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Executivos por temporada? É isso mesmo. Há profissionais que são vistos nas empresas por 
quatro meses a dois anos, em média, e depois... somem. É que eles estavam ali para substituir 
um gerente que tinha saído de licença ou tocar um projeto estratégico da firma. Altamente 
qualificados, podem cobrar direitinho pelos serviços prestados — até 50% acima do salário 
recebido por quem estão substituindo. O que não é para menos: esses donos do conhecimento 
não trazem encargos trabalhistas e estão ali para cumprir uma missão. Nada mais.  
 
Com o enxugamento do quadro de pessoal das empresas, esse mercado cresce. Afinal, ficou mais 
difícil substituir o funcionário que precisa se ausentar por um tempo. Mas a contratação desse tipo 
de profissional responde a diferentes necessidades.  
 
— Há casos em que há uma tarefa que tem início, meio e fim; outros em que é preciso substituir 
alguém; e os que incluem a execução de atividades que podem causar desconforto ao pessoal da 
casa, como reestruturações, fusões e demissões — diz Patrícia Molino, consultora da KPMG.  
 
Roberto Lacerda, ex-sócio da Arthur Andersen, esteve no ano passado à frente de um projeto na 
área financeira de uma empresa de mineração:  
 
— Trabalhar por temporada é uma forma de fugir do estresse. Estou nessa porque tenho 25 anos 
de experiência, ex-clientes que conhecem meu trabalho e sou capaz de orientar pessoas.  
 
Segundo a consultora da KPMG, esse executivo precisa saber administrar seu tempo e fazer com 
que as pessoas comprem sua idéia e se envolvam no projeto:  
 
— Ele não faz o trabalho de rotina, nem o burocrático. Até porque foi chamado para substituir 
quem tem um papel estratégico na empresa.  
 
Só que, algumas vezes, esses trabalhos por temporada podem se transformar em emprego 
tradicional, diz Leila Bontorim, que hoje é do quadro fixo do Icatu Hartford. Antes, ela trabalhava 
por temporada. No departamento de RH da Metrorede, fez um trabalho por seis meses, mas no 
fim do contrato foi chamada para ficar na empresa. Para isso, perdeu 31% do salário:  
 
— O trabalho deu tão certo que acabei ficando. Mas sei que o executivo por temporada não deve 
ter essa meta.  
 
A seguir, como os profissionais podem aproveitar essas oportunidades:  
 
ACESSO: Manter currículo em firmas especializadas na recolocação de executivos e ter uma boa 
rede de contatos são algumas formas de se ter acesso a esse mercado.  
 
SETORES: Os setores profissionais que mais contratam executivos por temporada são tecnologia 
da informação, engenharia, marketing e RH.  
 
REMUNERAÇÃO: Pagamento por hora ou tarefa. E o valor pode ficar até 50% acima do que é pago 
ao funcionário fixo.  
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