


ntra crise, sai crise, as conversas sobre cortes de fun
cionários parecem não mudar. Entra ano e sai ano, 
contratações, treinamentos e desligamentos são reali

zados. Nesse jogo óbvio (mas nem por isso monótono), fica 
muito claro que as decisões tomadas não passam de estraté
gias elaboradas com o intuito de manter a saúde do negócio. 
Mas pense na seguinte situação, 
caro leitor: um profissional com 
anos de carreira, e anos na carteira 
de identidade, claro, acaba por ser 
desligado de uma organização. 
Para o board. apenas mais uma so
lução estratégica. Para o profissio
nal: uma fase cheia de desafios, 
que incluem a falta de oportuni
dades, preconceito e uma certa 
corrida contra o tempo. 

Em uma pesquisa realizada 
pela Catho Consultoria em RH, em 
matéria publicada pelo site Dicas 
Profissionais, um dos motivos para 
que profissionais busquem a tran
sição é o "desejo de uma carreira 
que ofereça maiores perspectivas 
de crescimento" (75% dos casos). 
A pesquisa também diz que "o 
segundo fator mais citado pelos 
entrevistados na pesquisa confir
ma uma tendência que vem sendo 
observada no mercado recente
mente: a preocupação crescente 
com a qualidade de vida e as con
dições para um melhor convívio 
em família - juntas, essas duas razões foram mencionadas 
por mais de 12,6% dos respondentes". Em contrapartida, 
apenas 5% dos profissionais apontaram a remuneração 
como atrativo fundamental. 

Felipe Westin, conhecido por sua atuação em diversas 
companhias como Mercedes-Benz, Dow Química, Alcoa, 
Monsanto e Braskem, possui hoje a sua própria consultoria. 
Após anos de carreira dedicados a outras empresas, hoje está 
à frente da Westin Desenvolvimento & Gestão de Pessoas, 
além de ser presidente do conselho da ABRH-SP (seccional 
paulista da Associação Brasileira de Recursos Humanos). 
"No meu caso especificamente, a transição da carreira execu-

tiva para a consultoria aconteceu em 2008. Esta mudança foi 
totalmente planejada com o objetivo de construir uma nova 
carreira em recursos humanos após 35 anos de vida corpora
tiva. Isso requer muito preparo, muito aprendizado, humil
dade para aprender, flexibilidade e adaptação a um novo sta
tus profissional. Na vida executiva, o poder do sobrenome 

'jurídico' proporciona status, con
dição que desaparece na vida de 
consultoria. O RH na empresa re
presenta uma área parceira do ne
g ó c i o , em consultoria você é a 
própria área de negócio. Enfim, é 
uma mudança significativa, para a 
qual nem todo mundo se prepara 
adequadamente e, muitas vezes, 
nem sempre se tem o perfil para a 
atividade. Portanto, requer muito 
planejamento, reflexão, foco e 
determinação", define. 

Mas não é só na questão geren
cial que são encontradas as dificul
dades. Muitos esbarram no aspecto 
"idade", o que não aconteceu com 
o executivo. "Eu nunca me senti 
discriminado. Eu recebi o convite 
para trabalhar na Braskem quando 
tinha 53 anos. Aliás, fui fazer o meu 
MBA na FIA/USP com 50 anos. O 
importante é estar atualizado nas 
competências-chave que a profis
são exige. Entretanto, o profissio
nal também precisa planejar ade
quadamente as suas fases de car

reira. O exemplo que eu uso é o futebol. Um jogador pode ser 
excelente, mas depois dos 35 anos não adianta insistir para 
continuar cotado como um excelente jogador. Se tiver bom 
planejamento, pode ser técnico de futebol, comentarista 
esportivo, dirigente de clube etc. Ou seja, é possível ter 
longevidade na carreira desde que se planeje adequada
mente para cada ciclo, dentro das condições do profissional. 
Eu percebo que poucas pessoas fazem isso. Eu me planejei 
para, aos 55 anos, com 35 anos de vida executiva em RH, ini
ciar uma carreira de consultor, em que o meu foco será con
tribuir com as organizações com a experiência e conhecimen
to acumulados ao longo destes anos." 



