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Márcio Weiler e Maria Angélica Gonçalves querem voltar a ser empregados. Ex-executivos de 
carreira de grandes corporações como Nestlé e Unilever, tiveram trajetórias de sucesso nas 
suas funções, mas resolveram deixar a vida corporativa para trás e abrir negócios próprios. 
Agora, depois da experiência como empreendedores, decidiram retornar aos escritórios, 
mesmo numa época de escassez de vagas nas empresas. Para especialistas em recrutamento, 
o caminho de volta de profissionais como Weiler e Angélica passa por entrevistas com 
headhunters e pela reativação do networking pessoal.  
 
"É importante deixar a rede de relacionamentos informada sobre o interesse de retornar ao 
mundo corporativo e ainda ampliar os contatos existentes. Vale fazer cursos, frequentar 
eventos e aumentar a exposição no mercado", aconselha Silvana Bock, diretora da Panelli 
Motta Cabrera (PMC), consultoria especializada na contratação de executivos para cargos de 
direção.  
 
A boa notícia é que a experiência do candidato, dentro e fora de grandes corporações, continua 
tendo peso importante na guerra por uma vaga. Weiler, por exemplo, trabalhou 16 anos na 
Nestlé. Entrou para gerenciar uma linha de produto, trabalhou para o grupo na Inglaterra e 
saiu como gerente de marketing e inovação. Antes, havia dado expediente na Kolynos e Avon.  
 
"Depois de 22 anos em multinacionais, senti a necessidade de me reciclar", lembra. "Queria 
ver como eu me sairia trabalhando com o risco em um investimento próprio". Há pouco mais 
de um ano, por conta do seu interesse por gastronomia, abriu um restaurante de comida 
saudável em São Paulo, mas não gostou da rotina do negócio.  
 
"Estava acostumado a fazer grandes análises estratégicas da área de marketing e esperava 
um desafio maior." O restaurante continua aberto mas, agora, o empresário quer voltar a ser 
funcionário. "A estabilidade financeira pesou na decisão, mas melhor que ter um salário fixo é 
atuar novamente na área de marketing." 
 
Para pavimentar seu retorno aos birôs, Weiler investe no networking e renova contatos com 
antigos colegas, inclusive ex-chefes. Ao mesmo tempo, procurou três headhunters para 
discutir novas colocações. O esforço está sendo recompensado. Enquanto analisa algumas 
propostas de trabalho, presta consultoria de marketing para uma agência de publicidade. "Fui 
chamado graças à indicação de um amigo."  
 
Nem a crise consegue assustar os profissionais que querem voltar a bater cartão. Para Maria 
Angélica Gonçalves, 14 anos de Unilever e dois de empresária no ramo de tecnologia, a 
recessão não vai atrapalhar seus planos por muito tempo. "Estou sempre trocando figurinhas 
com amigos empregados para sentir a situação do mercado." 
 
Angélica entrou na Unilever como secretária e se tornou executiva da área de inteligência de 
mercado. Em seguida, desenvolveu e gerenciou o setor de marketing de relacionamento com o 
consumidor da sua unidade. Inquieta, quando as motivações do cargo esfriaram, acabou 
pedindo demissão, no final de 2003.  
 
No ano seguinte, abriu uma empresa de softwares para marketing de relacionamento, mas 
preferiu encerrar a carreira de pequena empresária no ano passado. Ela acredita que a 
experiência serviu como lição. "Aprendi a ser mais racional nos negócios e ainda senti falta do 
sobrenome corporativo que eu tinha quando era funcionária." 
 
Para reconquistar uma posição, procurou dezenas de empresas de recrutamento e voltou a 
fazer coaching. Ao mesmo tempo, faz um cruzamento de informações entre seus contatos de 
networking e uma lista de empresas-alvo onde gostaria de trabalhar. O critério utilizado é a 
preocupação das companhias na formação de líderes. "É preciso ser assertiva para voltar mais 
rápido." 
 



Para Silvana Bock, da PMC, além de tirar o pó da agenda de telefones, o profissional que 
deseja regressar ao mercado precisa reciclar conhecimentos da sua área e aperfeiçoar idiomas. 
Atualmente, a empresa tem mais de 20 processos de recrutamento em andamento, boa parte 
iniciada no final de 2008.  
 
