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A advogada carioca Luana Sanches, de 32 anos, foi surpreendida dois meses depois de 
voltar de lua-de-mel, em meados de 2003. Recebeu a notícia de que estava 
dispensada da área jurídica de uma multinacional francesa, especializada na fabricação 
de materiais de construção, onde atuava há dois anos. Luana estava satisfeita com a 
função que exercia e tinha planos para sua carreira na empresa. Diante do inesperado, 
tomou uma decisão que mudou por completo o rumo de sua trajetória profissional. 
"Prometi que nunca mais passaria por tal situação: a de saber, de uma hora para 
outra, que não estava mais empregada", conta. "Naquele momento optei por não 
procurar nova colocação no setor privado e decidi estudar para fazer um concurso". 
Passados menos de dois anos, a advogada foi aprovada no processo de seleção para 
exercer o ofício de oficial de justiça - entre 6.400 inscritos, Luana foi classificada em 
21º lugar. "Devo ser chamada no início deste ano", diz. "Agora posso fazer planos, 
estudar até para outros concursos ligados à minha área e tocar a vida (e carreira) sem 
temer o fantasma da demissão". 
 
A decisão de Luana Sanches está mais presente no universo corporativo do que se 
imagina. A estabilidade no emprego leva milhares de pessoas a disputar uma das 
vagas oferecidas no setor público anualmente - estima-se que somente em 2004 foram 
oferecidas 40 mil vagas nos mais diversos setores. E a remuneração pode ser outro 
ponto de motivação. A média é de salários de R$ 4 mil para cargos de nível superior, 
sem falar das funções que oferecem oportunidades de crescimento profissional e até 
de experiência no exterior. Foi exatamente esse amplo leque que motivou o 
engenheiro naval Marcos Tavares a trocar de lado. Ele sempre atuou em sua área. 
Primeiramente teve experiência em uma empresa familiar, seguida por um outro 
desafio: gerenciar um consórcio entre uma empresa internacional e brasileira, ambas 
privadas, na área de transporte de petróleo. 
 
Depois desse período, que durou aproximadamente três anos e meio, Marcos 
gerenciou uma equipe numa companhia ligada a projetos navais. "Começava a ficar 
cansado da instabilidade, comecei a pensar muito em qualidade de vida, já que não 
tinha feriado ou fim de semana e decid i fazer um concurso", conta. Hoje, Tavares atua 
como coordenador e inspetor em análise de veto de navios na Transpetro, subsidiária 
da Petrobras. "Na época da aprovação não hesitei em trocar de emprego mesmo 
ganhando menos", conta. "Tenho outros benefícios que compensam a saída e a 
remuneração indireta faz com que o meu ganho seja equiparado com o setor privado. 
Desde que entrei, já fiz vários cursos. Sinto que a empresa investe nos profissionais".  
 
Outro jovem executivo que decidiu trocar uma carreira promissora numa das principais 
consultorias do país pela estabilidade e qualidade de vida foi Wollace Sampaio, 
atualmente à frente da gerência de manutenção de uma das regionais da Infraero. 
"Desde que iniciei a minha carreira como consultor não tive mais finais de semana ou 
feriado", diz. "Planejar viagens era sempre complicado por conta de projetos 
inesperados e do volume de trabalho. O resultado dessa correria foi que minha saúde 
pifou". Sampaio se diz bastante satisfeito com a nova rotina e com a possibilidade 
concreta de traçar um plano de carreira. "Não significa que trabalho pouco ou que 
tenha poucas responsabilidades. Pelo contrário", enfatiza. "Mas não há sensação 
melhor do que a de receber em dia, saber quais são meus benefícios e ter muitos 
desafios".  
 



Fernando Dias, consultor da Career Center, consultoria voltada ao aconselhamento 
profissional, ressalta que é muito comum ao discutir a carreira de um profissional, 
indicar a vida pública. E os conselhos dados para quem decide ingressar nesse 
universo não são muito diferentes dos indicados para os que buscam posições no setor 
privado. O candidato deve traçar um projeto de carreira com metas e prazos. "Saber 
que concurso fará, o conhecimento e experiências exigidos, sem falar de um rigoroso 
plano de estudo. Todas as etapas devem estar dentro de um planejamento", diz. "Um 
outro ponto importante é o 'networking'. A rede de relacionamentos e contatos 
igualmente funciona para quem decide trilhar o caminho público, já que algumas 
funções exercidas são de confiança". 
 
Segundo Marina Vergili, sócia e vice-presidente da Fesa Global Rrecruiters, 
especializada em recrutamento de executivos, a estabilidade é, sem dúvida, uma 
motivação dos profissionais que escolhem migrar para o setor público. Mas ele também 
funciona c omo alternativa para jovens formados ingressarem no mercado de trabalho. 
"Como a competição empresarial é, de fato, bastante acirrada, a carreira pública pode 
ser o início da vida profissional dos recém-formados, principalmente da área médica e 
jurídica", diz. "Há também executivos seniores que decidem fazer a troca quando 
alcançam o ápice de sua carreira". Para Marina, responsável pela regional da Fesa no 
Rio de Janeiro, de certa forma, esse time de executivos quer retribuir e contribuir para 
a melhoria do país. 
 
A idéia de implementar um modelo em que o Estado atue de forma menos burocrática 
e mais empresarial faz com que seja necessária a contratação de gestores públicos. Na 
prática, significa novas vagas e que essas funções sejam exercidas não por "chefes de 
equipes", mas por líderes. "Quem decide ingressar na carreira pública não precisa 
assustar-se com o mito da estagnação", diz Isabela Souto, professora universitária 
com doutorado em gestão pública. "Há excelentes perspectivas para quem tem 
vocação para atuar num segmento mais modernizado e capaz de influenciar milhares 
de pessoas", diz. 
 
O consultor Robert Wong, da Korn/Ferry International corrobora com a tese de 
Isabela. "No momento em que as pessoas têm maior grau de cidadania, que cobram 
mais pelos seus direitos, é natural que exijam mais do Estado", diz. "E essa resposta 
se dá, por sua vez, com bons profissionais". Para Wong, cada vez mais, as pessoas 
que migram têm essa consciência de que buscam, dentro do segmento escolhido, a 
excelência profissional e não necessariamente a estabilidade financeira. 
 
Foi essa excelência que motivou o então advogado Bruno Manzini, de 32 anos, a trocar 
de posição. Manzini atuava como advogado numa empresa privada, e percebeu que o 
máximo que poderia atingir quando alc ançasse o topo da carreira nessa companhia 
não traria satisfação pessoal. "A empresa não investia nos profissionais, eu tinha 
certeza de que, no futuro, me sentiria estagnado", diz. "Abri mão do que tinha, em 
julho do ano passado, para buscar algo melhor e que poderia me deixar plenamente 
satisfeito não só em termos profissionais, mas como cidadão". Dito e feito. Seis meses 
e muitas horas de estudo depois de tomada a decisão, Bruno Manzini foi aprovado no 
concurso de juiz do Trabalho, no Rio de Janeiro. "O ingresso na magistratura requer 
disciplina e dedicação. Você é reconhecido por esse mérito", diz. "Hoje, literalmente, 
tenho como fazer justiça e contribuir para a construção de um Estado melhor". 
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