De acordo com o agora consultor, o mercado sempre 
requer um profissional atualizado, competente, ético, que 
gosta do que faz, e que tenha um excelente comportamento 
pessoal e interpessoal. "Esta demanda é permanente inde
pendentemente de gerações, ou de épocas. São elementos 
essenciais para o sucesso profissional. É o que eu sempre 
digo: não podemos confundir as 'competências eternas' com 
as 'competências modernas' . Ambas sempre serão 
necessárias para atender à nova dinâmica dos mercados e da 
economia". 

No meio de todas essas mudanças e até reafirmações 
dentro da carreira, um fator que pode ser crucial é o network-

ing, o que possibilita o fortalecimento de novos negócios e a 
abertura de certas possibilidades. Westin explica como forta
lece os dele: "Eu participo de Grupos informais de RH, como 
o G3 e o GERH, há mais de 20 anos. Sempre gostei da vida 
associativa. Fui diretor da ABRH-SP e hoje sou presidente do 
Conselho. Outro dia, encontrei uma foto minha no 1o Con
gresso de Administração de Pessoal em Águas de São Pedro, 
em 1974. Sempre gostei de trocar experiências com os cole
gas de profissão. Isso me ajudou muito ao longo da carreira, 
aumentando o meu conhecimento e aprendendo com os 
colegas. Esses relacionamentos também me proporcionaram 
indicações de trabalho ao longo da minha carreira, o que foi 
e é muito bom. Mas vale lembrar que estas indicações foram 
consequências dos meus relacionamentos profissionais de 
longos anos. O profissional que pensar em networking ape
nas para atender aos seus próprios interesses, certamente se 
dará muito mal e não será bem visto pelos colegas". 

A dica que ele daria aos profissionais que hoje se encon
tram nessa encruzilhada? "A carreira deve ser planejada. 
Aliás, eu faço um paralelo entre a carreira das empresas e a 
carreira das pessoas. Precisa planejar, ter uma estratégia, ter 
objetivos definidos, entender as condições de mercado, 
desenvolver-se enquanto produto, ter um plano de ação e, 
por fim, executar este plano. A transição de carreira será ape
nas um resultado do planejamento para aqueles profissio
nais que cuidam das suas carreiras como um 'patrimônio'. 
Para aqueles que cuidam da carreira no mais primoroso esti
lo Zeca Pagodinho, ou seja, 'deixa a vida me levar, vida leva 
eu', com certeza, encontrarão muitas dificuldades num 
momento de transição da carreira profissional. Isso vale pra 
todos. Aquele profissional que estiver empregado hoje e 
achar que vai ficar nesta condição a vida toda, sem se plane
jar ou pensar num plano B, tem grandes chances de passar 
por dificuldades num momento de transição. Planejar não é 
garantia de sucesso, mas, com certeza, ajuda a minimizar 
estes riscos", conclui Westin. 

Outro profissional que dividiu sua visão de mercado com 
nossa equipe foi Fábio Gurman. "Tenho ocupado posições 
executivas nos últimos quinze anos. Meu último desafio foi na 
LG Electronics onde implantei toda a área de recursos hu
manos, passando de um modelo de administração de pessoal 
para uma gestão de RH estratégica. Fiquei na empresa por 
aproximadamente seis anos quando resolvi mudar e sair da 
zona de conforto, face a algumas mudanças estruturais que 
ocorreram na organização. Quando você toma a iniciativa de 
romper o vínculo, a sensação imediata é de uma certa dúvida 
e você se questiona se fez a melhor opção ou não. Quando a 
decisão vem da empresa, isto pode significar alívio ou um 
sério problema de recolocação. Vai depender da situação". 

