
INOVAÇÃO NASCE
COM A CRISE
Outplacement e Coaching foram alternativas de
sobrevivência à crise do petróleo, na década de 80, que
acabaram incorporadas à filosofia de grandes empresas

"Pense em você como um boxeador
profissional. É uma luta" começa
Laerte Leite Cordeiro, diretor da
Laerte Cordeiro Consultores em

Recursos Humanos. "Assina
um contrato e vai para o

campo de treinamento
se preparar e encontrar
uma comissão técnica
para ajudá-lo a estar em
perfeita forma e ganhar
a luta" continua sua
analogia para explicar o
trabalho desenvolvido
por consultores de

recolocação. "Com o
executivo é a mesma coisa.

Nós somos a comissão técnica
e damos assistência na fase
preparatória e o acompanhamos
durante um certo período"
explica. "Quando consegue o
emprego, termina o trabalho da
consultoria" completa.

Quando um executivo é demitido
inicia-se um esforço na busca de
um novo emprego. A pós-demissão
é um caminho de transição e de
uma nova alternativa de carreira.
Para auxiliar o profissional nesta

difícil jornada nasceram as empresas
de consultoria em Outplacement.
O termo, importado dos Estados

Unidos, faz referência à recolocação
do executivo demitido.

No início da década de 80, a crise
mundial do petróleo fez com que
empresas multinacionais no Brasil
se vissem obrigadas a "enxugar" o
quadro de funcionários para garantir
a sobrevivência. "Era o momento da
redução dos custos e do estreitamento
da pirâmide organizacional" lembra.
Diante da nova realidade, muitos
profissionais tiveram que enfrentar
o desconhecido: a busca de um novo
emprego. "Era inusitado porque não
se falava de demissão de executivo"
explica. Para agravar ainda mais a
situação dos executivos demitidos,
a maioria estava com a carreira em
"zona de conforto". Ou seja, com a
vida profissional em um momento
de tranqüilidade, o que gera uma
sensação de controle.

E é nesse instante que profissionais
podem ser pegos de surpresa com uma
inesperada demissão, por exemplo.
Como recolocá-los no mercado?
Assim nasceu a necessidade de inovar.
Baseado no modelo norte-americano,
Cordeiro foi um dos poucos, à
época, a recriar aos moldes nacionais
a consultoria de recolocação de
executivos.



FASES
MARCANTES

AOS 77 ANOS DE VIDA E 53 DE
TRABALHO NA ÁREA DE RECURSOS

HUMANOS, CORDEIRO FALA DAS
TRÊS FASES MARCANTES DA SUA
VIDA: COMO PROFESSOR, COMO

EXECUTIVO E COMO DIRETOR DA
PRÓPRIA EMPRESA, E A QUE ACABA DE

SE LANÇAR: COMO ESCRITOR.
CO-AUTOR DOS LIVROS "O

COMPORTAMENTO HUMANO NA
EMPRESA" E 'ADMINISTRAÇÃO

GERAL E RELAÇÕES INDUSTRIAIS
NA PEQUENA EMPRESA BRASILEIRA"

AMBAS DA EDITORA GETÚLIO
VARGAS, ALÉM DE AUTOR DE

INÚMEROS ARTIGOS SOBRE GERÊNCIA
E RECURSOS HUMANOS, CORDEIRO

CAMINHA PARA SEU TERCEIRO LIVRO,
PREVISTO PARA SER LANÇADO NO

PRIMEIRO SEMESTRE DE 2O09.
SÓ QUE NÃO É DESTA PUBLICAÇÃO

QUE CORDEIRO SE REFERE AO CITAR
SUA QUARTA FASE. MAS DE UM
ROMANCE HISTÓRICO. "SEMPRE

TIVE VONTADE E AINDA ESTÁ NOS
MEUS PLANOS" CONFIDENCIA. COM
SUA HISTÓRIA DE SUCESSO, NÃO HÁ
DÚVIDAS DE QUE EM POUCO TEMPO
O MERCADO CONHECERÁ UM NOVO
TALENTO DO PIONEIRO CONSULTOR

EM OUTPLACEMENT.

Até a criação de sua consultoria,
Cordeiro construiu um currículo
que somava experiências teóricas e
práticas, no Brasil e exterior. Formado,
em 1955, pela Faculdade de Ciências
Econômicas e Administrativas
São Luís, partiu para ser professor
nos primeiros 15 anos de vida da
Fundação Getúlio Vargas, onde
permaneceu de 1956 a 1971. "Dava
aulas de Recursos Humanos e
Administração" lembra. Durante esse
período, fez mestrado na Michigan
State University (1958), dos Estados
Unidos, e especialização em Recursos
Humanos na Universidade de Harvard
(1958).

