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It is not about what you do, it is about why you do it.  

Simon Sinek 

  



 
 
 

RESUMO 
 

 
O presente trabalho buscou analisar a transição de carreira de pessoas que 

deixaram um cargo executivo para assumir outra função profissional. Numa sociedade 
capitalista, onde a pressão por resultados está cada vez maior em cima dos executivos, 
muitos deles têm optado por buscar outras alternativas frente a atribulada carreira 
executiva. No estudo a seguir, buscou-se identificar as motivações de mudança de 
carreira de executivos, considerando o ambiente e relações interpessoais dos mesmos 
antes e depois da mudança, além de analisar as ações que tomaram frente a essa 
situação. Dessa maneira, através de uma contextualização teórica e uma pesquisa 
qualitativa, analisou-se a passagem de alguns executivos que optaram por essa 
mudança na carreira, focando-se em alguns pontos, como a satisfação que tinham 
enquanto trabalhadores de grandes empresas, as motivações que os levaram a 
transitar de carreira e a satisfação que sentem após a transição. Desse modo, buscou-
se entender as dificuldades que sentiram nesse período e se arrependeram-se ou não 
da decisão que mudou suas vidas. Foi possível perceber que todos os participantes da 
pesquisa se sentiram mais felizes após a transição, apesar das grandes mudanças e 
desafios que tiveram que passar.  

 
Palavras-chave: Transição de carreira. Executivos. Ambiente organizacional. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

 

As mudanças socioeconômicas evidenciadas nas últimas décadas, 

essencialmente aquelas ligadas ao mundo do trabalho, contribuíram para a 

intensificação de novas demandas associadas a indicadores de desempenhos, 

exigências por curto prazo ou ainda aos padrões de eficiência e eficácia condizentes 

com a gestão gerencialista (PARKER, 2002; GAULEJAC, 2007). Nesse contexto, 

merecem atenção os executivos, por se caracterizarem como ícones da 

(re)produção de estilos de vida (TANURE, CARVALHO NETO e ANDRADE, 2007; 

GAULEJAC, 2007; BOLTANSKI e CHIAPELO, 2009). Como se pode perceber, nos 

últimos tempos, o estilo e a qualidade de vida dos trabalhadores (empregados ou 

empregadores) tiveram drásticas alterações. Cada vez mais, é exigido do homem 

mais resultado, ou seja, que transforme seu esforço em desenvolvimento 

(principalmente econômico-financeiro) para a empresa em que trabalha. 

Tal percepção acentua-se à medida que os ambientes de trabalho tornam-se 

cada vez mais competitivos seguindo as exigências de um capitalismo de 

acumulação flexível e volátil, onde o tempo de giro de produção e consumo é cada 

vez menor e, portanto, exige trabalhadores capazes de reagir diante de novas 

demandas (Harvey, 1993). Diante disso, cria-se um ambiente de grande pressão 

para os trabalhadores, que precisam atingir metas cada vez mais ousadas para o 

benefício da organização.  

A situação piora apenas quando o executivo é de um cargo mais elevado na 

hierarquia da organização. Assim como o crescimento profissional da alta gerência é 

mais evidente do que o dos executivos de média gerência, seu mal-estar e 

sofrimento também o são. O ritmo da construção da carreira e das transições é mais 

intenso. O horário de trabalho geralmente não diminui das 15 horas diárias 

(OLTRAMARI, 2010). É nesse cenário que se encontram grande parte dos 

executivos atualmente, tendo sido esses objetos de estudo deste trabalho. 
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1.1.  JUSTIFICATIVA 

 

Os atuais modos de gestão, condizentes com a lógica do trabalho imaterial, 

primam pelo incremento da criatividade e da engenhosidade dos trabalhadores, de 

suas capacidades de cooperação, gerenciamento de informação e de tomada de 

decisão de modo a usufruí-las como fator de produtividade e competitividade entre 

as empresas (Grisci, 2006). Como foi visto, esses atuais modos de gestão cobram 

muito dos empregados das organizações, o que faz com que muitos fiquem 

desmotivados ou insatisfeitos.  

Como lidar com um cenário onde o imperativo das metas aumenta ao passo 

que o tempo para que se realizem é cada vez mais exíguo? Como lidar com 

constrangimentos advindos da avaliação de que é preciso fazer concessões e 

mostrar disponibilidade ao trabalho como uma autodisciplina desenvolvida? Como 

conviver com as demandas cada vez mais exigentes e com a ideia de 

vulnerabilidade e medo de se tornar obsoleto e de ser excluído? (GRISCI; SCALCO; 

KRUTER, 2011). Como forma de solucionar ou responder às perguntas de Grisci, 

Scalco e Kruter (2011), muitos executivos estão procurando o caminho da mudança 

ou transição de carreira. 

A transição na carreira é um processo doloroso que não se restringe à 

mudança de função. Para Veloso e Dutra (2010, p. 103), “mudar de função é mudar 

de roupa; e a transição na carreira é arrancar a pele e viver em carne viva até uma 

nova pele recobrir nossas feridas”. Schlossberg (1981) entende que não é a 

transição em si que merece importância, mas como esta transição se ajusta ao 

momento, à situação e ao estilo de cada pessoa na superação da transição. 

 Desse modo, este trabalho procurou identificar os dilemas e insatisfações 

dos executivos nesse contexto de grande pressão por parte das organizações, 

assim como suas motivações e ações de mudança frente ao descontentamento 

vivido pelos mesmos.  
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1.2.  OBJETIVOS 

 

Para uma melhor compreensão do trabalho, os objetivos foram divididos em geral 

e específicos. 

 

1.2.1. Objetivo Geral 
 

O presente trabalho tem o objetivo de identificar as motivações de mudança de 

carreira de executivos, considerando o ambiente e relações interpessoais dos mesmos 

antes e depois da mudança, além de analisar as ações que tomaram frente a essa 

situação.  

 

1.2.2. Objetivos Específicos 
 

Os objetivos específicos contribuem para que o objetivo geral seja atendido. São 

eles: 

• Caracterizar o ambiente organizacional no qual estão inseridos os 

executivos atualmente segundo a literatura especializada; 

• Descrever a trajetória de executivos específicos que realizaram mudanças 

em suas carreiras e entender as principais motivações para essas  

mudanças; 

• Analisar que ações foram tomadas para melhorar o problema e se foram 

bem sucedidas;  
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2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 
 

2.1. AMBIENTE ORGANIZACIONAL 

 

2.1.1. Mudança nas relações sociais 
 

Conforme já citado, Harvey (1993) acredita que os ambientes de trabalho 

tornam-se cada vez mais competitivos, seguindo as exigências de um capitalismo de 

acumulação flexível e volátil, onde o tempo de giro de produção e consumo é cada 

vez menor e, portanto, exige trabalhadores capazes de reagir diante de novas 

demandas. Para alguns autores, esse ambiente, além de afetar a autoestima, 

confiança e satisfação do indivíduo, influencia nas suas relações interpessoais, 

sejam elas profissionais e pessoais. Um dos autores que corrobora essa afirmação é 

Bauman (2001), que observa que as mudanças na relação de produção, a começar 

pelas novidades tecnológicas, a flexibilização da legislação trabalhista e a 

mobilidade do capital, modificaram irremediavelmente o trabalho e as demais 

relações sociais. 

O homem flexível substitui o homem de profissão. A profissão, que era o 

elemento fundador da identidade profissional, não é mais o elemento persistente das 

trajetórias (Gaulejac, 2007, p. 244). O ponto trazido por Gaulejac (2007) também é 

muito importante para que se entenda o motivo da mudança das relações sociais no 

trabalho.  Nessa evolução histórica do trabalho, a carreira antes linear e baseada em 

ascensões hierárquicas dentro de uma mesma empresa, vivida pelos Baby Boomers 

e pela Geração X, é substituída por uma carreira muito mais flexível, onde o certo é 

mudar e transitar entre locais de trabalho e/ou atividades e tarefas, o que faz com 

que as relações profissionais sejam muito mais frágeis e incertas.  

