualquer momento. “Se a pessoa
tem mais experiência ou fez al-
gumcurso,issopodeseradiferen-
ça para concorrer a uma nova va-
ga”, conta. ::FernandoScheller
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PRÓSECONTRASDATROCA
FREQUENTEDEEMPREGO

>>Antes,ofuncionáriocomeçava
atrabalharemumaempresapara
seaposentar.Hoje,odesejoéde
aprendizado.Oladopositivoéter
aoportunidadedeterexperiên-
ciasprofissionaisdiferentes

>>Poroutrolado,nemsempredá
tempodeaprenderalgoem
profundidade.Arotatividade
constantepodelevaraexperiên-
ciassuperficiaiseinconsistentes
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