AS VANTAGENS DE MIGRAR PARA O INTERIOR DO
PARÁ

Muitos profissionais no Pará, ao se depararem com uma oportunidade fora da capital
Belém, onde possuem residência fixa, começam a criar um sentimento de dúvida na
tomada de decisão, pesando prós e contras, pensando em como será a adaptação da
família e quais serão os ganhos pessoais e profissionais, já que aqui estão perto de
familiares e pensam ser mais bem estruturado, com mais chances de ter uma qualidade
de vida mais completa.
Analisando que tais questionamentos são frequentes em muitos dos nossos
candidatos, buscamos pontuar os principais motivos que devem ser levados em
consideração para facilitar na decisão deste novo desafio.
 O cenário atual do mercado no Pará está focado principalmente no interior do
Estado, onde se encontram grandes empresas, multinacionais e nacionais, que se
apresentam estruturadas e sólidas em suas atividades;
 Uma dúvida recorrente é com relação à estrutura da cidade no interior, quando a
oportunidade envolve o deslocamento de familiares. Hoje as empresas inseridas
nos municípios do Estado agregam grandes contribuições sociais, estruturais e
educacionais, que amparam os moradores da cidade em questão e, assim,
beneficiam também os colaboradores que estarão de mudança;
 Levando-se em conta o retorno financeiro, o interior do Pará é onde são ofertados
os melhores salários do Estado, devido à carência de profissionais dispostos a
agarrar novas oportunidades. As empresas, além de bons salários (diferenciados
para melhor com relação aos da capital), estão bem estruturadas e incorporam
uma cartela de benefícios com alto poder de atração para o profissional, incluindo
também sua família;
 Outro ponto importante a ser pensando é a possibilidade de vivência internacional.
Grandes empresas que estão em nosso Estado possuem matriz em outro país,
oportunizando assim para seu colaborador a possibilidade de conhecer outra
cultura e até trabalhar e capacitar-se em um outro país incorporando também um

outro idioma em sua experiência.

Tentamos colher os principais questionamentos que norteiam a decisão de mudança,
que não trata apenas do deslocamento físico, mas também envolve mudança de cultura,
mudança no dia a dia, contato com novas experiências e novas convivências.
Acreditamos que os ganhos superam os impasses que podem vir a ser deparados neste
processo, mas o resultado final é nitidamente conquistador.

Sucesso!

Walquiria Maximino Pessoa.