Sobre as dificuldades, Gurman comenta que um dos 
passos principais é estabelecer metas e possibilidades, para 
que seja possível traçar estratégias. "Após a minha saída, a 
primeira coisa que fiz foi tirar alguns dias e repensar o que 
efetivamente eu queria. Poderia atuar como executivo, 
consultor ou iniciar um novo empreendimento. Entendi 
que o momento era de voltar a ocupar alguma posição 
executiva. Na sequência, mapeei todos meus contatos 
(amigos, fornecedores, headhunters, ex-chefes e ex-cole
gas) e procurei agendar contatos pessoais com cada um 
deles. Em paralelo, procurei mapear as empresas nas quais 
eu gostaria de trabalhar e às quais pudesse agregar valor, 



considerando minha experiência em start-up's, implan
tação de áreas de R H , compra e venda de organizações. 
Não senti discriminação, talvez pelo fato de o mercado 
entender que minha idade está compatível com os pré-re
quisitos da maioria das organizações (locais e multinacio
nais)". O executivo ainda explica um pouco melhor suas 
articulações em relação ao networking. "Sempre procurei 
manter contato com as pessoas, entretanto, nem sempre 
nosso dia a dia permite. Além disso, participo de associa
ções (ele é conselheiro da ABRH-SP) e grupos informais de 
recursos humanos (Diógenes, Ginforh, PierhCom). Tam
bém sempre procurei atender fornecedores e ter uma rela
ção transparente com os mesmos. A vaga da empresa onde 
estou hoje foi fruto de networking". 

Gurman percebe o mercado como um profundo incenti
vador de relações sociais. Talvez seja essa, aos olhos do 
executivo, a principal exigência das empresas atualmente, o 
que caracteriza a chamada "inteligência emocional" : 
"Entendo que o principal item seja a questão de relaciona
mento dentro e fora da organização (em todos os níveis). 

Além disso, é obrigatório saber trabalhar em grupo. No caso 
de posições executivas, tem que saber exercer a gestão de 
pessoas e consolidar-se como um líder e não apenas como 
um chefe". 

"Eu diria que, durante o período de transição, trabalhei 
muito mais do que se estivesse empregado. Além disso, o 
planejamento que eu montei foi seguido à risca. Procurei 
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manter essa rotina o mais longe pos
sível de minha residência e aprovei
tei o momento para reencontrar pes
soas que por quaisquer motivos não 
estavam em contato comigo. Tive 
muita energia e tranquilidade para 
tocar esta fase". 

Mas será que todos os profis
sionais que se encontram nessa 
mesma situação têm a mesma tran
quilidade apontada por Gurman? 
Como preparar o espírito para a bus
ca de novos rumos? O executivo dá 
a receita: "Primeiramente, você tem 
que acreditar em si mesmo, pois esta 
é a base de tudo. Segundo: ter o apoio da família, no sentido 
de dividir as dificuldades e ansiedades que são extrema
mente naturais nesta fase. Praticar algum esporte ajuda bas
tante, mesmo que seja uma simples caminhada. Indepen
dentemente de sua crença, vale a pena orar e meditar, pen
sando em coisas boas que acontecerão. Finalmente, diria: 
nunca desista de seus sonhos". 

Se por um lado havia Felipe Westin, que transitou para 
um novo negócio em sua carreira, e do outro havia Fábio 
Gurman, que recentemente encontrou uma nova oportu
nidade como executivo de RH, há também aqueles profis
sionais que ainda estão em busca de um novo horizonte. Um 
belo exemplo é Reginaldo Costa, que conta sobre os seus 27 
anos de experiência em RH e gestão empresarial, sendo os 
últimos 16 anos como executivo sênior, com passagens por 
importantes grupos nacionais e multinacionais. "Nos últimos 
anos, fui diretor de RH de uma multinacional alemã no seg
mento de soluções para o mercado automotivo, segurado
ras, bancos e financeiras". 

Sobre a fase atual, Costa explica que o importante é não 
se acomodar: "Sei que para muitos profissionais esse é um 
momento delicado e de forte incerteza. No meu caso 
específico, tenho encarado com absoluta naturalidade e 
tenho aproveitado para colocar em marcha alguns planos 
que até então não eram prioritários. Também estou me adap
tando a trabalhar por projeto e tem sido uma bela experiên
cia, como, por exemplo, desenvolver start-upde negócios, o 
que me possibilita transitar por outras áreas de gestão, como 
marketing, finanças, qualidade, logística, jurídico, opera

ções, entre outros". 
E quais os maiores percalços? 