Um autor que fala muito bem sobre esse momento vivido pelo mundo 

organizacional é Bauman (2007b, p.142), ao afirmar que:  
o ambiente líquido e de fluxo rápido privilegia os que podem viajar com 
velocidade; se as novas circunstâncias exigem movimento rápido e um 
recomeço a partir do zero, os compromissos de longo prazo e quaisquer 
laços difíceis de desatar podem revelar-se um fardo incômodo – um peso a 
ser jogado ao mar. Não há, então, uma boa escolha. Não se pode ficar com 
a torta e comê-la – mas é exatamente isso que você é pressionado a fazer 
pelo ambiente em que tenta compor sua vida. Qualquer escolha que você 
faça, está arranjando confusão.  
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Percebemos, então, que, segundo o autor, os laços de relacionamentos, 

antes valorizados nas organizações, começam a se tornar um fardo no momento em 

que as circunstâncias exigem mudanças e movimentos rápidos. Outro autor que 

comenta sobre o tema é Sennett. De acordo com Sennett (2001), a capacidade de 

se estar aberto a constantes mudanças e a elas rapidamente se adaptar, dificultam a 

construção de laços de confiança e ajuda mútua, comprometendo a formação do 

caráter. 

Por fim, percebemos o quanto as relações de trabalho contemporâneas podem 

influenciar na vida e bem-estar dos trabalhadores. Dentre as questões que surgem 

no cotidiano do trabalho, algumas evidenciam parte dos desdobramentos vividos 

pelo trabalhador nas relações de trabalho contemporâneas, algo que pode infligir 

tensão e sofrimento. (GRISCI; SCALCO; KRUTER, 2011). 

 

2.1.2. Individualização do trabalho 
 

Esse cenário descrito acima retoma o “eu, sociedade anônima”, como 

observa Gaulejac (2007, p.144), onde fala que “Cada um deve aprender a gerir sua 

vida e gerir a si mesmo”. Gaulejac (2007) ainda fala da “cultura do desempenho”, 

que compele o sujeito à busca, não só de ser o melhor, mas também de ser o 

primeiro. Como se pode perceber, em consequência da diminuição de laços de 

relacionamento no ambiente organizacional, o trabalho começa a ser individualizado 

e, cada vez mais, competitivo.  

O contribuidor individual é um especialista, um produtor ou um profissional. 

Sua principal responsabilidade é “realizar tarefas técnicas específicas; sua 

colaboração para com a organização [...] é individual, dependendo acima de tudo de 

sua competência, experiência e energia” (HILL, 2003, p. 3). A sentença acima, de 

Hill, explica como é o trabalho de um contribuidor individual que, como foi visto, é 

cada vez mais comum.  

A responsabilidade em resolver os dilemas gerados por circunstâncias 

voláteis e constantemente instáveis é jogada sobre os ombros dos indivíduos – dos 

quais se espera que sejam ‘free-choosers’1 e suportem plenamente as 

                                                
 
1 Livres para escolher, em tradução livre. 
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consequências de suas escolhas (Bauman, 2007a, p.10). Essa individualização e, 

pode-se dizer, até um certo isolamento, traz muitas consequências para a vida de 

um trabalhador. Como consequência, o sujeito assumiria a necessidade de controlar 

seu próprio trabalho, sua produtividade, mesmo sabendo que, muitas vezes, a 

origem de certas falhas não se dá por razões passíveis de serem controladas. 

Frente a isso, instala-se a tensão, o sofrimento e o medo da incompetência e de não 

estar à altura de determinadas posições (Dejours, 2001). Dejours traz, na frase 

acima, algumas consequências que essa individualização pode trazer, como uma 

grande responsabilidade e tensão. Aliado a isso, ainda existe a pressão que a 

organização exerce no executivo, explanada a seguir. 

 

2.1.3. Pressão exercida pelas organizações 
 

Como podemos ver, o ambiente organizacional atual pode influenciar muito 

na vida profissional e pessoal dos trabalhadores. Essa influência se dá no nível de 

relacionamentos interpessoais, que vêm sendo cada vez mais fracos dentro do 

ambiente de trabalho, e da dinâmica de trabalho, que vem sendo cada vez mais 

individualizada. Como já frisado, esses fatores podem trazer consequências 

importantes para os executivos, como medo e sofrimento. Além disso, outro fator 

importante a ser considerado e que também influencia na vida dos empregados é a 

pressão exercida pelas organizações para uma constante melhora no atingimento de 

resultados. 

As práticas gerencialistas que reforçam tais características são consonantes 

aos modos de trabalho flexibilizados que demandam do sujeito a mobilização de 

suas capacidades em prol da organização (Gaulejac, 2007). Dessa forma, 

argumenta Gaulejac, (2007, p.177), “a gestão gerencialista gera uma rentabilização 

do humano, e cada indivíduo deve tornar-se o gestionário de sua vida, fixar-se 

objetivos, avaliar seus desempenhos, tornar seu tempo rentável”. O ambiente 

organizacional impondo essa rentabilização do humano e, por consequência, 

gerando uma grande pressão, aliado ao fato de que a implementação de mudanças 

é constante e rápida, causa incerteza e dilemas na vida profissional e pessoal dos 

executivos.  

Ainda assim, pode-se perceber práticas de empresas que procuram amenizar 

a situação. A pesquisa de Tremblay (2005) sugere medidas advindas da empresa 
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para o equilíbrio entre trabalho e família. Entretanto, destaca baixa implementação 

de tais medidas, apesar dos discursos dos gestores de recursos humanos e líderes 

sindicais preocupados com a questão. Os dois benefícios que as trezentas 

empresas pesquisadas por Tremblay (2005) queriam atingir que foram mais citados 

foram benefícios projetados para apoio ao equilíbrio nas relações de trabalho e 

família, tais como horário variável e licença-maternidade e paternidade. Observou-

se, portanto, a tentativa, por parte das empresas, de amenizar o desequilíbrio 

familiar, oferecendo políticas flexíveis de benefícios. Porém, conforme citado pelo 

autor, percebe-se que essas ações estão muito mais nos discursos dos gestores do 

que de fato implementadas para impactar as vidas dos colaboradores. A seguir, 

vemos os contrapontos de alguns autores sobre a flexibilização das empresas frente 

à carga horária dos empregados, que surge como algo para amenizar o 

desequilíbrio criado entre o trabalho e a família deles, mas que gera consequências 

negativas.  

Os atuais modos de gestão, no que tange ao tempo, permitem ao sujeito certa 

sensação de autonomia, no entanto, o que se verificaria é uma extensão do controle 

da instituição sobre o sujeito, já que este acaba ampliando seu contato com a 

empresa através do aparato tecnológico disponível. (GRISCI; SCALCO; KRUTER, 

2011). Passível de ser contatado em qualquer hora e lugar, o sujeito contemporâneo 

confirma que “não existe mais aqui, tudo é agora”, conforme aponta Virilio (1999, 

p.121). O capitalismo contemporâneo não organiza mais o ‘tempo de trabalho’, mas 

o ‘tempo de vida’ (LAZZARATO; NEGRI, 2001). Percebemos, portanto, através 

dessas três citações, que as empresas, ao tomar iniciativas como a flexibilização, 

estão invadindo o espaço do colaborador, mesmo quando esse não deveria estar a 

dispor da empresa. O que parece ser uma iniciativa em prol dos funcionários, torna-

se um mecanismo para, através da tecnologia, ter maior controle sobre os mesmos.  

Conforme citam Lazzarato e Negri (2001), o capitalismo contemporâneo organiza o 

‘tempo de vida’ atualmente, ou seja, a instituição que o indivíduo trabalha não mais 

define apenas sua vida profissional, mas também sua vida pessoal. 