"Num determinado momento, senti
necessidade de colocar em prática
tudo o que ensinava em sala de aula",
conta Cordeiro. Então, em 1961,
foi trabalhar em grandes empresas
e grupos como executivo. "Fui
gerente sênior e diretor de Recursos
Humanos", afirma.

Buscando sempre o aperfeiçoamento
profissional, voltou às salas de aula,
novamente como aluno e, em 1966,
fez mais uma especialização em
Recursos Humanos, em Stanford.
"Não fico satisfeito nunca!" revela
descontraído. E apoiado em suas
experiências passou a aconselhar
e recolocar profissionais que se

encontram em uma situação de
desemprego.

Cresce o mercado
Existem dois tipos de serviços de
recolocação. O particular, no qual
o executivo não tem patrocínio da
empresa, e o corporativo, quando
a empresa paga a consultoria para
ajudar o funcionário desligado. "É
importante que as empresas tenham
consciência da sua responsabilidade
sobre o executivo demitido" diz.

Quando profissionais especializados
em recolocar executivos eram
novidade, as empresas estrangeiras
não se sentiam acanhadas em ajudá-
los. "Com a diminuição da crise,
houve uma queda na procura por este
serviço. Mas em seguida esse tipo de
consultoria se firmou como atividade
contínua e permanente" afirma, ao
dizer que os serviços nacionais são
comparados aos dos países mais
desenvolvidos.

Acompanhar a evolução do mercado
é fundamental para saber como
aconselhar e recolocar o profissional.
Nesse sentido, Cordeiro realiza uma
pesquisa semanal tomando por base
os classificados dos jornais "Folha
de S. Paulo" e "Estado de S. Paulo"
"Contamos os anúncios de emprego
para executivos", explica. "Com
isso, conseguimos acompanhar a
tendência, apesar de não ser o total
de vagas abertas", diz. Ou seja, não há
como contabilizar todas as vagas, pois
há outros meios de contratação, como
consultorias e indicações dentro da
própria empresa.

Essa é apenas uma das muitas
análises que acompanham
o trabalho de apoio aos
executivos. Formatar um
currículo completo, enviá-lo
a headhunters (caça-talentos),
explorar o marketing pessoal.
Com repetidas crises no

mercado de trabalho e inúmeros
planos econômicos, muitos

executivos já conhecem o caminho
para a recolocação neste universo



estreito da oferta de trabalho.
Ainda assim, o aconselhamento ou
Coaching é fundamental para acertar
nas ações que facilitam o processo de
reingresso no mercado. "O executivo
que pensa em diminuir seu salário para
conseguir um emprego mais rápido
será desacreditado" alerta Cordeiro.

Preparando o futuro
Apesar de o mercado ser imprevisível,
há um raciocínio coerente que norteia
os passos de quem o analisa. "Quem
de nós não precisa trocar idéias
com alguém imparcial?" pergunta.
"O Coaching faz o papel do 'irmão
mais velho; mas com qualificação
profissional para poder opinar" resume.

Se tudo vai bem, o mercado fica rico de
oportunidades e todo mundo tem sua

chance. Esta é a lógica. Mas o mercado
de trabalho é cheio de surpresas.
"Nunca se sabe o que pode acontecer"
pondera Cordeiro. Mesmo assim,
para ele tudo indica que a procura
por executivos vai aumentar tanto
em quantidade quanto em qualidade.
"Ao mesmo tempo que as empresas
abrirão mais vagas, serão ainda mais
seletivas", prevê. "Isto porque há um
chamamento social moderno que
faz com que o executivo e a empresa
tenham que se preocupar com coisas
que no passado não existiam" explica.

A tendência é recrutar profissionais
com atitudes positivas diante das
preocupações incorporadas à
sociedade, como sustentabilidade,
responsabilidade social e ecologia.
"São duas forças atuando sobre a

empresa e o executivo: a Verdade
orçamentária' e a pressão social"
completa.

Seguindo as transformações de
mercado, o executivo moderno
deve mostrar o mesmo dinamismo
assumido pelas empresas. "Hoje tudo
muda muito rápido e o profissional
tem que acompanhar" avalia. Se antes
o 'bom' funcionário era aquele que
tinha estabilidade no emprego, hoje
o executivo não deve passar de cinco
anos no mesmo lugar.

"O executivo consegue destaque
pelos resultados que oferece e pela
capacidade de inovação e criatividade.
Características adquiridas com a
experiência e a vivência em outras
empresas", conclui.
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