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Certamente você, executivo, já está cansado de ler nos vários sites especializados da Internet, as 
recomendações tópicas sobre o que fazer em seu projeto de recolocação profissional para alcançar 
seus objetivos. Mas, o que aconteceria se, por absurdo, você não quisesse se empregar nem 
conseguir aquele novo emprego que lhe oferecem: que recomendações seriam eficazes para 
ajudá-lo em sua luta para ser recusado e se manter desempregado ou nunca deixar o emprego 
atual? Vejamos algumas coisas que você poderia fazer, entre outras, para não se recolocar: 
 
1. Submeter, sempre, um CV de seis páginas, em papel azul, tamanho ofício, digitado com 
setinhas, caixinhas, asteriscos, bolinhas e tudo mais a que você tem direito, não esquecendo de 
colocar, por extenso, os nomes de seus dignos pais, junto com os números de todos documentos 
de identificação pessoal, tais como RG, CPF, Título de Eleitor, Carteira Profissional etc. Nunca 
esquecendo, é claro, de oferecer referências pessoais (sogro, cunhado, vizinho) e comerciais 
(gerente da sua agência bancária, das lojas onde comprou a crédito e assim por diante), de 
colocar em detalhes as razões de saída dos empregos anteriores e de assinar e datar, no final, 
mencionando sempre, o salário pretendido. E, é claro, colocar o CV numa pasta de plástico escrito 
Curriculum Vitae em letras góticas, na capa, mandando pelo Correio num envelopão saco, 
amarelo. 
 
2. Nunca atender aos horários sugeridos pelas empresas interessadas para entrevistas de 
emprego, pedindo sempre para remarcar à sua conveniência. Apresentar-se com 20 minutos de 
atraso à hora marcada e dizer que foi o trânsito. Sentar-se de forma escarrapachada à frente do 
entrevistador, colocando sua pasta sobre a mesa dele. Puxar desde logo, 2 ou 3 pastas — 
algumas com folhas já um pouco amareladas — de projetos apresentados ou implantados ao 
longo de sua vida profissional. Falar sem parar, explicando sua carreira, nas maiores minúcias. 
Debruçar-se por sobre a mesa do entrevistador, para ficar mais íntimo. Falar sobre as virtudes do 
seu time de futebol preferido, ainda que sem saber se o entrevistador torce para um time rival. 
Usar a entrevista para “meter o pau” na empresa ou no chefe que o demitiu, falando, inclusive, 
sobre detalhes eventualmente confidenciais. Acender um cigarrinho durante a entrevista.  
 
“Vender” mais do que pode entregar. Deixar bem claro e insistir, no salário e nos benefícios que 
quer receber se for escolhido. Esquecer de levar um exemplar adicional do seu Currículo. 
 
3. Deixar de definir com clareza um foco para sua carreira, não se preocupando em firmar 
posições alternativas que gostaria de ocupar, se fosse o caso de se interessar por um emprego. 
Nem pensar sobre sua empregabilidade ou ter um plano de carreira que oriente o seu 
desenvolvimento. Sempre que possível, declarar que não precisa definir foco ou posições porque 
joga nas onze e “traça” qualquer uma. Um MBA custa muito caro, é trabalhoso e o afasta do 
convívio social e familiar. Cursos de aperfeiçoamento só quando a empresa pagar. De qualquer 
forma o melhor aprendizado é no trabalho mesmo! Inglês é muito difícil, mas um dia você se 
aplicará de verdade. Espanhol é muito fácil, qualquer brasileiro fala. 
 
4. Não abrir os cadernos de empregos do Estadão e da Folha ou a seção de empregos da Gazeta 
Mercantil para não ficar sabendo de anúncios que poderiam interessá-lo. Não visitar os sites de 
empregos dos portais especializados para não correr o risco de, sem querer, divulgar seu CV ou 
ficar sabendo de alguma vaga ameaçadora à sua tranqüilidade profissional. Corte logo todos os 
telefonemas e e-mails dos amigos e conhecidos: vai que eles querem lhe falar sobre alguma vaga 
que você poderia assumir! Nunca fale com as pessoas de seu círculo de relações que você poderia 
não estar satisfeito com seu emprego atual: elas podem começar a querer ajudar, recomendando 
você para empresas/consultorias. Cuidado com o seu “network”. Passe longe dos endereços das 
empresas de outplacement ou recolocação para que não haja risco de elas lhe oferecerem seus 
serviços e você acabar tendo que disputar alguma vaga, em algum lugar. 
 



5. Tanto quanto lhe seja possível, evitar participar de associações profissionais, sindicais, 
comunitárias ou qualquer outra que possa chamar a atenção sobre você, lembrando a alguém ou 
a alguma empresa de lhe fazer algum convite profissional. Nunca vá a seminários, congressos, 
simpósios ou reuniões de natureza profissional para dar chance ao azar: vai que você fala alguma 
coisa ou faz um comentário inteligente; há sempre o risco de alguém se interessar por saber mais 
e ameaçar sua tranqüilidade no emprego atual. Pela mesma razão, não aceite convites para fazer 
palestras em faculdades, escrever artigos para revistas, capítulos de manuais ou, pior que tudo, 
livros sobre sua área de atuação profissional. Aí o risco fica muito grande. 
 
Como você vê, é preciso batalhar muito para não se expor a um novo emprego. As 
recomendações aqui formuladas dever ser seguidas à risca. Afinal, você está tão bem onde está. 
É “prata da casa”, tem tantos anos de carreira numa só empresa, conhece bem seu chefe e o 
jeitão da sua empresa. O carro sai de casa de manhã e vai sozinho para sua vaga no 
estacionamento. Para abrir o dia com o cafezinho da D. Nalva, ler o jornal e aí iniciar o expediente 
com a turma amiga de sempre. Mudar isso? Nem em sonhos! Claro que a gente sabe de casos em 
que, às vezes, se perde o emprego. Mas com você nada de ruim vai acontecer.  
 
É só ficar bem escondidinho profissionalmente e não se expor a qualquer mudança. E muito 
cuidado ao aceitar novos desafios: você pode se deixar contaminar! 
 
Fonte: DCI, São Paulo, 9 set. 2005, Carreiras & Gestão, p. B-4 


