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Profissionais abandonam emprego no setor público em busca de crescimento e 
melhores salários na iniciativa privada  
 
Emprego formal com estabilidade e previsão de aposentadoria sólida nem sempre é 
garantia de felicidade na carreira. Ao depararem-se com a frustração causada pela 
dificuldade de ascensão e a falta de desafios, alguns profissionais abandonam a 
vaga duramente conquistado no setor público e partem em busca de realização na 
árida iniciativa privada - para horror de milhões de pessoas que sonham com uma 
aprovação em concurso. A decisão pela exoneração envolve sofrimento, angústia e 
reprovação por parte da família. Mas quem tem coragem de seguir adiante 
raramente se arrepende.  
 
Onze anos depois de aprovado em concurso para técnico em geofísica, Egon 
Daxbacher pediu demissão da Petrobras. A decisão era o fim de uma angústia que 
consumiu dois meses em noites maldormidas. A insatisfação diante das 
perspectivas profissionais ficou evidente quando ingressou em um MBA.  
 
- Trabalhava dando suporte administrativo ao desenvolvimento de projetos. Olhei 
para minha carreira e vi que já tinha chegado ao teto do cargo e não havia 
perspectivas. Ou ia para a iniciativa privada fazer jus ao dinheiro que gastei em 
formação ou ficava na Petrobras e jogava fora o investimento.  
 
Ao sair, entrou para uma grande consultoria. Três anos depois, porém, foi demitido.  
 
- Nem nesse momento me arrependi. Três meses depois, estava empregado. Na 
Petrobras não há estabilidade formal, mas na prática ninguém é demitido por 
performance como no setor privado.  
 
Hoje, aos 40 anos, diretor de uma consultoria de tecnologia da informação, diz que 
trabalha mais, mas está satisfeito.  
 
- Admiro a Petrobras mas sou alucinado pelo mundo dos negócios. O que conquistei 
em termos de evolução de carreira não se compara ao que vivi lá.  
 
Para o especialista Ricardo Bevilacqua, da Case Consulting, quem abandona o 
emprego público busca acelerar o crescimento profissional.  
 
- O emprego público significa um ano em cinco e a iniciativa privada representa 
cinco anos em um. Os desafios e as cobranças são muito maiores.  
 
Há um ano e meio, a principal motivação do piloto da Aeronáutica Luiz Antônio é 
preparar-se para decolar no setor privado. Depois de 18 anos de carreira militar, 
planeja pedir baixa no início do próximo ano.  
 
- Sou muito inquieto, preciso de desafios. No serviço público, você se estabiliza. 
Quero trabalhar com gestão de projetos no setor aéreo e, por isso, decidi fazer uma 
pós-graduação na Fundação Getulio Vargas. Até já recebi propostas, mas só sairei 
quando me sentir preparado.  
 
Para Célia Marcondes, coordenadora de pessoas da pós-graduação da ESPM-SP, a 
perda de poder de compra do salário do funcionalismo contribui para o movimento.  
 
- Isso motiva os que se sentem mais preparados a buscar a iniciativa privada. E 
hoje, pessoas entram no serviço público muito jovens, porque não há emprego. 



Depois, vêem colegas bem-sucedidos na iniciativa privada ascendendo rapidamente 
e se questionam.  
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Profissionais reclamam da falta de perspectivas  
 
Há três anos, Bárbara de Andrade trabalhava na área de eventos da Câmara de 
Comércio e Indústria do Rio de Janeiro (Caerj) mas cogitava voltar a atuar como 
farmacêutica industrial, sua área de formação. Decidiu, então, participar do 
concurso da Engenharia de Projetos Navais da Marinha (Engepron). Aprovada em 
primeiro lugar, foi convocada apenas ano passado, quando suas perspectivas 
profissionais mudaram, e não tomou posse no cargo que lhe daria estabilidade 
depois de 10 anos.  
 
- Gostei do mundo empresarial e de organizar eventos. A carga horária seria muito 
menor do que a de hoje. Mas falta verba e prestígio no emprego público. Aqui não 
tenho rotina. A decisão foi acertada: fui promovida a gerente de eventos quinze 
dias depois.  
 
