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Executivos são bem-vindos, mas é preciso estratégia elaborada para retornar ao mercado 
 
O mercado de trabalho está sempre sedento por novos talentos. Isto não significa, porém, que 
após ultrapassar a barreira dos 45 anos, os profissionais não se encaixem mais neste perfil. É 
verdade que as posições para esses executivos são mais escassas e disputadas. Portanto, se o 
executivo deseja retornar ao mercado de trabalho, é preciso traçar uma estratégia elaborada.  
 
O primeiro passo é estar aberto a ouvir propostas que fujam do padrão convencional de emprego 
- incluindo carteira de trabalho assinada. Feito isso, acione a network (rede de relacionamento), 
feita durante todos os anos de estrada. Na hora de estruturar o currículo, outra recomendação 
especial para este público é dar destaque às realizações conquistadas ao longo da trajetória e não 
aos objetivos futuros.  
 
- Principalmente, porque a história profissional de executivos nesta faixa etária já está escrita, 
diferentemente de um jovem de 20 anos e no início da carreira. Vale a pena mostrar as 
experiências anteriores e em que este know-how pode ajudar o novo empregador. Se for em 
empresas de pequeno e médio porte, as chances deste ponto ser visto como um diferencial 
aumentam - ensina Patricia Molino, diretora de assessoria de gestão de Recursos Humanos da 
KPMG.  
 
Foi nesta receita que apostou José Conte Filho, 49 anos, para conquistar a posição de diretor 
administrativo e financeiro de uma rede de varejo paulista em plena expansão. Depois de 
acumular 26 anos de trabalho na Ford do Brasil e ser o responsável pela economia de milhões de 
reais para a montadora, Conte Filho destacou justamente este ponto no currículo para prender a 
atenção dos executivos da empresa. Conclusão: ganhou a disputa e, desde o final do mês 
passado, entrou para os quadros da empresa.  
 
- Não tive dificuldade para me recolocar. Mas acho que nem todos os executivos que estão fora do 
mercado tiveram a mesma escola profissional que eu tive. Por isso, a minha recomendação é de 
que eles se esforcem para mensurar suas realizações e mantenham-se atualizados, o que inclui 
cursos em entidades renomadas - diz o executivo.  
 
Ele não está sozinho neste seleto grupo de profissionais seniores que conseguem uma excelente 
colocação no mundo empresarial. Zilmar Unikowski, 52 anos, também faz parte. O executivo, até 
então gerente de contrato de uma grande multinacional do setor de petróleo, há mais de 20 anos 
na empresa, foi desligado em janeiro. Não permaneceu 20 dias na condição de desempregado e 
foi contratado por uma companhia, do mesmo segmento, para atuar como gerente comercial.  
 
- O profissional nesta faixa etária, ao ser demitido, não duvida de sua capacidade de realizar, mas 
tem dificuldade de controlar o lado emocional. Quando fui traçar o meu planejamento para 
retornar ao mercado, entre as minhas prioridades, coloquei que desejava ingressar numa 
empresa de porte menor. É mais fácil de agregarmos valor por conta das experiências anteriores - 
diz Unikowski.  
 
Os exemplos de profissionais que chegaram lá são o melhor indício de que há espaço, sim, para 
executivos com cabelos grisalhos. Não dá para negar que o tempo para alcançar o objetivo é um 
pouco maior se comparado aos jovens talentos. "Em média, levamos quatro meses para conseguir 
uma posição para um executivo com até 40 anos de idade. Ao ultrapassar esta barreira, este 
mesmo trabalho chega a durar seis meses, mas 98% dos nossos candidatos, ao final deste 
período, já estão na ativa novamente. Um indicador positivo", destaca Marcelo Mariaca, diretor-
presidente da Mariaca & Associates.  
 



 
Disposição para enfrentar extensas jornadas de trabalho  
 
O que o profissional não deve fazer é mostrar-se dono de idéias ultrapassadas. "Quando 
deparamos com um profissional acima de 50 anos querendo recolocar-se, mas que demonstra não 
ter disposição para enfrentar extensas jornadas, nossa primeira providencia é aconselhá-lo a 
rever seu comportamento. Para ter sucesso nesta investida, é preciso mostrar estar atualizado. E 
o mercado indica quais são as habilidades e as posturas necessárias para ser encarado como 
competitivo", indica Mariaca.  
 
Nem sempre, porém, as oportunidades seguem a cartilha convencional de trabalho, incluindo 
férias, 13o salário e contribuições trabalhistas. Boa parte das empresas prefere oferecer aos 
executivos nesta faixa etária posições que não criem vínculo empregatício. Muito em função do 
valor da remuneração média deste perfil de profissional.  
 
- Com maior experiência, o salário eleva-se e, para ser competitivo, deve-se privilegiar o ganho 
líquido, não os indiretos. Outra saída é atrelar a remuneração ao desempenho e aos resultados 
conquistados. Esta pode ser a primeira porta de entrada e, depois, pode-se mudar esta condição - 
assinala Silvana Case, vice-presidente executiva do Grupo Catho.  
 
A história do engenheiro civil José Eduardo Rodrigues Pereira, 48 anos, encaixa-se neste exemplo, 
mas não com o final tão feliz. Depois de dois anos fora do mercado, ele foi contratado 
temporariamente para atuar como gerente de contrato de uma empresa de construção em 
Brasília. O contrato de trabalho, desde o início, tinha validade de um ano e terminou em janeiro 
deste ano. "Neste meio tempo, recebi mais de 50 propostas de entrevistas, mas acabei indo a 
apenas três e, em todas, optei por não rescindir o acordo e permanecer na empresa por causa da 
remuneração", lembra.  
 
Entre as principais vantagens desse tipo de profissional apontadas pelos especialistas estão a rede 
de relacionamento e as amizades. "Eles são reconhecidos por ter um extenso ciclo de amizade, o 
que, nas entrelinhas, dependendo do negócio da empresa, pode significar novos clientes. Outro 
ponto a ser destacado é a menor ousadia dos executivos nesta faixa etária. Eles arriscam menos, 
costumam ter maior jogo de cintura com a equipe e passam maior segurança aos subordinados", 
completa Marcia Nejaim, gerente de desenvolvimento de negócios da RightSaadFellipelli, 
consultoria especializada em aconselhamento de carreira.  
 
acima dos 45 anos o profissional deve...  
 
>> Manter-se aberto às oportunidades com encargos trabalhistas reduzidos, como prestação de 
serviço, consultoria, contrato temporário ou diretoria estatutária.  
 
>> Destacar no currículo as realizações conquistadas ao longo da trajetória e não os objetivos 
futuros.  
 
>> Manter-se permanentemente atualizado técnica e intelectualmente.  
 
>> Cuidar da forma física, mantendo a disposição para enfrentar extensas jornadas.  
 
>> Usar a extensa network (rede de relacionamento) cultivada ao longo dos anos da carreira.  
 
>> Não descartar chances nas pequenas e médias empresas.  
 
>> A vasta experiência acumulada, inclusive, pode ser um grande diferencial na hora do 
recrutamento.  
 



>> Atrelar uma boa parte da remuneração a resultados conquistados.  
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