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Apesar de se autodefinir como “aquele que tem a função de tirar executivos das empresas”, o 
headhunter e diretor-executivo da Russell Reynolds Associates, Ricardo Rocco, diz que o 
profissional deve pensar duas vezes antes de sair da organização em que está trabalhando.  
 
Isso porque mesmo que a oferta seja atrativa e possa render bons frutos, as alternativas dentro 
da sua empresa podem ser muito maiores e melhores.  
 
Rocco acredita que o executivo só deve ir para o mercado em busca de uma nova posição quando 
perceber que todas as suas possibilidades de atuação dentro da empresa foram esgotadas. Porém 
isso não significa que ele se deva acomodar e esquecer o mundo lá fora. Ao contrário, deve ficar 
atento ao mercado.  
 
Veja abaixo a íntegra da entrevista dada por Rocco ao canalRh.  
 
canalRh - Como o executivo sabe qual é a hora de abandonar a empresa em que está trabalhando 
e procurar uma nova oportunidade?  
 
Ricardo Rocco - Geralmente, logo no primeiro sinal de insatisfação com o trabalho, as pessoas 
pensam que está na hora de trocar de emprego. Essa reação imediata de olhar para fora da 
empresa em se que trabalha e buscar uma posição no mercado pode ser arriscada, pois muitas 
vezes o executivo tem possibilidade de desenvolvimento e crescimento internamente, mas não 
explora as oportunidades. Eu acredito que a hora certa de mudar de emprego é quando se chega 
à conclusão de que suas expectativas são diferentes do que sua posição atual pode lhe oferecer e 
que as outras possibilidades de atuação dentro da empresa já foram esgotadas. Uma vez 
identificado isso, aí sim é hora de buscar alternativas no mercado.  
 
canalRh - Qual é a orientação que você dá para os executivos que estão confusos com essa 
situação?  
 
Rocco - Ele deve olhar para as oportunidades dentro e fora da empresa em que trabalha 
simultaneamente. Se ele primeiro esgotar todas as oportunidades internas e só depois ir para o 
mercado, dificilmente irá se arrepender da sua decisão.  
 
canalRh - O que o profissional deve fazer para não correr o risco de trocar de emprego por causa 
de frustrações que podem ser revertidas?  
 
Rocco - Em primeiro lugar, o executivo tem que tratar o problema correto. Ele tem que descobrir 
se está insatisfeito ou desmotivado por fatores referentes à sua posição dentro da empresa ou por 
causa de questões como ambiente de trabalho, dificuldade de relacionamento e até mesmo falta 
ou excesso de desafios. Descoberto o problema é preciso isolá-lo e tentar fazer algo para mudar a 
situação.  
 
canalRh - E é difícil analisar a situação dessa maneira?  
 
Rocco - Pelo que percebo, sim. Na maioria das vezes, ao invés de analisar os reais motivos, as 
pessoas se “revoltam” e culpam a empresa pela sua insatisfação profissional. Os profissionais 
sempre têm a impressão de que a empresa não pode corresponder às suas expectativas e por isso 
correm para o mercado. E esse é o grande erro. Nos dias de hoje, a maioria dos profissionais 
ainda adota uma postura passiva em relação às suas carreiras, pois teimam em acreditar que a 
carreira é responsabilidade da empresa e não deles mesmos.  
 
 



canalRh - Por onde o executivo deve começar a procurar novas oportunidades quando descobre 
que não está mais feliz com o seu trabalho?  
 
Rocco - Apesar de não enxergar mais possibilidades de crescimento na empresa atual, o primeiro 
lugar em que o executivo deve procurar oportunidades é onde está. Isso porque é um ambiente 
conhecido, onde todos sabem do seu potencial, das suas habilidades, da sua postura ética, da sua 
capacidade de relacionamento. O fato de não precisar provar nada a ninguém e não ter que criar 
confiança faz com que o profissional encontre uma flexibilidade maior de movimentação dentro da 
empresa em que já trabalha. Quando vão para o mercado, geralmente, as pessoas são 
contratadas pelas suas habilidades técnicas, pois essas são as únicas competências que podem 
ser vendidas.  
 
canalRh - Como um executivo pode planejar a sua carreira a curto, médio e longo prazo?  
 
Rocco - Eu costumo comparar um planejamento de carreira com uma viagem. A pessoa tem que 
fazer a mala e o que ela vai colocar dentro dessa mala depende do destino que pretende seguir. 
Se ela for para um lugar frio, por exemplo, deverá levar roupas de inverno. O importante é que 
sempre tenha um destino. E o fato de ter um destino final não significa que no meio do caminho 
ela não possa mudar sua jornada e ajustar sua rota de acordo as necessidades daquele momento.  
 
Essa trajetória faz com que o profissional tenha uma identidade, uma história profissional. No 
entanto, se ele nunca sabe para onde quer ir, onde quer chegar, a mala vai ter que ter roupas de 
inverno, de verão, de esporte, de festa, etc. Esses são aqueles profissionais que fazem de tudo e 
são conhecidos por ter carreiras desconexas, pois quem faz de tudo um pouco não faz nada ao 
mesmo tempo. Mas nem por isso ele deixa de ser um talento. Os executivos bem-sucedidos 
costumam saber pelo menos para onde querem ir.  
 
 
canalRh - O que o mercado espera de um executivo?  
 
Rocco - Um bom executivo deve influenciar a organização. Ser antenado e sensível para enxergar 
mudanças do lado de fora e conseguir adaptar a sua equipe para enfrentar os desafios. Deve ter 
capacidade analítica, de execução em um pequeno espaço de tempo, facilidade de comunicação e 
orientação para os resultados. Mas profissionais assim só permanecerão na empresa se tiverem 
um interesse real pelo seu trabalho. Por isso a tendência é que as empresas os tratem como 
donos do negócio, como se aquilo também fosse deles.  
 
 
canalRh - Como está o mercado para executivos depois do boom da era de telecomunicações e 
Internet?  
 
Rocco - Além dos processos de fusão e aquisição que resultaram em grandes transformações nas 
grandes companhias, o mercado para executivos diminuiu muito nos últimos anos não pela falta 
de oportunidades, mas sim pela mudança de postura das empresas. As organizações estão cada 
vez mais eficientes e isso tem feito com que o mercado gire em torno de trocas e substituições e 
não de criação de novas posições.  
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