
Como se preparar para a recolocação 
  
Mesmo os executivos mais preparados e competentes estão sujeitos à demissão. As aquisições e 
as reestruturações de empresas são as principais causas do desligamento de profissionais 
atendidos por programas de recolocação. Por isso, é bom estar preparado para lidar com a 
situação. Especialistas como José Augusto Minarelli, presidente da Lens&Minarelli Associados, 
recomendam atenção ao perfil procurado pelo mercado e a manutenção de uma rede de 
relacionamentos ativa para se fazer contatos.  
 
Como planejar a recolocação 
Carolina Sanchez Miranda 
 
Ideal é estar atento às demandas do mercado e manter uma rede de contatos ativa.  
 
Seria bom se existisse uma fórmula para se manter sempre empregado. Infelizmente, mesmo os 
executivos mais preparados e competentes estão sujeitos à demissão. As aquisições e as 
reestruturações são consideradas as principais responsáveis pelo desligamento de profissionais 
atendidos por programas de recolocação - processo conhecido como outplacement - em empresas 
especializadas, como a Mariaca. Segundo Irene Ferreira Azevedo, sócia-diretora da companhia, 
essa é a causa de 70% dos atendimentos. "Os outros 30% estão divididos entre programas de 
demissão voluntários, falta de adequação à cultura da empresa, entre outras razões."  
 
Para lidar bem com a situação e não ficar muito tempo desempregado, o ideal é estar atento às 
demandas do mercado e manter uma rede de relacionamentos ativa. Os que são beneficiados pela 
própria empresa com um serviço de recolocação costumam voltar ao mercado mais rapidamente. 
Em 2005, o tempo médio para recolocação de um executivo foi de até seis meses, mesmo índice 
de 2004.  
 
Este ano, no entanto, parece ser mais promissor para contratações. "Os investimentos que o 
governo deve fazer ao longo do ano por conta das eleições levará o mercado a contratar mais", 
diz José Augusto Minarelli, presidente da Lens&Minarelli Associados e autor do livro 
"Empregabilidade - Como ter Trabalho e Remunera-ção Sempre", Editora Gente.  
 
Quando o executivo não recebe da organização o suporte para recolocação pode recorrer a 
consultorias especializadas no atendimento a pessoas físicas em transição de carreiras. Mas é 
necessário ter muito cuidado para contratar consultores que façam um trabalho sério. A 
recomendação dos especialistas é a de desconfiar de empresas que o abordarem com a vaga dos 
seus sonhos e garantirem que conseguirão recolocá-lo, dizendo que seu currículo é exatamente o 
que o mercado pede.  
 
"Eles prometem te colocar na vaga e dizem que você é superempregável", comenta Irene, da 
Mariaca. Além disso, ela alerta que a apresentação das empresas costuma ser muito boa, com 
escritórios muito bem decorados e localizados. "Oferecer muitas vantagens e fazer pressão para 
assinar o contrato do serviço na hora são indícios de falta de idoneidade", diz Minarelli. "Essas 
empresas costumam dizer que a recolocação acontecerá rapidamente, mas um processo de 
seleção sério, principalmente para altos cargos, é demorado", alerta.  
 
Irene lembra que hoje já é possível negociar o benefício do outplacement no momento da 
contratação. Com ou sem apoio profissional, o mais importante é não ser pego de surpresa. Rosa 
Alba, da Alba Consultores, recomenda que nunca se perca a consciência do que se é capaz de 
fazer. "Assim, em invés de se colocar como um profissional que pode ocupar determinados 
cargos, o executivo passa a se ver e se apresentar como um provedor de soluções."  
 
Além disso, é muito importante estar atento às demandas criadas pelo mercado. Isso significa 
perceber qual é o perfil pessoal e profissional procurado pelas empresas.  



A melhor maneira de conseguir essa percepção é em conversas com pessoas que fazem parte de 
sua rede de relacionamento, em cursos e eventos.  
 
Para Minarelli, há seis fatores que levam à empregabilidade: 1) fazer o que se gosta; 2) ter 
capacidade de comunicação, de se relacionar e de perceber as movimentações e tendências do 
mercado, além de ter uma atitude positiva e pró-ativa; 3) agir com correção e ética; 4) saúde 
física, mental e espiritual; 5) ter uma reserva financeira para não se tornar escravo do emprego; 
e 6) ter uma boa rede de relacionamento.  
 
Segundo ele, as competências e os resultados obtidos são mais importantes do que a formação na 
valorização do candidato. "As empresas precisam de resultados", diz. Minarelli alerta também que 
a arrogância é um pecado mortal para qualquer pessoa que queira ser contratada por uma 
empresa. Irene, da Mariaca, lembra que a resiliência também é valorizada pelas organizações. "As 
empresas querem profissionais capazes de manter o equilíbrio, ou resistir, em ambientes em 
constante mudança."  
 
A adequação à cultura e aos valores da empresa é mais valorizada do que a experiência ou a 
formação. "Procuro pessoas com flexibilidade, capacidade de se adaptar", diz Sergio Horikawa, 
diretor-geral da Okidata. "Mesmo que a pessoa não tenha a experiência ou a formação ideal, se 
tem capacidade de desenvolvimento, vale a pena ser contratada."  
 
Se o executivo nunca pensou que poderia ficar desempregado, o importante é encarar o momento 
com otimismo. Minarelli diz acreditar que a demissão é, na verdade, uma oportunidade de 
crescimento e deve ser encarada como tal. "É como o momento do pit stop nas corridas de 
Fórmula 1, na qual o piloto recupera o carro e prepara-se para voltar à corrida e conquistar a 
primeira posição", diz. "Os executivos geralmente saem muito melhores, não apenas no aspecto 
profissional, mas também no pessoal", conclui.  
 
Ao procurar recolocação, é preciso apresentar-se como um provedor de soluções e não como um 
pedinte, alertam os consultores. "Você tem que dizer como poderia oferecer sua contribuição, 
comunicar que está disponível e consultar se há alguma oportunidade", afirma Minarelli. Os 
caminhos mais indicados para encontrar a oportunidade, além de indicações de pessoas 
conhecidas, são o RH das empresas, o executivo responsável pela vaga ou a empresa que está 
realizando a seleção. Para determinar um alvo, o ideal é selecionar o ramo de atividade, a 
localização, a origem do capital e o tamanho da empresa em que quer trabalhar.  
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