"Até agora não posso falar em difi
culdades, pois mesmo não estando 
em uma posição executiva, tenho 
me ocupado bastante. Também não 
percebi nenhum tipo de problema 
em relação à minha idade, até 
porque a posição que busco pressu
põe certo nível de senioridade e ex
periência. Acredito que são exigên
cias que não são específicas do pro
fissional de RH, mas de todos, pois 
além do domínio técnico natural da 
área de atuação, hoje o mercado 

requer profissionais com visão de negócio e foco em resulta
dos. E mais: capacidade de trabalhar com múltiplos reportse 

culturas diversificadas, fluência em idiomas, habilidade 
analítica, liderança, relacionamento, atualização perma
nente, domínio de tecnologias, inovação e forte interação 
com questões de governança e boas práticas de gestão". 

Sobre as relações estabelecidas com outros profissionais 
do mercado, Costa comenta que nada mudou muito nesse 
quesito: "Não tive esforços adicionais, apenas procurei man
ter o respeito, disponibilidade, carinho e atenção com todos 
aqueles com quem venho me relacionando ao longo da 
minha carreira, inclusive com empresas por onde passei, 
especialmente com grupos e entidades ligadas à minha área 
e ao mundo empresarial. Tenho agido com tranquilidade e 
percebendo o momento como uma excelente oportunidade 
de aprendizado". 

Aos que se encontram na mesma situação, Costa alerta 
que o importante é manter-se firme em seus objetivos e de 
cabeça tranquila. "Que se firmem em cinco coisas funda
mentais: Deus acima de tudo, recuperação e fortalecimento 
da economia, seu repertório de conhecimento e competên
cias, força dos amigos e da família, fé e esperança inaba
láveis. Com isso, acredito que o profissional consegue se 
manter motivado, com a cabeça arejada e disposição para 
prospectar novas oportunidades". 

Rijane M o n t ' alverne, que também passou por um 
momento de transição nos últimos meses, em entrevista à 
última edição da revista profissional&negócios, falou um 
pouco sobre a sua saída da Fundação Dom Cabral: "Foi tão 



difícil sair de lá (risos). Eu acho que o final de 2008 e início de 2009 foi um momen
to complicado, no qual vivemos a incerteza de qual seria a resposta do mercado. 
Porque você sabe que quando falta dinheiro, o que as pessoas cortam primeiro são 
as contratações. Se elas cortam isso, elas cortam o desenvolvimento das pessoas, 
porque se ela trabalha com um quadro mais enxuto, ela tem menos disponibili
dade para treinar. Então, foi um princípio de ano muito assustador, mas do meio do 
ano em diante foi só alegria. Foi um dos melhores da história da Fundação Dom 
Cabral, senão o melhor. Só não posso dizer, pois não estava lá quando fecharam os 
números todos". 

Rijane, que passou por empresas como Klabin, MBR (hoje Vale), Andrade 
Gutierrez, INDG e Fundação Dom Cabral, hoje se encontra na Fidens Engenharia. 
Paralelamente à carreira profissional, exerceu atividades voluntárias na A B R H , 
tendo sido, por dois mandatos consecutivos, presidente do Conselho Deliberativo 
do Sistema Nacional da entidade. 

"Na verdade, apesar da minha senioridade, não me vejo em momento de tran
sição - pelo menos não como eu entendo o conceito de profissional em transição. 
Acabo de aceitar o convite da Fidens para assumir a gestão da área de RH, num 
momento muito importante de crescimento da empresa. Quando fui convidada 
para esta nova posição, no início deste ano, não perguntaram a minha idade (e já 
tenho 56 anos) e não pediram o meu currículo. Estranhei tanto, que disse que tinha 
cinco cópias e perguntei se eles não gostariam de vê-lo. A resposta foi: 'tudo que 
precisamos saber sobre você, nós já sabemos.' Confesso que isso não é muito 
comum, mas vejo uma mudança muito significativa acontecendo no mercado, com 
relação à idade. Algumas posições exigem profissionais maduros e as empresas já 
entenderam isso. As empresas parecem ter entendido que a mescla do jovem com 
o profissional sênior é vencedora". E deixa a dica: "Aos profissionais que se encon
tram em momentos de transição, eu diria para fazerem uma análise bem apurada 
de seus sonhos e desejos e tentarem buscar algo que vá ao encontro deles. As fases 
de transição costumam ser as mais ricas em todos os aspectos!". 
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