
Por que executivos brasileiros
superqualificados estão sem emprego

POR MAURO SILVEIRA

O engenheiro de produção Mareio Boru-
chowski, de 32 anos, fez tudo como man-
da a cartilha para se tornar um profis-
sional diferenciado. Graduou-se numa

faculdade de primeira linha, a Poli (USP) e, em 1999,
concluiu seu MBA em Wharton, a badalada escola
de negócios da Universidade da Pensilvânia (EUA),
que está sempre no topo dos rankings. Em segui-
da, deu início a uma bem-sucedida carreira inter-
nacional, passando por instituições de renome, co-
mo Goldman Sachs e Merrill Lynch. No Brasil, tra-
balhou no Banco Garantia e na MCM, a consulto-
ria do ex-ministro da economia Maílson da Nóbre-
ga. Para completar, é fluente em quatro idiomas: in-
glês, espanhol, italiano e hebraico. Qualquer em-
presa gostaria de ter um profissional com um cur-
rículo desses em sua equipe, certo? Nem sempre.
Depois que voltou para o Brasil, no começo de 2002,
Boruchowski teve uma rápida passagem pela Co-
persucar para desenvolver um projeto específico e
com prazo de cinco meses para ser concluído. De-
pois, não conseguiu mais se recolocar. É freqüente-
mente chamado para entrevistas, mas nessas horas
costuma ouvir sempre o mesmo discurso por par-
te dos recrutadores: "Você é muito bom para nós".

Ou: "Não posso contratá-lo porque você é melhor
que o nosso presidente". Boruchowski não é sequer
questionado sobre suas pretensões salariais. "Eles
acham que eu quero ganhar uma fortuna e não
abrem negociação", diz. "Se eu estivesse interessado
só em dinheiro, teria ficado nos Estados Unidos."

Assim como Boruchowski, inúmeros outros pro-
fissionais altamente qualificados estão enfrentan-
do o mesmo drama. Afinal, o problema está nas
empresas ou nos candidatos? Provavelmente nos
dois lados dessa mesma moeda, dizem os especia-
listas da área. "As organizações estão preferindo con-
tratar dois gerentes e pagar um salário razoável para
cada um deles do que ter um diretor com uma remu-
neração elevada"diz Patrick Hollard, diretor da Mi-
chael Page International, empresa especializada em
recrutamento de profissionais para o nível gerencial.
"É uma forma de reduzir custos." Nesse segmento,
o mercado anda mais do que aquecido. Prova dis-
so é que a Michael Page realizou 300 recrutamen-
tos para companhias no país em 2002, enquanto
em 2003 esse número saltou para 500. O fatura-
mento da empresa cresceu 40%. "A demanda nes-
se segmento está maior do que o volume de profis-
sionais no mercado", diz Hollard.
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"O mercado de executivos para o primeiro
time encolheu nos últimos dois anos e há muita

gente superqualificada desempregada "(Gerson correia)

Gerson Correia, consultor da DBM Brasil, espe-
cializada em aconselhamento e recolocação de exe-
cutivos, concorda com Hollard."O mercado de exe-
cutivos para o primeiro time encolheu nos dois úl-
timos anos e há muita gente superqualificada de-
sempregada no mercado", diz ele. Segundo Correia,
as empresas, na tentativa de reduzir custos, estão
reavaliando seus produtos e, em muitos casos, bai-
xando sua qualidade. Além disso, começaram a de-
mitir o pessoal do alto comando e a contratar pro-
fissionais especificamente para os níveis interme-
diários. Isso dificulta a recolocação do executivo su-
perqualificado. "Esse profissional está levando pe-
lo menos seis meses para conseguir um novo em-
prego", afirma Correia. "E, quando isso acontece, é
para ganhar bem menos do que estava acostuma-
do." Existem casos de executivos aceitando redução
de 50% em sua remuneração.

Distante da realidade — Interromper a carreira
e ir para o exterior estudar é algo altamente positi-
vo, mas o profissional também paga um preço quan-
do faz essa opção. Ele se afasta do mercado e do co-
tidiano das empresas no Brasil, que é para onde ele
vai voltar no futuro para trabalhar. "Cerca de 80%
das vagas existentes no mercado são preenchidas
por indicações de amigos, e a pessoa que está fora
do país estudando não consegue manter tão viva
como antes a sua rede de relacionamentos", diz Joel
Dutra, professor do departamento de administra-
ção da Faculdade de Economia e Administração
(FEA/USP) e diretor da Fundação Instituto de Ad-
ministração (FIA). "Ele perde sua conexão, sente
grande dificuldade para articulá-la novamente e
acaba sofrendo para se recolocar."