Uma organização não é neurótica, nem paranoica, nem perversa. Em troca, 

seu modo de funcionamento pode suscitar nos empregados comportamentos 

neuróticos, paranoicos ou perversos (ENRIQUEZ, 1998, citado por GAULEJAC, 

2007, p.224). Por fim, podemos perceber através de Enriquez (1998) o quanto a 

pressão gerada pelas organizações em seus colaboradores pode causar, além de 
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insatisfação e desmotivação, comportamentos fora do usual e distantes do senso 

comum. 

 

2.2. TRANSIÇÃO NA CARREIRA 

 

2.2.1. Maneiras de transição 
 

A transição na carreira ocorre quando a pessoa efetua um movimento que 

implica assumir uma nova identidade profissional (VELOSO; DUTRA, 2010). Por 

uma nova identidade profissional entende-se não somente uma mudança de função, 

mas principalmente um processo que, segundo o estudo de Quishida (2007), pode 

se operacionalizar da seguinte maneira: passagem pelos estágios da carreira 

(entrada, avanço, reavaliação, reforço e nova entrada precedida por ruptura); 

passagem pelas fases (pré-transição, descontentamento crescente, crise, 

redirecionamento e reestabilização). Pode-se perceber, portanto, que a transição na 

carreira é a busca de uma nova identidade profissional. Conforme o estudo de 

Quishida (2007), a passagem pelos estágios de carreira é de um profissional que 

reavalia sua entrada naquele ambiente após um amadurecimento no cargo e rompe 

com aquele ciclo, buscando uma nova entrada em outro ambiente. Já a passagem 

pelas fases passa pelo descontentamento crescente e crise, momentos que serão 

estudados no trabalho presente, sendo essa segunda maneira de transição o foco 

desse estudo. 

Já de acordo com Nininger e Arditti (2004), as transições que afetam as 

pessoas enquadram-se em duas categorias. A primeira delas, foco do estudo deste 

trabalho, é o das transições no local de trabalho, estando relacionadas às carreiras 

profissionais. Essa categoria inclui a entrada no mercado de trabalho, as promoções, 

as mudanças de funções e, por último, a saída de um emprego remunerado, por 

opção própria ou por força das circunstâncias. A segunda categoria, a das 

transições pessoais, inclui transições positivas e também negativas, tais como um 

casamento (férias planejadas), o nascimento ou adoção de um filho (licença 

maternidade/paternidade), uma doença debilitante (licença médica por motivo de 

doença), a perda de um parente (licença por motivo de óbito de um familiar). O fato 

de os focos serem delimitados, não exclui a possibilidade de se analisar uma 

transição de passagem pelos estágios de carreira ou pessoal. Inclusive, essas 
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transições podem estar relacionadas e acontecerem simultaneamente, conforme foi 

visto nos estudos explanados posteriormente. 

Outra maneira de transição é explanada por Hill (2003) no quadro a seguir. 

Hill explica a mudança de algumas atividades de um executivo (gerente) que transita 

para ser um contribuidor individual.  

 

QUADRO 1: Transformação de identidade 

DE	   PARA	  

Genérico	  e	  definidor	  da	  agenda.	   Um	  especialista	  e	  executante.	  

Orquestra	  diferentes	  tarefas,	  incluindo,	  finanças,	  
projeto	  de	  produtos	  e	  fabricação	  ou	  organização.	   Realiza	  diretamente	  tarefas	  específicas.	  

Fortemente	  identificado	  com	  um	  negócio	  ou	  com	  
a	  profissão	  de	  gerenciamento.	   Fortemente	  identificado	  com	  aquelas	  tarefas.	  

Um	  elaborador	  da	  redes	  de	  trabalho.	   Um	  agente	  individual.	  

Consegue	  fazer	  coisas	  por	  meio	  dos	  outros,	  
incluindo	  subordinados	  sobre	  os	  quais	  exerce	  

uma	  autoridade	  formal.	  

Consegue	  fazer	  as	  coisas	  principalmente	  por	  seu	  
próprio	  esforço.	  

Fortemente	  identificado	  como	  altamente	  
dependente.	  

Fortemente	  identificado	  como	  relativamente	  
independente.	  

Fonte:	  Adaptado	  de	  Hill	  (2003).	  

	   

 Conforme vemos no quadro 1, há muitas diferenças quando se transita de 

um cargo de liderança para ser um contribuidor individual. Percebe-se uma 

autonomia muito maior, como se vê na questão de agendamento, realização de 

tarefas e identificação com as mesmas, o que pode ser uma motivação para a 

realização da transição.  

Um bom exemplo desse tipo de transição acontece no ambiente universitário, 

onde alguns gestores da universidade voltam a ser professores, conforme estudo de 

Silva e Cunha (2012). Voltar a ser professor após ter deixado o cargo de reitor ou 

pró-reitor, ou seja, após ter ocupado uma posição de liderança universitária, requer 

uma mudança profunda do indivíduo. Nessa transição, o professor deixa de ter 

responsabilidades de influência sobre os trabalhos dos demais integrantes do grupo 

com o fim de que objetivos sejam atingidos, para possuir responsabilidades, a priori, 

sobre o seu próprio trabalho. (SILVA; CUNHA, 2012). Pode-se perceber a 

confirmação do que traz Hill (2003), onde a responsabilidade de influência sobre os 

outros passa a ser uma responsabilidade pelo próprio trabalho. Além disso, nota-se 
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a importância e grandeza que esse tipo de transição tem no colaborador, onde se 

diz que requer uma mudança profunda no indivíduo. 

 

2.2.2. Lidando com a transição 
 

As transições são experiências humanas carregadas de emoções, desafios, 

perdas e oportunidades. Às vezes, elas são ignoradas, ou seu impacto é minimizado 

pelos gerentes. A realidade é que elas afetam o desempenho das pessoas e o 

funcionamento das organizações (NININGER; ARDITTI, 2004). Percebe-se, 

portanto, que as transições interferem muito o emocional do trabalhador, 

influenciando toda a sua vida. Além disso, o impacto chega diretamente no seu 

desempenho e na própria organização. Essa grande influência que a transição tem 

na vida dos executivos pode gerar muitas consequências.  

Adoecimentos, crises conjugais, reprodução dos modelos de modo acrítico na 

carreira dos filhos, desorganização da vida familiar, relações amorosas efêmeras, 

individualismo nas relações são algumas das decorrências possíveis (OLTRAMARI, 

2010). Nota-se que essas consequências podem se dar em muitos âmbitos 

diferentes da vida do trabalhador. Decorrências desde na saúde até nas relações 

amorosas podem acontecer e, conforme Oltramari (2010), podem ser bastante 

intensas, levando inclusive a uma desorganização na vida de toda a família. 

Conforme já citado, Schlossberg (1981) entende que não é a transição em si 

que merece importância, mas como esta transição se ajusta ao momento, à situação 

e ao estilo de cada pessoa na superação da transição. Chega-se à conclusão, 

portanto, que lidar com a transição é diferente para cada pessoa, dependendo de 

muitos fatores que podem influenciar ao facilitar ou dificultar essa fase da vida 

profissional. 

Schlossberg (1981) ainda elenca, através de seus estudos, múltiplos aspectos 

que facilitam ou dificultam o processo de transição. Esses aspectos culminam em 

um modelo analítico de adaptação à transição, que considera as características 

individuais e as de ocorrências externas. Este modelo é baseado em pressupostos 

de teorias do curso de vida e em vários outros modelos de transição, e postula três 

principais conjuntos de fatores que influenciam a adaptação à transição: as 

características da transição em si mesma, as características dos ambientes de pré e 

pós-transição e as características do indivíduo (SCHLOSSBERG, 1981). Aqui, já 
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pode-se perceber que, além das características do próprio indivíduo que passa pelo 

processo de transição, assim como o momento pelo qual está passando, há outros 

fatores envolvidos que podem influenciar na maneira como essa pessoa irá lidar 

com a transição. Fatores como as características da própria transição, assim como 

características do ambiente são trazidos pelo autor como influências ao lidar com a 

transição e que podem facilitar ou dificultar o processo.  
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3. METODOLOGIA 
 

Neste capítulo, são detalhados o tipo de pesquisa, os sujeitos de pesquisa, os 

procedimentos de coleta de dados e a técnica de análise de dados. 

