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A ONDA DO PLA
Pesquisa mostra que metade dos executivos planeja mudar de profissão.
Os especialistas apoiam: em tempos de incerteza, é preciso estar preparado

CÁTIA LUZ

M uita gente inveja os amigos Leonardo Lenz
César, Edgar Diniz e Carlos Moreira. E o mo-
tivo da cobiça, por incrível que pareça, é o

trabalho. Os três sócios ganham dinheiro com uma
das coisas de que mais gostam na vida: o futebol. Eles
são donos da TopSports, uma empresa que negocia
o direito de transmissão do campeonato europeu
no Brasil e vai faturar R$ 30 milhões neste ano. Quem
conhece a história deles há mais tempo tem uma
inveja ainda maior. Isso porque os amigos fizeram
o que boa parte dos brasileiros sonha fazer: mudar
de profissão e colocar um plano B em ação. Seja
pela concorrência acirrada no mercado de traba-
lho, pela obsessão no cumprimento de metas nas
grandes empresas ou pela vontade de ter melhor qua-
lidade de vida, é cada vez maior o número de pes-
soas em busca de um caminho alternativo.

Leonardo trabalhava na sede do Bank Boston, nos Es-
tados Unidos. Edgar era diretor do banco de investi-
mentos JPMorgan Chase no Brasil. E Carlos era em-
pregado da Nike de Oregon, também nos EUA. Em co-
mum, só a paixão pelo esporte e a vontade de trocar
o trabalho no escritório por uma atividade mais pra-
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zerosa. O interesse crescente de investidores estrangei-
ros pelo futebol brasileiro no final dos anos 90 enco-
rajou os amigos a apostar na TopSports. Eles estudaram
o novo mercado, fizeram o planejamento e, em oito me-
ses, estavam todos no Brasil. "A pressão é grande, mas,
desta vez, o negócio é nosso", diz Leonardo César.

Ainda há quem veja numa única carreira a fór-
mula ideal para trabalhar, subir na vida e obter satis-
fação pessoal. Mas a vontade de criar uma rota de fu-
ga também seduz muita gente, inclusive nos escalões
mais altos. Um levantamento do instituto H2R Pes-
quisas Avançadas com 140 executivos mostra que me-
tade deles pensa em um plano B. A justificativa mais
comum para mudar de vida é a pressão das empre-
sas por resultados.

O ambiente agressivo dentro das companhias é con-
seqüência de várias mudanças no mundo das cor-
porações. Nas empresas nacionais, a abertura do mer-
cado fez subir o nível de concorrência, elevando a pres-
são por desempenho. Nas multinacionais, os escân-
dalos contábeis nos EUA levaram as matrizes a au-
mentar o controle nas filiais e reduzir a autonomia dos
executivos locais. Além disso, os processos de reenge-
nharia, que se intensificaram na segunda metade dos
anos 90, foram responsáveis por cortes gigantescos
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NO B
nas empresas. E quebraram a relação que regia os em-
pregos: a idéia de que bastava o funcionário trabalhar
bem para garantir sua vaga vitalícia na companhia.
"A relação de fidelidade entre o empregado e a em-
presa acabou", diz Lêda Vecchioni Carvalho, da Fun-
dação Getúlio Vargas, do Rio de Janeiro.

Até o topo das corporações ficou escorregadio. Hoje,
de acordo com um estudo da consultoria Booz-Allen,
há três vezes mais risco de o principal executivo perder
o emprego do que há dez anos. "A busca pelo plano
B está relacionada a uma sensação crescente de inse-
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gurança e de ser descartável para a empresa", diz Be-
tânia Tanure, professora da Fundação Dom Cabral.

Os especialistas são praticamente unânimes em afir-
mar: é importante ter uma alternativa em mente. "É
como uma empresa ter um plano de contingência. To-
do mundo tem de ter um", diz Luciana Sarkozy, da
consultoria Career Center. "Virou questão de sobrevi-
vência", diz Dênys Monteiro, sócio da Fesa, firma de
recrutamento de executivos.

Mas, assim como um plano de contingência, nem
sempre o plano B é para ser usado. "Muitas vezes, os
profissionais largam boas oportunidades na ilusão de
que o novo é sempre melhor", diz Larissa Araújo,
da Deloitte. "Muitos confundem a insatisfação com o
emprego com a profissão." Só para ter uma idéia, cer-
ca de 60% das pessoas que procuram a consultora pa-
ra trocar de profissão acabam se realizando com uma
mudança apenas de emprego.