Como a situação não está nada fácil, há profissio-
nais pensando até em omitir informações no currícu-
lo para não "assustar" o entrevistador. É o caso do
administrador de empresas Fábio Carmassio, de 27
anos, que, embora não tenha ainda ocupado posi-
ções de liderança, possui um currículo consistente.
Ele fala inglês fluentemente, tem pós-graduação em
marketing pela Universidade Metodista e fez MBA
executivo no Instituto Mauá, ambas instituições lo-
calizadas em São Paulo. Carmassio trabalhava na
Basf, na área de compras, e tentou uma transferên-
cia para fazer um estágio no Canadá. Como não te-
ve sucesso, decidiu pedir demissão e viajar assim
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mesmo. Por ironia, acabou conseguindo o estágio na
própria Basf do Canadá. Depois de seis meses, voltou
para o Brasil acreditando que seria chamado de volta
para trabalhar na Basf daqui. Isso não aconteceu, pois
a empresa não tinha vaga disponível. O fato é que Car-
massio pediu demissão num momento em que as or-
ganizações estão num regime espartano de contrata-
ções. Apesar disso, ele começou a enviar currículos e a
participar de entrevistas. Numa delas, ouviu do sele-
cionador que o melhor era omitir o diploma de MBA
no currículo. "Eu me dediquei demais para me capa-
citar, pois o mercado exigia isso de mim", diz ele. "Ago-
ra que estou qualificado, ouço esse tipo de absurdo."

Para os consultores de carreira, no entanto, escon-
der qualificações do entrevistador é um erro grave.
"Quem faz isso adota uma fachada que não se susten-
tará por muito tempo", diz o professor Joel Dutra. "Os
recrutadores estão valorizando cada vez mais profis-
sionais que tenham princípios, valores e uma postura
ética. Se eles descobrirem uma mentira dessas, será uma
mancha no currículo da pessoa." Gerson Correia, da
DBM, diz que o profissional precisa estar preparado
para adotar uma nova postura e que isso exige até mes-
mo repensar questões salariais. "A pessoa deve refazer
seu orçamento e definir qual o valor mínimo necessá-

rio para sobreviver e ser feliz. Além disso, tem de es-
quecer um pouco as glórias do passado e mostrar dis-
posição para começar novamente."

O brasileiro Richard Pilnik, de 47 anos, presidente
do laboratório farmacêutico Eli Lilly na Europa, defen-
de a mesma tese. "Em primeiro lugar, o profissional nes-
sas condições deve ter a paciência como sua principal alia-
da" afirma."Em seguida, precisa estar disposto até mes-
mo a assumir uma posição inferior àquela que sonhava
ou mesmo mudar de cidade ou de país."

Questão de postura - Adotar um comportamento
arrogante durante as entrevistas de emprego também
pode ser fatal para as pretensões do candidato, mesmo
que ele seja um gênio da administração. "Tem gente
que antes de se apresentar e informar o nome para o
entrevistador já vai dizendo que tem MBA numa ins-
tituição de renome", diz o consultor de carreira Gutem-
berg de Macedo, da Gutemberg Consultores, em São
Paulo. "Em vez de criar empatia, o candidato acaba pas-
sando a imagem de um profissional que se considera
melhor do que os outros e que está acima do bem e do
mal", explica. "Os processos de seleção, embora tenham
certa dose de racionalidade, são essencialmente emo-
cionais. O entrevistador vai escolher aquele que cau-
sou uma boa impressão."



Outro erro é o profissional falar do trabalho
que realizou em outras empresas e ressaltar ape-
nas as conquistas pessoais. Saber trabalhar em
equipe é fundamental, e ninguém consegue de-
senvolver projetos sozinho. Não reconhecer a par-
ticipação dos colegas durante a entrevista pode dar
a idéia de que o candidato só olha para o próprio
umbigo e não sabe reconhecer o esforço da equipe.
"É uma grande mentira dizer que as empresas
não querem pessoas qualificadas", diz Macedo. "O
problema é que tem muita gente qualificada que
não consegue demonstrar que sabe liderar, que é
um bom ouvinte e que cumpre prazos. Essas qua-
lidades são fundamentais para o sucesso."

Mareio Boruchowski, o profissional superquali-
ficado do começo desta matéria, decidiu dar uma
guinada na carreira. No mês passado, optou por dei-
xar o mercado financeiro e abrir com uma amiga
em São Paulo a Created Marketing Promocional,
uma empresa que, como o próprio nome diz, atua-
rá na promoção de projetos de marketing. Boru-
chowski está otimista com as novas possibilidades
que se abrem. "Jamais vou dizer que não vale a pe-
na investir na minha qualificação", afirma. "Eu tive
um ganho sensacional em minha vida, mas agora
quero mostrar que o valor está na minha pessoa, e

COMO AGIR
Veja o que dizem os consultores de
carreira sobre como um profissional
superqualificado deve agir na hora de
buscar uma oportunidade profissional.

de um profissional superqualificado,
o entrevistador tende a achar
que ele vai se cansar logo do trabalho
e irá deixar a empresa na mão"
diz Gerson Correia, da DBM.

próprio, como fez Mareio
Boruchowski, pode ser
uma alternativa interessante.
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não no meu currículo."

Se você for estudar fora do país por
um período prolongado, procure
manter contato freqüente com sua
rede para não cair no esquecimento.

Veja se você não está
exagerando quando fala das
realizações pessoais e se suas
qualificações se encaixam no perfil
de profissional que a empresa busca.

"Quando está diante

Ele está
com seu currículo em mãos
e certamente conhece sua formação.

Fale sobre
sua experiência com firmeza, clareza
e segurança, ressalte os trabalhos
que desenvolveu em equipe e

Partir para um negócio

mais entrevistas, mas o que conta
são as habilidades"diz o consultor
de carreira Gutemberg de Macedo.

"Ele pode gerar

a sua contratação.

procure demonstrar ao entrevistador
o que a empresa pode ganhar com