 

3.1. TIPO DE PESQUISA 

 

Este estudo caracterizou-se por ser exploratório, de natureza qualitativa. 

Conforme Malhotra (2001, p. 111), a pesquisa qualitativa é uma “metodologia de 

pesquisa não estruturada e exploratória baseada em pequenas amostras que 

proporciona percepções e compreensão do contexto do problema”. Dessa forma, a 

pesquisa qualitativa não busca, em sua essência, resultados conclusivos a respeito de 

um problema (MALHOTRA, 2001). Na figura abaixo, pode-se observar as principais 

diferenças entre a pesquisa qualitativa e a pesquisa quantitativa: 

 
Figura 1 - Pesquisa qualitativa versus pesquisa quantitativa 

 
Fonte: Malhotra (2001, p. 111) 

 

Conforme Gil (1991), pesquisa exploratória visa proporcionar maior familiaridade 

com o problema com vistas a torná-lo explícito ou a construir hipóteses. Envolve 

levantamento bibliográfico; entrevistas com pessoas que tiveram experiências práticas 

com o problemas pesquisado; análise de exemplos que estimule a compreensão.  

Dessa maneira, procurou-se entender mais a fundo o período de transição de 

carreira dos entrevistados, assim como as motivações que os levaram a decisão de 

passar por ele. 

 

3.2. SUJEITOS DE PESQUISA 
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Para o presente trabalho, buscou-se um perfil específico de pessoas para que 

participassem da pesquisa: adultos, com experiência profissional, tendo sido executivos, 

e que deixaram sua carreira para ingressar em uma nova experiência pessoal ou 

profissional.  

Usou-se como critério de escolha pessoas que tiveram uma grande transição na 

carreira, sendo a sua atividade atual muito diferente da anterior. Dentro disso, buscou-se, 

principalmente, executivos que estavam insatisfeitos com suas carreiras nas suas 

empresas, sendo essas empresas, preferencialmente, grandes, como multinacionais. 

Outro critério importante foi o fato de os participantes da pesquisa terem deixado a 

carreira de executivo em um cargo de nível gerencial ou superior, pois entendeu-se que 

essas pessoas teriam vivido uma experiência completa como executivos. Por último, a 

seleção dos participantes baseou-se no interesse e disponibilidade dos mesmos em 

participar da pesquisa.   

 

3.3. COLETA DE DADOS 

 

A coleta de dados se deu através de entrevistas em profundidade, com roteiro 

semiestruturado. Para o assunto tratado neste trabalho, observou-se que, dentre as 

principais técnicas de pesquisa qualitativa, essa seria a mais adequada. Segundo 

Malhotra (2001), entrevista em profundidade é uma técnica não estruturada e direta para 

se obter informações e é realizada individualmente. Constitui uma entrevista não 

estruturada, direta e pessoal, e é fundamental que o entrevistador esteja plenamente 

treinado para conduzi-la. A sondagem constitui parte essencial dessa técnica, e serve 

para conseguir respostas mais aprofundadas. Muitas vezes, procura-se entender o por 

quê das afirmações do entrevistado, podendo-se utilizar técnicas como a de análise 

simbólica, por exemplo, que é uma técnica para fazer entrevistas em profundidade em 

que o significado simbólico de objetos é analisado em comparação com seus 

opostos. 

Não há amostra definida previamente. Para isso, será utilizado o critério da 

amostragem não-probabilística, segundo sugere Malhotra (2001). Segundo Malhotra 

(2001), esse tipo de amostragem não depende do acaso e sim do julgamento do 

pesquisador. Ele escolhe os elementos da amostra arbitrariamente, de acordo com a 

conveniência.  
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Marconi e Lakatos (2002), definem os tipos de amostragens em probabilísticas e 

não probabilísticas. As amostragens não probabilísticas não fazem uso de formas 

aleatórias de seleção, mas depende em parte do julgamento do pesquisador.  

Dentre os tipos de amostragens não probabilísticas, Mattar (2001), descreve as 

amostras por conveniência que são usadas para testar ideias sobre determinado 

assunto de interesse, caracterizada pela escolha da seleção de acordo com a 

conveniência do pesquisador. O autor diz, também, que esse tipo de amostra presta-se 

muito bem aos objetivos das pesquisas exploratórias. 

As entrevistas foram gravadas com o consentimento dos participantes e, 

posteriormente, transcritas, interpretadas e reinterpretadas, conforme proposta de 

Minayo (2001) e Merriam (2008). Na transcrição, foram respeitadas as falas originais dos 

entrevistados. Dessa forma, eventuais erros de concordância gramatical ou de domínio 

do idioma português poderão estar presentes neste estudo, quando citadas as falas 

originais. 

 

3.4. ANÁLISE DOS DADOS 

 

Para a análise de dados, foram utilizadas as respostas às entrevistas, conforme 

prevê uma pesquisa qualitativa. Pelo fato de ser utilizada a técnica de entrevista em 

profundidade especificamente, a análise dos dados se dará por meio da análise das 

respostas dos executivos entrevistados. 

Um método muito utilizado na análise de dados qualitativos é o de análise de 

conteúdo, compreendida como um conjunto de técnicas de pesquisa cujo objetivo é a 

busca do sentido ou dos sentidos de um documento. (CAMPOS, 2004). Dessa maneira, 

a pesquisa utilizou como forma de análise a análise de conteúdo. Bardin (1977) 

configura a análise de conteúdo como um conjunto de técnicas de análise das 

comunicações, que utiliza procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do 

conteúdo das mensagens. Outro fator importante, segundo Campos (2004), é que a 

análise de conteúdo não deve ser extremamente vinculada ao texto ou a técnica, num 

formalismo excessivo, que prejudique a criatividade e a capacidade intuitiva do 

pesquisador, por conseguinte, nem tão subjetiva, levando-se a impor as suas próprias 

idéias ou valores, no qual o texto passe a funcionar meramente como confirmador 

dessas. 

Conforme sugere Campos (2004) a análise seguiu as seguintes fases: 
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• Fase de pré-exploração do material ou de leituras flutuantes do corpus das 

entrevistas, tendo o intuito de apreender e organizar de forma não 

estruturada aspectos importantes para as próximas fases da análise. 

• Seleção das unidades de análise, ou definição das variáveis, mais 

especificado abaixo dentro dessa sessão; 

• Categorização, definido por Bardin (1977) como uma operação de 

classificação de elementos constitutivos de um conjunto por diferenciação 

e, seguidamente, por reagrupamento segundo o gênero. A categorização 

será não apriorística que, segundo Campos (2004), significa que as 

categorias emergem totalmente do contexto das respostas dos sujeitos da 

pesquisa. 

Especificamente nesse trabalho, a analise se deu em cima das seguintes 

variáveis: 

• Satisfação dos executivos na carreira anterior; 

• Principais motivos que levaram a transição; 

• Dificuldade da transição; 

• Satisfação pessoal e profissional atual; 

 

3.5. LIMITAÇÕES DO ESTUDO 

 

É importante frisar que o presente estudo não tem o objetivo de entender a 

classe executiva como um todo ou, tampouco, o ambiente organizacional de todas 

as empresas atualmente. Conforme já explicado, houve certos critérios para a 

escolha dos participantes da pesquisa e, conforme sugere Mattar (2001), essa 

escolha se deu por conveniência do pesquisador. Desse modo, pôde-se, no 

presente trabalho, realizar uma análise sobre a transição de carreira dos 

participantes de pesquisa, à luz do referencial teórico, sem poder fazer qualquer tipo 

de generalização sobre a classe de executivos.    
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4. APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS 
 

Neste capítulo, serão apresentados e analisados os resultados obtidos através 

das repostas dos entrevistados, utilizando-se como base o referencial teórico 

apresentado no segundo capítulo deste trabalho. Com essa análise, realizada por meio 

das variáveis apresentadas na metodologia, pretendeu-se atingir os objetivos propostos, 

sendo o seu principal o de identificar as motivações de mudança de carreira de 

executivos, considerando o ambiente e relações interpessoais dos mesmos antes e 

depois da mudança, além de analisar as ações que tomaram frente a essa situação. 