Quem quer virar a própria mesa tem um longocami-
nho a percorrer. Segundo os especialistas em mercado
de trabalho, é preciso planejar a mudança, imaginar
onde se quer estar em cinco anos e como chegar lá.
A vida não segue roteiros, mas o planejamento aju-
da a pessoa a dirigir seus esforços no sentido correto.
Se for necessário estudar, é bom se mexer o mais rápi-
do possível. Não há idade para mudar de profissão,
mas, quanto mais velho, mais difícil é ser aceito no mer-
cado de trabalho. Não dá para resolver virar jogador
de futebol aos 40 anos. Já para quem quer montar o
próprio negócio, a idade não pesa tanto.

No início do ano, o empresário Fernando Castella-
no, de 34 anos, se matriculou numa pós-graduação em
Gastronomia. Dono de uma empresa de equipamen-
tos de automação comercial, ele quer abrir um restau-
rante e, se possível, mudar-se de São Paulo. O que

ele busca é melhor qualidade de vida. Seu esforço não
é pequeno. "Há seis anos junto dinheiro para isso e re-
servo todas as noites para estudar", diz Castellano.

Para dar uma guinada radical na vida é preciso mui-
ta energia, conhecimento técnico e reserva finan-
ceira. Além disso, é importante criar uma rede de
relacionamentos na nova área de interesse. Os conta-
tos ajudam a abrir portas e entender como funciona o
mercado. Essa rede pode ser usada a qualquer mo-
mento porque as mudanças de profissão não seguem
scripts. Podem surgir oportunidades, convites de tra-
balho, ou crises na empresa e demissões. "O profis-
sional tem de estar sempre preparado e aberto para
as oportunidades. O plano B não tem hora para acon-
tecer", resume Jaqueline Giordano, do Ibmec-SP.

As gerações mais novas já chegam ao mercado com
essa filosofia. Muitos jovens têm mais de um plano pro-
fissional em mente e, muitos deles, investem em dois
cursos para aumentar as oportunidades de emprego.
É o caso do estudante Murilo Ferraz, de 21 anos. "Fa-
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ço Engenharia na USP e Publicidade no Mackenzie
para desenvolver habilidades diferentes e não depen-
der apenas de uma profissão", conta.

Os mais velhos aprendem, na prática, que é preci-
so ter mais jogo de cintura. Cansado de ver os tom-
bos de executivos enquanto trabalhava como funcio-
nário de uma grande consultoria, o administrador Mar-
celo Ferraz decidiu pensar em mudar. Ele trocou uma
carreira que lhe deu um salário inicial de US$ 12 mil
por mês para abrir com o sócio Caio Mesquita o Wraps,
um restaurante de comida saudável. Para montar a em-
presa, Ferraz teve de mudar o padrão de vida. Ven-
deu o carro importado e passou a andar de ônibus pa-
ra acompanhar as obras da primeira loja. "Outro dia,
olhamos para nossa equipe e meu sócio me perguntou:
'Você imaginava isso quando planejava o restaurante
num laptop apoiado nos joelhos?' Ter essa satisfação
é melhor que qualquer salário em dólar", diz Ferraz.

O empresário Jorge Alberto Reis fez questão de sem-
pre ter mais de uma atividade. Formado em Informá-
tica, hoje é dono da empresa Ingressos.com, profes-
sor universitário e ainda faz doutorado em Engenha-
ria de Produção. Nem a estabilidade de um emprego
público - ele foi funcionário da Petrobrás e de Furnas
- segurou Reis num só lugar. "A economia brasileira
exige planos B, C e D. Se um francês quiser, pode viver
tocando oboé. Para um brasileiro fazer isso, ele preci-
sa se desdobrar em mil outras ocupações", brinca.

Em geral, boa parte das opções criadas caminha pa-
ra o negócio próprio. "O empreendedorismo e a car-
reira-solo dão a sensação de liberdade e de realização
que as pessoas tanto buscam", afirma Luciana Sarcozy,
da Career Center. Mas muita gente se realiza trocan-
do apenas o sentido de seu trabalho. Maria Cristina
Buchamar foi durante anos coordenadora de Recursos
Humanos do McDonald's para a América Latina e o
Caribe. Hoje, aos 53 anos, trabalha no Instituto Ethos.
Os salários no terceiro setor costumam ser menores
que na iniciativa privada, mas para Maria Cristina
isso não é o mais importante. "A estrutura é enxuta,
o trabalho é imenso. Mas hoje eu tenho um objetivo
maior do que aumentar os lucros de uma empresa",
diz Maria Cristina, feliz com sua nova vida.

COLABOROU MARIA LAURA NEVES
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