Não é apenas a efervescência profissional dos grandes centros que leva 
funcionários públicos a cair em tentação. Há dez anos, aos 26, Márcia Tavares foi 
aprovada em concurso para auxiliar de serviços operacionais do governo de 
Rondônia. Em seguida, foi indicada para integrar um programa ambiental. Três 
anos depois, o projeto foi encerrado e ela teve de retornar ao cargo inicial.  
 
- Foi uma dura realidade para quem trabalhava no mato, com índios e população 
ribeirinha. Sem falar que perdi a gratificação que multiplicava meu salário por três. 
É muito frustrante ver que a política pode interferir em um projeto que está dando 
resultados.  
 
Márcia pediu exoneração após concluir um curso de biojóias - acessórios feitos de 
madeiras e sementes. Os primeiros meses foram difíceis.  
 
- Algumas vezes, não tive o que comer. É difícil saber que não tenho salário fixo e 
estabilidade, mas sou muito empreendedora. Passar o dia no mato em busca de 
material me realiza. O negócio, enfim, está deslanchando. Até na França já foram 
expostas peças minhas.  
 
Para Jaqueline Resch, da Resch Recursos Humanos, uma mudança desse porte na 
carreira mostra novos interesses, objetivos e valores de vida.  
 
- As competências de um profissional são a soma dos conhecimentos, habilidades e 
atitudes. O concurso público leva em consideração apenas o primeiro deles. E a 
iniciativa privada olha o conjunto. Mas só o fato de ter coragem de sair é uma 
mostra de atitude.  
 
Carlos Wagner Reis trabalhou cinco anos na Secretaria de Administração 
Penitenciária de São Paulo, chefiando o centro de processamento de dados. A 
percepção de que não tinha como crescer o sufocou ao ponto de pedir exoneração.  
 
- Achava que, na iniciativa privada, teria novos horizontes. Saí para uma vaga de 
trainee, com salário menor, mas, em um ano, ganhava quatro vezes mais. Fiz pós-
graduação, MBA e, ano passado, fui para os EUA estudar no Project Management 



Institute, conquistar especialização rara no Brasil. Hoje, como analista de sistemas, 
tenho experiência que jamais teria se optasse pela estabilidade.  
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Família sofre com saída de emprego  
 
Além do receio de que a ousada decisão de abandonar a estabilidade dê errado, o 
profissional do serviço público em conflito ainda enfrenta resistência e reprovação 
da família.  
 
- Quando perdi o emprego, tive de ouvir o clássico ''eu te disse'' da minha mãe, 
que é servidora aposentada. Mesmo hoje, diante da carreira bem-sucedida que 
construí, ela deixa escapar sua frustração - comenta o consultor Egon Daxbacher, 
que saiu da Petrobras.  
 
Bárbara Andrade, que esnobou a vaga em empresa da Marinha, lembra que foi 
difícil contar para os pais que nem sequer tomaria posse do cargo.  
 
- Minha mãe, filha de militar, ficou arrasada. Disse-me que já tinha contado para 
todas as amigas e que ficaria sem graça de explicar que eu não seria mais da 
Marinha.  
 
Para evitar o choque do anúncio do abandono da farda no início do ano que vem, 
Luís Antônio vem preparando a família há um ano.  
 
- Os pais ficam tristes, pois me acompanham desde a conquista da vaga na 
Academia da Força Aérea, mas procuro mostrar para eles como está o mercado 
para onde pretendo ir e que estou em busca de realização. Assim, já estão 
conformados. Minha esposa dá apoio total.  
 
E como a iniciativa privada recebe esse profissional?  
 
- A não ser que seja de um órgão de projeção, como BNDES ou Banco Central, se 
ele não se preparar bem, não enche os olhos do setor privado, num primeiro 
momento. Em alguns casos, a diferença de pique fica evidente na entrevista. Para 
ser bem-sucedido, o profissional deve se informar sobre o que o mercado procura e 
saber se está dentro do perfil. Mesmo que não esteja, é possível mudar o quadro e 
se preparar para conquistar um emprego privado - diz Ricardo Bevilacqua, da Case 
Consulting.  
 
Fonte: Jornal do Brasil, Rio de Janeiro, 9 abr. 2006. Economia & Négócios, 
p.A17. 