A pesquisa não visava comparar dados de gênero. Por isso, as respostas 

foram tratadas sem distinção do gênero dos entrevistados. 

 

4.1. PERFIL DOS ENTREVISTADOS 

 

Foram entrevistados nove ex-executivos para a realização do trabalho. Dentre 

eles, seis homens e três mulheres, todos com educação superior completa. Todos eles 

tiveram cargos de gerência ou diretoria nas empresas em que trabalharam antes da 

transição, o que configura uma certa maturidade profissional dos mesmos e o que os dá 

propriedade para falar sobre o ambiente de trabalho pelo qual passaram. Outro fator 

importante no processo de escolha desses entrevistados se baseia no que traz Oltramari 

(2010), “assim como o crescimento profissional da alta gerência é mais evidente do que 

o dos executivos da média gerência, seu mal-estar e sofrimento também o são.”. Dessa 

maneira, a influência do meio é mais percebida em trabalhadores de cargo de gerência 

ou diretoria, um dos critérios para se selecionar esses entrevistados. Além disso, todos 

os participantes da pesquisa trabalharam em empresas grandes, em sua maioria 

multinacionais, pois se buscou trabalhadores que vivenciaram o ambiente de trabalho de 

típico de grandes corporações, que normalmente se configura num ambiente que exige 

grande responsabilidade e exerce pressão por resultados. Algumas empresas pelas 

quais passaram os participantes da pesquisa são: Gerdau, Lojas Renner, McKinsey e 

Dell. 

Os entrevistados têm idade entre 31 anos e 54 anos, sendo a média de 46,9. Isso 

mostra que todos eles tiveram uma experiência profissional relativamente grande antes 

da transição e que estão em uma fase de vida em que podem analisar o passado e o 

presente para ter um panorama sobre sua satisfação pessoal e profissional. Esse fator é 
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muito importante, pois, para que os dados sejam relevantes é necessário que os 

participantes da pesquisa consigam fazer uma análise profunda sobre suas vidas pré, 

durante e pós transição de carreira. 

As entrevistas foram feitas pessoalmente, gravadas e transcritas. O entrevistador 

utilizou um roteiro semi-estruturado (anexo A) para se balizar, não se atendo apenas as 

perguntas contidas no mesmo. A análise foi realizada em um quadro (anexo B) onde as 

informações foram cruzadas, possibilitando a análise de cada categoria separadamente. 

A seguir, pode-se verificar a análise dos resultados da pesquisa. 

 

4.2. RESULTADOS 

 

Os resultados foram estratificados em quatro categorias: satisfação dos 

entrevistados na carreira anterior; principais motivos que levaram à transição; 

dificuldades da transição; satisfação pessoal e profissional atual. 

 

4.2.1. Satisfação dos entrevistados na carreira anterior 
 

O nível de satisfação do trabalhador enquanto executivo é muito importante para 

que se entenda o período pré-transição e, por consequência, as motivações que o 

levaram à transição na carreira. Percebeu-se, ao analisar os resultados, que todos 

entrevistados notaram crescimento pessoal e acreditaram que a experiência como 

executivo agregou muito a eles. O aprendizado constante e a grande quantidade de 

conteúdos relevantes absorvidos durante esse período, por exemplo, foram 

comentados por todos em suas entrevistas. Um deles falou que “A experiência de 

ser executivo foi importante em termos de aprendizado de habilidades específicas 

de gestão e também de amadurecimento pessoal. O aprendizado constante foi a 

principal característica da experiência.”. Percebe-se, portanto, que o fator do 

aprendizado foi muito importante para todos os entrevistados quando questionados 

em relação à fase de executivos. 

Outro ponto unânime entre os entrevistados como fator de satisfação 

enquanto executivos foi a segurança e estabilidade financeira. Quando pedidos para 

elencar pontos positivos da carreira corporativa, todos falaram sobre a situação 

financeira confortável, principalmente, quando comparada à situação pós-transição. 

Esse, inclusive, foi um dos fatores mais relevantes e que foi levado em conta por 
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todos na hora da decisão pela transição, o que será melhor explorado 

posteriormente. 

Apesar desses pontos positivos citados por todos participantes, apenas três dos 

entrevistados afirmaram que foram felizes e plenamente satisfeitos enquanto 

trabalhadores de grandes empresas. Esses ressaltaram ainda a identificação com a 

empresa e sua cultura e a dinamicidade em suas carreiras executivas como pontos-

chave para essa satisfação. Ainda frisaram que um fator fundamental para se sentirem 

felizes nessas empresas foi a constante geração de novos desafios por parte das suas 

empresas, que os fazia sempre aprender e evoluir. Pode-se confirmar isso na citação de 

um entrevistado: “Minha experiência (como executivo) sempre foi muito boa, sempre tive 

um processo de crescimento muito grande. A empresa é familiar e sempre esteve com a 

mesma família, o que possibilitou a criação de uma cultura muito forte, que estimula a 

formação de lideranças dentro da empresa.”. 

Outro ponto positivo citado por alguns dos entrevistados foi o relacionamento 

interpessoal criado enquanto executivos. Eles afirmaram que tiveram ótimos 

relacionamentos com os colegas de trabalho e que isso era um fator muito importante 

em suas vidas profissionais. Para um deles, esse era, inclusive, um fator de motivação 

para ir trabalhar, pois tinha facilidade em se relacionar. Ele cita: “Sempre me relacionei 

bem com outras pessoas e, em função das minhas características pessoais, exercer a 

liderança, para mim, sempre foi algo natural.” O relacionamento interpessoal, entretanto, 

também foi trazido como um fator negativo por um dos entrevistados, que frisou que era 

algo que o deixava insatisfeito com a carreira corporativa. Para esse entrevistado, “os 

relacionamentos eram tipicamente profissionais, com pouca formação de vínculos 

interpessoais, mas sim muitos contatos superficiais e de interesse.”. O entrevistado 

ainda disse que seu dia-a-dia era muito atribulado e com muitas viagens, o que 

contribuía para essa falta de relacionamentos mais profundos. Isso vai ao encontro com 

o que foi trazido na revisão bibliográfica deste trabalho, onde Bauman (2007) diz que “se 

as novas circunstâncias exigem movimento rápido e um recomeço a partir do zero, os 

compromissos de longo prazo e quaisquer laços difíceis de desatar podem revelar-se 

um fardo incômodo – um peso a ser jogado no mar.”.   

Porém, esses fatores citados acima têm menor importância em relação aos 

fatores que deixavam a maioria dos entrevistados insatisfeitos com suas carreiras. A 

maioria dos entrevistados, portanto, estava, de modo geral, insatisfeita em relação a 

sua carreira antes de realizar a transição. Os motivos citados para essa insatisfação 
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variaram, porém alguns fatores foram trazidos por todos os que estavam 

insatisfeitos, como a falta de flexibilidade e autonomia. 

Um dos entrevistados disse que vivia “em um quadro de estabilidade e rotina 

profissional”. Percebeu-se que essa rotina, com poucas mudanças ou flexibilidade, 

desmotivava esses entrevistados. Dentro disso, ainda entra a falta de autonomia, 

que impossibilitava uma mudança dessa rotina ou das responsabilidades dos 

trabalhadores, que, na maioria das vezes, apenas seguiam ordens. Isso corrobora a 

frase de Bauman (2007), citada no segundo capítulo do presente trabalho, que diz 

que “A responsabilidade em resolver os dilemas é jogada sobre o ombro dos 

indivíduos – dos quais se espera que suportem plenamente a consequência de suas 

escolhas.”.  

