
Um executivo estava insatisfei-
to com seu trabalho e procurou
uma empresa de headhunter pa-
ra uma nova colocação. A con-
sultoria de recursos humanos
prontamente o colocou num
processo seletivo, já que ele
considerava que na sua atual
empresa não havia mais futuro.
Na fase final de toda a contrata-
ção, que durou cerca de três me-
ses, o profissional titubeou e pe-
diu um tempo para pensar e aca-
bou rejeitando a oferta afirman-
do que havia recebido do seu
atual trabalho uma contrapro-
posta. Após 30 dias deste episó-
dio, ele foi desligado porque a
empresa não acreditava mais
em sua motivação.

A história, verdadeira, foi
contada por Irina Bezzan, geren-
te e headhunter da Morson In-
ternational - CPIM do Brasil, pa-
ra demonstrar o que um profis-
sional não deve fazer quando es-
tá insatisfeito e procura uma no-
va colocação: ou seja um leilão.
“Cuidado com esta posição de
contraproposta que pode às ve-
zes não ser tão positiva”, diz.

Para a consultora Lucila Yana-
guita, da Search em Recursos
Humanos, muitas vezes o pró-
prio profissional se coloca nesta
armadilha. “É sempre bom co-
nhecer qual sua real motivação
para mudar de emprego”. Entre
os pontos que devem ser analisa-
dos, segundo Lucila, estão a as-
censão de cargo, novos conheci-
mentos, se os valores e a cultura
da nova companhia são compa-
tíveis com seus e, por último a
remuneração. “Importante é
analisar o que vai ganhar ou per-
der”. A análise do próprio pro-
fissional deve vir da internet,
do balanço anual da empresa e
até de ex-funcionários. Para Lu-
cila, é preciso tomar cuidado

com as contrapropostas para
não ficar tentado a ficar e ouvir
promessas de promoção “Tem
que tomar uma decisão menos
emocional e mais racional”.

Segundo Rosana Marques,
coordenadora de recursos huma-
nos da Crowe Horwath Brasil,
do lado das empresas também
existe uma complicação quando
há o leilão. “É ruim porque o pri-
meiro vínculo a ser respeitado é
o da confiança, se não confio
mais quebrou este vinculo.”

O ponto crucial num proces-
so de insatisfação e consequen-
te mudança é a transparência,
diz Lucila. “Ter uma boa conver-
sa com o gestor ajuda.” No en-
tanto, há casos em que nem a
empresa e nem o superior con-
cedem esta abertura.

Irina diz que mudanças ba-
seadas em decisões afoitas ou
de ansiedade também são um
perigo para um final feliz.
“Tem gente que quer mudar de
emprego, contrata um coach
ou uma empresa de recursos hu-
manos e encontra uma nova
proposta. Na hora em que tem a
oportunidade real na mão usa
esta oferta como moeda de tro-
ca na empresa. Na verdade ele
não quer mudar de emprego só
quer ganhar mais”, afirma.

Caso de sucesso
Leonardo Letelier, CEO da SITA-
WI- Finanças do Bem fez a lição
de casa. Como consultor em
uma grande empresa, Letelier
estava insatisfeito e descobriu
que precisava colocar mais sig-
nificado em sua vida profissio-
nal. Em vez de buscar trocar de
emprego eou ficar negociando
salário, abriu sua própria organi-
zação social. “Saí para fazer al-
go mais satisfatório e até para
ganhar menos. O critério finan-
ceiro sozinho é um péssimo con-
selheiro. Estou feliz com a mi-
nha decisão”. ■
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- Cheque e explore todas
possibilidades antes de partir
para o mercado - Pense que

procurar um emprego é começar

do zero. Na atual empresa você já

demonstrou seu valor.

- Avalie se está querendo
mudar de carreira porque está
cansando do seu dia a dia ou
realmente frustrado com sua
remuneração - A Coordenadora

de Recursos Humanos da Crowe

Horwath Brasil, Rosana Marques,

lembra que são coisas diferentes

e quando se define se for a

atividade ou salário deve ser

tomada uma decisão. “Se for só

salário pense se não há como

conversar com o gestor.”

- Se a conversa não for
possível, aí sim é hora de se
oferecer ao mercado - Mas,

segundo Rosana, analise se você

está realmente focado no que

você quer; faça uma

autoavaliação.

- Um leilão pode ser um tiro no
pé - É fundamental estar

convicto da decisão e de quanto

você vale para o mercado.

Quando fazemos uma escolha

todas as dúvidas devem ser

respondidas.

- Para a empresa, o leilão
também é ruim - Isso gera uma

situação de quebra da confiança.

O primeiro vínculo a ser

respeitado é o da confiança.

- Quando pedir desligamento e
receber uma contraproposta
tome cuidado para não dar um
passo para trás - Para quem

aceitou a contraproposta, faça jus

ao voto de confiança que

recebeu, e realmente estabeleça

uma meta. ■ P.D.

Especialistas em recursos humanos mostram que é possível

fazer uma mudança sem fechar portas no antigo trabalho

TRABALHAR

3 meses
Este é o tempo médio que pode

durar um processo seletivo

intermediado por uma empresa

de recursos humanos ou um

headhunter, especialmente em

cargos de gerência para cima
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Rosanada CroweHorwath Brasil: “fazer leilãoédarumtironopé”
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 30 abr. e 1 maio 2013, Finanças, p. 40.




