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Candidatos a novo emprego estão cada vez
mais "avessos à mudança"
Lusa
06 Dez, 2012, 19:01

Pub

A RTP nas redes Sociais

Mais do que o previs ível aumento dos candidatos
desempregados, as empresas de recrutamento de recursos
humanos notam uma crescente "avers ão à mudan ça" por
parte dos profissionais empregados que as contactam em
busca de um novo emprego.

"Devido à incerteza e à situação atual do país, [os candidatos] pensam
`se calhar não estou muito bem, mas esta não é a melhor altura para
mudar`", explicou, em declarações à agência Lusa, o consultor da
Michael Page Carlos Andrade.
O responsável falava à margem do evento `Connecting with Business`,
que hoje à tarde reuniu na Universidade Católica do Porto responsáveis
das consultoras de recursos humanos Egor, Randstad Professionals,
grupo Multipessoal, Michael Page e Hays para debater o tema "`Middle
and top management -- Challenges and oportunities`.
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Segundo o consultor da Michael Page - cujo `core business` é o
recrutamento de quadros médios e superiores, 70 a 80% dos quais estão
a trabalhar, mas pretendem progredir profissionalmente -- há uma
"muito menor procura dos profissionais empregados à procura de um
novo projeto, pelo receio de mudança".
"A procura de um salário superior é uma das razões essenciais para a
mudança, mas, face às condições atuais, quer de regime de impostos,
quer da situação do país, o receio de uma mudança, que envolve sempre
algum risco, é muito maior e muitas vezes não compensa", afirmou
Carlos Andrade.
Esta mesma tendência é apontada pelo `office manager` da
multinacional inglesa de recrutamento Hays, também especializada no
recrutamento de quadros qualificados a nível de `middle` e `top
management`.

"Um caso único"

Podcasts

"Os candidatos que estão a trabalhar e estão em posições estáveis estão
mais avessos à mudança do que há algum tempo atrás, o que é
compreensível devido ao fator estabilidade. Para mudarem, o projeto que
lhes é apresentado tem que ser muito sólido e, se antigamente o fator
remuneração era vital, hoje em dia a estabilidade do projeto e o plano de
negócios da empresa são muito valorizados", referiu Carlos Maia.
O responsável da Hays refere ainda uma crescente procura por parte de
candidatos desempregados, assim como de "pessoas que estão a
ponderar a saída do país".
E, nota, "cada vez mais, ao contrário do que acontecia há cinco anos, há
uma grande quantidade de candidatos disponíveis no mercado com
excelentes competências técnicas e profissionais".

Pub

Tempo

"É muito difícil fazer a procura acompanhar a oferta, há muito mais
candidatos do que vagas em aberto e este rácio tem aumentado
claramente", sustentou Carlos Maia.
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