Um contra ponto importante de alguns entrevistados que estavam insatisfeitos 

com a carreira executiva em relação aos que estavam satisfeitos foi, justamente, a 

não identificação com a empresa ou, mais especificamente, com seu propósito. Isso, 

segundo eles, gerava uma desmotivação muito grande e um desânimo para realizar 

seus trabalhos. “Chegava no trabalho pelas oito horas da manhã, sem muita 

vontade, pois, além de não ter muita energia logo cedo, vender pregos e parafusos, 

mesmo que em larga escala, não era algo que pudesse me motivar: se fosse para 

pegar minha prancha e ir para o mar, lá estaria antes do sol nascer.” Outro 

participante da pesquisa traz “A insatisfação pessoal gerada pela rigidez de 

processos, política interna e falta de um propósito maior para grande parte dos 

projetos e tarefas foi o maior ponto negativo ao longo da minha experiência como 

executivo.” Um terceiro entrevistado ainda traz “Um ponto negativo é que tínhamos 

que fazer o que desse lucro para o banco e não o que era melhor para o cliente.”. 

Podemos ver que o ponto de convergência nas três falas acima é a falta de 

percepção de um propósito na execução de suas tarefas, que gerava uma grande 

desmotivação e, mais tarde, seria fator decisivo para a decisão de mudança na 

carreira.  

Um outro ponto importante e unânime entre os entrevistados, mesmo entre 

aqueles satisfeitos com a carreira executiva, foi a pressão e a cobrança por 

resultados exercidas pela organização. Conforme já citado, Grisci, Scalco e Kruter 

(2011), se questionam sobre como lidar com um cenário onde metas aumentam ao 

passo que o tempo para que se realizem está cada vez menor e sobre como 

conviver com as demandas cada vez mais exigentes e com a ideia de 
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vulnerabilidade e medo de se tornar obsoleto e excluído. Alguns dos entrevistados 

sentiam muito a pressão das empresas onde trabalhavam, a ponto de sofrer muito 

no dia-a-dia em função dos pontos trazidos acima. É importante dizer que, 

independente do grau de pressão sofrido, todos comentaram que havia uma forte 

cobrança por resultados. Alguns dos entrevistados viam isso como natural e não se 

importavam; porém, outros entrevistados viam isso de uma forma muito negativa, 

sendo esse fator, para eles, decisivo para a tomada de decisão de realizar a 

transição de carreira. “Vivia estressado com o trabalho em função da alta cobrança 

por resultados, o que acabava sempre afetando, de uma forma ou outra, minha vida 

fora do trabalho. Não tinha ânimo para fazer as coisas e, quando pensava que tinha 

que trabalhar no dia seguinte, por exemplo, já batia um abatimento.” disse um dos 

entrevistados. Ele ainda continua, dizendo “o que mais me marcou foi a pressão em 

entregar os números, metas, esquecendo na maioria das vezes o histórico e 

qualidades de cada profissional. Era quase todo dia colega chorando porque não 

estava conseguindo atingir a meta.”. Percebe-se, na fala do entrevistado, um 

ambiente de grande pressão e cobrança por parte da organização, de maneira que 

isso afetava a vida profissional e pessoal dos trabalhadores. Outro entrevistado 

ainda trouxe que vivia sempre em um nível de estresse muito alto, o que implicava 

diretamente na sua saúde, fazendo-o, em certas ocasiões, ter que parar tudo o que 

estava fazendo para não haver maiores complicações com sua saúde. Conforme 

Harvey (1993), isso se deve aos ambientes de trabalho cada vez mais competitivos, 

seguindo as exigências de um capitalismo de acumulação flexível e volátil, onde o 

tempo de giro de produção e consumo é cada vez menor e, portanto, exige 

trabalhadores capazes de reagir diante de novas demandas. 

Muito ligada à grande pressão exercida pelas organizações, está a questão 

da carga horária trabalhada no dia-a-dia dos executivos. A maioria dos entrevistados 

falou que trabalhava muito, ultrapassando todos os dias as oito horas previstas. 

Noites em claro, mal dormidas ou um grande número de viagens também foram 

citados como pontos negativos que a carreira de executiva trouxe a suas vidas. 

Grisci, Scalco e Kruter (2011) trazem que os atuais modos de gestão, no que tange 

ao tempo, geram um extensão do controle da instituição sobre o sujeito, já que este 

acaba ampliando seu contato com a empresa através do aparato tecnológico 

possível. 
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4.2.2. Principais motivos que levaram à transição 
 

Realizou-se perguntas durante as entrevistas para entender, depois de saber 

o nível de satisfação dos participantes da pesquisa quando ainda eram executivos, 

os motivos que os levaram a transitar de carreira. De modo geral, percebeu-se que 

todos os entrevistados, inclusive aqueles que foram felizes enquanto executivos, 

queriam buscar algo novo. Veloso e Dutra (2010) falam sobre isso quando dizem 

que “A transição na carreira ocorre quando a pessoa efetua um movimento que 

implica assumir uma nova identidade profissional.”. Um dos entrevistados cita “Não 

queria deixar para começar algo novo, algo diferente apenas quando me 

aposentasse. Pensei que seria melhor começar algo novo aos cinquenta anos. 

Ainda tenho muito tempo pela frente e acho que posso construir mais historias 

profissionais.”. Independente da idade ou da fase de carreira em que se 

encontravam esses executivos, todos sentiam que precisavam fazer algo diferente 

do que vinham fazendo ao longo de sua carreira. 

Outro fator que foi citado por muitos entrevistados como fator importantíssimo, 

que os levou a tomar a decisão de realizar a transição, foi a busca por desafios. 

Muitos deles, após muitos anos como executivos, não se sentiam mais desafiados 

nos seus trabalhos. “O que sempre me moveu foi o desafio. Durante meus 28 anos 

na carreira executiva, por trabalhar na área de planejamento e novos negócios, 

nunca tive uma rotina muito fixa. Se tivesse, teria parado muito antes. Eu tenho a 

necessidade de sempre aprender alguma coisa nova. No momento em que não me 

senti mais desafiado, resolvi mudar.” trouxe um dos entrevistados. Outro 

entrevistado ainda traz, conforme já citado, que a mudança ocorreu em função do 

estabelecimento de metas desafiadoras com o início da trajetória de uma nova 

carreira em relação a um quadro de estabilidade e rotina profissional. Percebe-se, 

assim, que, para essas pessoas, a evolução constante motivada por desafios, é um 

fator essencial na vida profissional. Quando perceberam que não estavam sendo 

desafiados, tomaram a decisão de mudar de carreira. 

Um fator citado por alguns entrevistados como decisivo para a transição foi a 

não identificação com o cargo que exercia ou, mais especificamente, com as 

características que aquele cargo exigia. Segundo essas pessoas, suas 

personalidades pouco se interseccionava com as competências exigidas para os 

cargos que exerciam. “Comecei um processo de autoconhecimento que gerou vários 
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questionamentos. Um deles foi que, pela minha característica pessoal (ser muito 

expansiva, ter foco em relacionamento e ser extremamente positiva e alegre), eu 

percebia que não me adequava ao papel de executiva de TI, que requer uma 

postura diferente do que eu tinha e tenho de melhor. Então concluí que não estava 

na atividade e cargo corretos.” trouxe um dos entrevistados. 