O que Silvana já observa com a chegada da retração econômica é uma velocidade menor na 
tomada de decisão das empresas quando o assunto é contratação. "Os processos de admissão 
estão mais lentos, há propostas postergadas e analisadas mais cautelosamente". De acordo 
com a PMC, os setores que mais estão assinando carteiras são o varejo, agronegócio e a 
indústria, principalmente para executivos das áreas de finanças, operações, comercial e de 
recursos humanos.  
 
"Nesse momento de recessão, as companhias reavaliam seus modelos de negócio e se 
reestruturam para cortar despesas e ganhar eficiência. Planos de curto prazo e ações que 
impactem no dia a dia dos negócios estão valorizados. A cobrança por resultados aumentou." 
 
Segundo a headhunter, muitas das contratações são de substituição de funcionários e ter 
flexibilidade na hora de acertar a remuneração pode ajudar quem pretende retomar a carreira. 
"O candidato vai ter de pagar um 'pedágio' para esse retorno. É preciso concorrer com 
profissionais já colocados que têm salários mais elevados", avisa. "Mas a experiência como 
empresário, o desenvolvimento de novas habilidades e o conhecimento de outras áreas podem 
atrair o contratante."  
 
Para Rodolfo Ohl, diretor do site monsterbrasil.com, da área de seleção online, o profissional 
mais procurado hoje é o que sabe trabalhar com criatividade e escassez de recursos. "As 
empresas estão a procura de executivos mais maduros, que já passaram por outras crises." O 
psicólogo Francisco Ramirez, sócio da ARC Executive Talent Recruiting, também concorda que 
profissionais com experiência e qualificação diferenciada saem na frente numa briga de 
currículos. "Uma boa formação acadêmica e a vivência prática na área de gestão são 
valorizadas em tempos bicudos." 
 
Segundo Ohl, ex-empresários que querem reiniciar trajetórias devem refletir sobre as lições 
aprendidas na linha de frente dos negócios. "Isso pode ajudá-los no desempenho como 
executivos, já que agora conhecem os dois lados do balcão."  
 
Mas o cenário que os espera não é nada cor-de-rosa. "Há aceleração na execução de projetos, 
profissionais realizando várias tarefas e trabalhos em stand-by ou cancelados." 
 
Apesar das vantagens de ter acumulado vivências como empreendedor, o novo candidato 
também deverá reaprender como agir em uma estrutura nova, com regras de conduta. "Ele 
não será mais dono de nada, mas um executivo disponível às exigências e objetivos da 
organização."  
 
Para o diretor do monsterbrasil.com, as empresas com maior demanda de pessoal são as que 
concentram seus produtos no mercado interno, como as de alimentos, e as baseadas na 
prestação de serviços. Segundo ele, o número de currículos cadastrados no site brasileiro, há 
pouco mais de um ano no ar, engordou 20% nos últimos dois meses, em comparação a 
setembro e outubro de 2008. O endereço eletrônico guarda mais de 60 mil currículos e 200 
empresas cadastradas, como IBM e HP.  
 
De acordo com o advogado Fabio de Lima, coordenador da área trabalhista do escritório 
Trench, Rossi e Watanabe, as empresas querem aparar custos operacionais e a remuneração 
dos executivos está no olho do furacão. "Os limites para bônus e benefícios têm sido menores 
e, em contrapartida, as exigências para o alcance de metas são mais fortes. Não se pode 
esperar o mesmo nível salarial e prêmios que foram oferecidos no passado." 
 
Lima está envolvido com cinco negociações de contratação. Nos dois primeiros meses do ano, 
o advogado percebeu uma diminuição de cerca de 40% no volume de contratos, em 
comparação ao mesmo período de 2007. "O setor de TI é o que mais preenche vagas." 



 
Se depender das estimativas dos especialistas, o publicitário Edson Romão vai ter facilidade de 
escolha no seu retorno às corporações. Depois de 13 anos como empreendedor na área de 
internet, com projetos adquiridos por grandes empresas, ele pretende recomeçar do zero e 
voltar a colaborar para uma companhia, como fazia nos anos 1990.  
 
"Quero voltar ao ambiente corporativo porque posso me concentrar melhor nos resultados, 
sem arcar com todas as atribuições que um empreendedor precisa administrar." Para Romão, 
a vida dentro de uma corporação também permite facilidades que ele não pôde usufruir nos 
últimos anos, como tirar alguns dias de férias. "Mantenho meu perfil atualizado em redes 
sociais na internet e converso com amigos para que saibam que eu estou de volta ao 
mercado." 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 22 abr. 2009, Eu & Investimentos, p. D8. 


