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Quando está sem emprego, executivo não pode desanimar. Tem de "arregaçar as mangas".  
 
Você recebeu a má notícia. A empresa está passando por uma reestruturação estratégica e 
decidiu "desligá-lo". Em contrapartida vai lhe oferecer, por meio de uma consultoria 
especializada o chamado serviço de "outplacement", a recolocação.  
 
Para Marcelo Mariaca, da Mariaca , dar um apoio a quem sai é inteligente. Afinal, são pessoas 
de bom desempenho, que conhecem a estratégia, os clientes. Já no entender de José Augusto 
Figueiredo, diretor da DBM no Rio, as empresas contratam esse serviço como uma maneira de 
tranqüilizar os profissionais que permanecem na organização durante um período de 
mudanças. "Ele pode servir como um grande gestor de clima. Como um recado da companhia 
de que, aconteça o que acontecer, os executivos não ficarão desamparados. Com isso, 
conseguem trabalhar com um pouco mais de tranqüilidade", explica ele.  
 
O trabalho é de orientação e aconselhamento, mas depois você deve sair para a busca. Para 
poder aproveitar bem o trabalho de outplacement você precisa fazer sua parte. É necessário o 
seu envolvimento direto. Quanto mais estiver interessado no seu projeto de carreira e se 
envolver de fato, mais sucesso terá. Na prática, significa "aderir" ao trabalho.  
 
Mariá Giuliese, da Lens & Minarelli, recomenda paciência, disponibilidade para aprender, 
descobrir, investigar, coragem e sensibilidade para poder definir a continuação da sua carreira. 
"Junte a isso, persistência e organização para ter na mão o andamento de projeto e aproveitar 
o seu tempo e o do outro, mais disciplina para avaliar sistematicamente os resultados de cada 
ação e todos os dias fazer o que tem de ser feito", destaca.  
 
Também é necessário o fator flexibilidade para a reorientação, além de energia para 
recomeçar sempre que for preciso. "O que se pode fazer para melhorar tudo isso é preparar-se 
bem, definir que caminho se quer seguir e não sair ao mercado antes de estar pronto. Enfim, 
fazer todo o trabalho de investigação e de procura conforme a orientação recebida", destaca.  
 
Com um nível de vagas para executivos um pouco maior, profissionais desempregados 
conseguiram voltar a trabalhar um pouco mais rápido do que no ano passado, em relação à 
2005. Mas, de maneira geral, as empresas que oferecem o chamado serviço de "outplacement" 
registraram um crescimento semelhante ao dos anos anteriores.  
 
Mariá explica que desde 2003 o número de demissões e o mercado de executivos 
desempregados têm se mantido. "Não são períodos regulares. A decisão das empresas de 
fazer cortes é muito sensível à situação político-econômica do País", comenta.  
 
Segundo Elaine Saad, da Right Management, o tempo de recolocação dos executivos 
orientados pela companhia melhorou um pouco. "Caiu de cinco a sete meses para entre três e 
seis", afirma. "Foi um ano em que esperávamos uma dificuldade maior para fazer a 
recolocação, por conta de Copa do Mundo e das eleições. Mas, na verdade, foi movimentado."  
 
A DBM também registrou uma redução no tempo de recolocação dos executivos. O porcentual 
de profissionais que encontravam um novo trabalho em até quatro meses cresceu de 30% 
para 33%.  
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