Os pontos de insatisfação da carreira executiva explanados no sub-tópico 

anterior (4.2.1. Satisfação dos entrevistados na carreira anterior) também tiveram 

influência e motivaram os participantes da pesquisa a realizarem as transições, 

como, por exemplo, a pressão exercida pelas organizações, a falta de autonomia e 

liberdade e a carga horária elevada. Outros pontos ainda foram citados por poucos 

entrevistados, como a vontade de ter um negócio próprio, a vontade de dar aulas e 

ensinar e o sentimento de não ser importante para a organização. 

 

4.2.3. Dificuldades da transição 
 

Também foi analisado como se deu o processo de transição para os 

entrevistados, focando-se nas dificuldades encontradas durante ele. Nininger e 

Arditti (2004) já traziam que as transições são experiências humanas carregadas de 

emoções, desafios, perdas e oportunidades. Imagina-se, assim, que uma transição, 

assim como a tomada de decisão para realizá-la, não deve ser um processo fácil 

para o trabalhador. Oltramari (2010), como já citado, ainda diz que algumas das 

decorrências possíveis das transições são adoecimentos, crises conjugais, 

desorganização da vida familiar, entre outros. Os fatos trazidos acima foram muito 

perceptíveis nas entrevistas, pois todos os participantes da pesquisa acharam muito 

difícil o período de transição. Foi unânime a presença de indecisão, medo e 

insegurança no processo de tomada de decisão, onde tiveram que medir todos os 

pontos positivos e negativos da carreira de executivo e os riscos e possíveis 

retornos de uma mudança de carreira. Um dos entrevistados comenta “Foi uma 

decisão muito difícil. Fiquei duas semanas pensando muito, conversando com a 

família, amigos e alguns colegas de trabalho em quem confiava. Nessas duas 

semanas, mudei de ideia várias vezes, mas lá no fundo sabia, por instinto, que 

queria buscar algo novo. Foram duas semanas muito difíceis.”. 

A insegurança por deixar a estabilidade financeira da carreira corporativa 

também foi trazida por todos os entrevistados. Todos disseram que um dos pontos 
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positivos da carreira executiva é a estabilidade e previsibilidade financeira, onde o 

trabalhador sabe sempre quanto vai receber no final do mês e pode, assim, planejar 

seus gastos. Alguns ainda trouxeram que só realizaram a transição porque, depois 

de muitos anos na carreira executiva, conseguiram ter uma reserva para que 

pudessem correr o risco ao mudar de profissão. Um dos entrevistados explana sobre 

seus medos, principalmente financeiros, na citação: “É importante gerar um certo 

colchão financeiro quando você deixa uma carreira onde é empregado, possui uma 

remuneração boa e tem uma garantia de recebimento financeiro, para ir para uma 

carreira onde isto não ocorre. A maior dificuldade para mim está no tempo. Tenho 

muito claro que os resultados não vão surgir em menos de 12 a 18 meses e a 

ansiedade é forte, principalmente em anos como o de 2015, onde as empresas em 

geral estão em fase de cortes de custos/despesas.”. 

Ainda dentro da insegurança sentida pelos entrevistados pré e durante 

transição, muitos ainda comentaram que sentiram uma mistura de emoções 

bastante grande. Ainda à luz do que disseram Nininger e Arditti (2004), as transições 

são experiências humanas carregadas de emoções, desafios, perdas e 

oportunidades, e percebeu-se que tudo isso foi sentido pelos participantes da 

pesquisa e comentado durante as transições. “As emoções presentes nessa 

trajetória são um misto de felicidade e realização por ter tomado a decisão de 

reposicionar, ressignificar a minha carreira, mas também de certa estranheza e 

preocupação sobre o futuro.” trouxe um dos entrevistados. Outro ainda corrobora 

isso dizendo: “Por um lado, senti emoções muito fortes em estar realizando algo que 

planejei e que estaria se tornando realidade. Por outro lado, senti medo e receio em 

entrar em uma nova fase de carreira, saindo de uma vida corporativa de mais de 30 

anos, onde havia uma certa estabilidade, principalmente financeira.”. Um terceiro 

entrevistado ainda explana o que sentiu na época da transição: “Havia muitas 

emoções concorrentes. Frustração: fazer a transição significava, de certa maneira, 

fracassar no mundo corporativo; alívio: acordar pela manhã e não ter que vender 

meu tempo para coisa que importam pouco foi maravilhoso; ondas de euforia e 

pânico – euforia por achar que o que estava fazendo era o correto e por ver coisa 

boas no dia-a-dia; pânico por achar que as contas não iriam fechar, que teria que 

voltar à rotina corporativa com o rabo entre as pernas.”. Percebeu-se, portanto, que 

esse período de transição realmente é carregado de emoções e fazem com que os 
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trabalhadores sintam diversos sentimentos diferentes, o que certamente afeta suas 

vidas profissional e pessoal. 

 Não ser mais vinculado a uma grande empresa – e as consequências disso – 

foi um outro ponto que gerou insegurança em alguns dos entrevistados. “Uma 

dificuldade da transição na minha carreira foi não ter mais um sobrenome 

corporativo de uma grande empresa, pois isso abre muitas portas, o que é muito 

importante, ainda mais no mercado do Rio Grande do Sul, que está passando por 

um momento complicado e está bastante restrito.” trouxe um dos entrevistados. 

Outro participante da pesquisa ainda diz: “Quando você é um executivo de alto 

escalão, você tem uma falsa sensação de poder e importância, suas decisões 

influenciam na vida de muitas pessoas. Existe uma relação hierárquica que aumenta 

esta falsa sensação de poder. Quando se tem o próprio negócio, só o que vale é teu 

conhecimento e tua expertise e não o teu poder, que, aliás, passa a ser nenhum.”. O 

mesmo entrevistados ainda diz: “Até os amigos mudam, pois muitos tinham 

interesse no teu poder dentro das instituições.”. Pode-se perceber, portanto, que, 

seja por abrir portas no mercado ou simplesmente pela importância que é dada à 

pessoa quando está em um cargo de alta liderança, a vinculação a uma grande 

empresa é algo importante para algumas pessoas e foi levada em conta no 

momento de tomada de decisão na transição. 

    Outro fator que foi muito trazido foi a importância do apoio familiar. Dos 

entrevistados, apenas um não recebeu apoio da família na época da transição, mas 

mesmo ele falou que a aceitação da família de sua nova carreira após a transição foi 

importante. “A minha família sempre foi muito cautelosa e me ajudou a analisar a 

situação. Porém, sempre me apoiou e me apoiaria em qualquer decisão que eu 

tomasse. Isso ajudou muito para eu sentir a segurança necessária para dar esse 

passo tão importante.” trouxe outro entrevistado. Além disso, a família também é 

importante na hora da tomada de decisão, como disse um entrevistado, que 

comenta que o cargo oferecido para continuar na carreira executiva exigiria que 

mudasse de cidade e, em função de não querer mais uma vez fazer com que sua 

família se mudasse, esse foi mais um fator que o impulsionou a tomar a decisão de 

realizar a transição. 

 

4.2.4. Satisfação pessoal e profissional atual 
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Quanto à satisfação pessoal e profissional dos entrevistados atualmente, há 

algo muito importante a frisar: todos estão mais felizes após a transição. Houve 

aqueles mais satisfeitos enquanto executivos e aqueles que eram infelizes; porém, 

todos eles se sentem melhor após a transição e não se arrependem da decisão. 

Além de estar mais feliz, a maioria se sente mais realizada profissionalmente por 

estar fazendo algo com que se identifica mais. É importante frisar que, no momento 

em que os entrevistados falaram sobre a satisfação pessoal e profissional atual, 

suas expressões se modificaram radicalmente em comparação ao momento que 

falaram sobre suas carreiras corporativas. Em muitas entrevistas, pôde-se perceber 

uma agitação acompanhada de um sorriso quando o assunto foi a vida pós-

transição. 

