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O alemão Andreas Kripzak, de 40 anos, era diretor comercial na Basf, em São Paulo, até o 
final do ano passado. Porém, a crise provocou mudanças na sua carreira. Há oito anos 
expatriado - os últimos cinco e meio no Brasil -, ele foi desligado da empresa em dezembro. 
Sem revelar detalhes da questão, ele conta que uma das divisões da companhia estava para 
ser vendida. Caso o negócio fosse fechado, ele teria a oportunidade de continuar no Brasil.  
 
O processo estava avançado, mas com a turbulência financeira, as negociações foram 
encerradas em agosto. Kripzak, com 11 anos na Basf, foi chamado de volta para a Alemanha. 
Adaptado ao Brasil, recusou. A solução: desligamento.  
 
"Há tempos eu havia discutido com a minha esposa que gostaríamos de ficar no Brasil. O País 
está crescendo e se internacionalizando. Quando a crise começou, precisei me decidir", conta 
Kripzak, que assume ainda neste mês o posto de diretor de exportação na Companhia 
Brasileira de Cartuchos, empresa que tem uma fábrica na Alemanha e abastece o exército do 
país. "Vejo o Brasil como uma força emergente. Há muito potencial aqui por causa das 
riquezas naturais, mas também devido ao aumento do profissionalismo."  
 
Segundo Kripzak, o processo de desligamento foi amigável. "A Basf respeitou minha opção e 
me ofereceu um serviço de outplacement (recolocação). Isso foi importante para saber como 
funciona esse sistema no Brasil, que é mais complicado do que na Alemanha. Aqui, vale muito 
a indicação pessoal. Lá, basta o currículo. A consultoria foi muito importante porque me ajudou 
a fazer uma gestão de relacionamentos", conta.  
 
Auxílio aos demitidos  
 
Segundo um estudo feito pela consultoria Right Management, 71% das empresas oferecem 
serviços de recolocação para seus profissionais. Participaram do levantamento cerca de 1,5 mil 
profissionais da área de recursos humanos de 28 países, entre eles o Brasil, no período de 
julho a setembro de 2008. A pesquisa procurou compreender como as empresas lidam, no que 
diz respeito à remuneração e benefícios, com as demissões.  
 
Para a diretora comercial da Right, Márcia Palmeira, as empresas demonstraram grande 
preocupação, não só com a questão da remuneração, mas também em ajudar as pessoas a se 
recolocarem mais rapidamente no mercado. "Elas precisam manter um bom relacionamento 
com esses profissionais, porque não sabem quando precisarão novamente dessas pessoas que 
estão desligando hoje."  
 
"Outros estudos nossos demonstram que há muitos fatores envolvidos na formação de um 
talento. Não basta formação acadêmica. É preciso, por exemplo, ter capacidade de lidar com 
todas as informações disponíveis. O profissional que está sendo desligado conhece o negócio. 
Em um momento de retomada econômica, pode ser mais interessante recontratá-lo do que 
buscar outro no mercado", observa Márcia. Segundo ela, a procura por serviços de recolocação 
cresceu entre 30% e 40% em dezembro e em janeiro, em relação ao volume médio registrado 
em cada um dos demais meses de 2008.  
 
"Os Estados Unidos são o local onde essa prática é muito comum, pois a preocupação com o 
bom relacionamento com os profissionais desligados e com a imagem corporativa - item 
fundamental na disputa por talentos - é muito grande no país", diz Márcia, acrescentando que 
a prática tem se fortalecido no Brasil.  
 
De acordo com a diretora da Right, o apoio à transição de carreiras é algo que está na política 
de recursos humanos das empresas em todos os níveis, não só para altos executivos. A 
diferença é que enquanto para os últimos os serviços são individuais, para quem está na base 
da hierarquia, a orientação é oferecida de modo coletivo, por meio de palestras e seminários, 
por exemplo. "O profissional que busca recolocação chega à consultoria com diversos 
questionamentos. Ele quer orientação sobre como administrar bem a sua rescisão, como fazer 



uma revisão de carreira, deseja saber onde há boas oportunidades para ele no mercado e por 
quais competências ele pode se destacar, entre outras coisas", diz Márcia.  
 
Otimismo em alta  
 
Apesar das incertezas que cercam a economia, 54% dos executivos em transição de carreira 
estão otimistas em relação a sua recolocação no mercado e acreditam que assumem nova 
posição entre três e seis meses. O dado é de uma pesquisa sobre demissão feita pela 
consultoria de gestão de capital humano Mariaca. A empresa entrevistou 250 altos gestores 
em transição de carreira, nos meses de outubro e novembro do ano passado. Apesar do 
otimismo, 94% dos executivos afirmam que aceitariam receber um salário menor. Dos 
entrevistados, 87% estariam dispostos a ocupar um cargo inferior ao que tinham antes.  
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 6, 7 e 8 fev. 2009, Plano Pessoal, p. D7. 