"Às vezes ainda penso nas perdas financeiras, no tanto de trabalho que dá e 

no baixo retorno financeiro. Mas quando lembro a felicidade de ter autonomia, de ter 

me descoberto, de ter liberdades de escolha, das pessoas que conheci e das 

pessoas que continuo conhecendo, nas pessoas que ajudo, nas minhas meninas 

que entram de um jeito na empresa e saem de outro, fico extremamente feliz." falou 

um dos entrevistados, atualmente dono de uma franquia de alimentos saudáveis. 

Outro entrevistado, ex-diretor da empresa Gerdau, comenta como consegue fazer 

atividades que não tinha tempo anteriormente e que tinha muita vontade: “Estou me 

sentindo muito bem e muito feliz. Comecei uma nova etapa, simplesmente diferente. 

Me permito fazer muitas coisas agora: desde outubro faço atividade física regular e 

já consigo ver os benefícios. Além disso, comecei a escrever e já participei da minha 

segunda oficina literária. Atualmente, leio muito mais, uma coisa que sempre quis e 

não conseguia quando era executivo. Já fiz vários cursos de fotografia também 

depois que sai da empresa. Por último, consigo dar mais atenção às pessoas 

próximas de mim e ajudá-las mais.”. Outro entrevistado, que trabalhava como 

consultor de projetos em uma empresa multinacional e agora é proprietário de uma 

empresa de educação empreendedora, comentou: “Me sinto muito mais feliz agora. 

Acordo e vou trabalhar sorrindo todos os dias. Minha família vê isto como um grande 

ganho, pois, durante anos, viram o desânimo que muito vezes me abatia.”.  

Ao analisar as falas dos entrevistados quanto à satisfação atual, pôde-se 

perceber que todos estão mais felizes, apesar das dificuldades sentidas durante a 

transição. Muitos ainda comentaram que suas vidas pessoais foram completamente 
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transformadas por causa da transição na vida profissional e que, no momento, estão 

mais realizados do que nunca. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Este estudo teve como principal objetivo identificar as motivações de mudança 

de carreira de executivos, considerando o ambiente e relações interpessoais dos 

mesmos antes e depois da mudança, além de analisar as ações que tomaram frente a 

essa situação. Dessa maneira, buscou-se entender melhor o assunto das transições de 

carreira, já estudado pela área de gestão de pessoas.  

Para atingir este objetivo, o que foi proposto foi, inicialmente, buscar referências 

teóricas sobre o assunto. Alguns autores trazem estudos sobre, principalmente, o 

ambiente onde os trabalhadores vivem nas organizações e as transições de carreira, 

assim como os motivos que levam a ela e suas dificuldades. 

Uma vez concluída a base teórica, buscou-se analisar na prática como se dava a 

transição de carreira de pessoas que deixaram o mundo corporativo. Para isso, realizou-

se uma pesquisa qualitativa com caráter exploratório, a fim de entender a fundo os 

sentimentos e desafios pelos quais passaram os participantes da pesquisa antes, 

durante e após a transição. Além disso, procurou-se entender em qual ambiente 

estavam inseridos esses executivos e analisar, assim, se esse ambiente tinha ou não 

influência na tomada de decisão de transitar de carreira profissional por parte dos 

entrevistados. 

Ao analisar as entrevistas realizadas na pesquisa qualitativa, à luz do 

conteúdo teórico trazido anteriormente, pôde-se perceber o quanto uma transição de 

carreira impacta na vida de uma pessoa. Diferentes emoções, como medo, angústia, 

euforia e insegurança tomam conta do dia-a-dia do trabalhador frente a uma decisão 

que pode mudar sua vida. Foi perceptível a grandeza que essa decisão teve na vida 

de cada um dos participantes da pesquisa deste trabalho. 

Abaixo, segue quadro com a síntese de informações analisadas sobre cada 

categoria de pesquisa. 

QUADRO 2: Síntese de informações por categoria 

Categoria Síntese 

Satisfação dos 
executivos na 

carreira 
anterior 

A maioria dos entrevistados não se sentia plenamente satisfeita 
enquanto exercia o cargo de executivo. Houve pontos positivos 

ressaltados por muitos, como o aprendizado constante e o 
relacionamento interpessoal, e negativos, como a pressão 

exercida pelas organizações e a falta de propósito. 
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Principais 
motivos que 
levaram a 
transição 

A falta de flexibilidade, autonomia e liberdade, a pressão 
exercida pelas organizações, a não identificação com a empresa 

e a busca por novos desafios foram motivos importantes que 
levaram os entrevistados a transitarem de carreira. 

Dificuldade da 
transição 

O medo e a insegurança durante o processo de transição foi algo 
trazido por todos entrevistados. Dentro disso, deixar a 

estabilidade financeira foi um fator que pesou no processo de 
decisão. O apoio familiar foi muito importante. 

Satisfação 
pessoal e 

profissional 
atual 

Todos entrevistados estão mais felizes após a transição. A 
autonomia e liberdade para realizar novas atividades e a busca 
por novos desafios foram sentimentos que muitos entrevistados 

disseram sentir atualmente. 

 

Um fator muito importante foi percebido através da comparação entre a 

satisfação atual dos entrevistados e a satisfação enquanto executivos: todos eles 

estão mais felizes agora, após a transição. Mesmo tendo passado por momentos 

difíceis, de muito medo e dúvida, não se arrependem de ter realizado essa mudança 

e vivem mais realizados agora. 

Ao fim do estudo, percebeu-se que a transição na carreira de fato interfere 

diretamente em muitos âmbitos da vida da pessoa. Percebeu-se, também, que ela 

pode ser muito positiva e que, mesmo sendo uma decisão muito difícil a ser tomada, 

pode valer muito a pena, principalmente referindo-se à vida após a turbulência das 

mudanças na carreira profissional. 

O presente estudo foi restrito e teve limitações. Desse modo, pôde-se 

analisar, à luz do referencial teórico, o processo de transição de carreira dos 

participantes da pesquisa. Porém, não foi possível fazer qualquer tipo de 

constatação para um universo maior do que a amostra utilizada. Sugere-se, então, 

que sejam realizados outros estudos sobre o tema, com maior escala, podendo-se 

chegar a conclusões assertivas, levando em conta dados estatísticos. Sugere-se 

também que se realize uma análise de dados de pesquisa sobre o assunto com 

distinção de gênero, pois acredita-se que os dados possam ser relevantes para tal 

análise. 

O tema abordado nesse estudo é de suma importância para entender pelo 

que passam os executivos no dia-a-dia das empresas. Se alguns deles estão 
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deixando suas carreiras e deixando de serem empregados – a principal maneira de 

gerar renda no nosso sistema econômico – e sendo mais feliz dessa maneira, é 

importante entender o motivo. Isso possibilita muitas pesquisas e análises nesse 

campo ainda pouco explorado, mas que merece muita atenção pelos pesquisadores, 

administradores e admiradores da área de Gestão de Pessoas.  
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ANEXO A – ROTEIRO DE PESQUISA REALIZADA COM OS ENTREVISTADOS 
 

 

Dados 
 
Nome: 

Idade: 

Profissão atual: 

 

Perguntas 
 

1. História de vida profissional 
 

– Formação acadêmica: 
 

– Trajetória profissional (cargos ocupados, organizações onde trabalhou, 
etc.) 

 

2. Como foi a experiência de ser um executivo? Qual a principal característica 
dessa experiência? 
 

3. Como era um dia típico de seu trabalho? (relacionamento com outras 
pessoas, a questão do tempo, o ambiente de trabalho, etc.) 
 

4. Quais foram os aspectos positivos e negativos dessa experiência? 
 

5. O que o levou a querer fazer a transição de carreira? Que fatores 
impulsionaram esse desejo? 
 

6. O que você sentiu quando realizou esse processo? Quais as suas emoções? 
Como ficaram os relacionamentos com amigos, família, etc.? 
 

7. Como você se sente atualmente depois de ter feito a transição de carreira? É 
mais feliz? Como sua família vê essa situação? 
 

8. Quais foram as facilidades e dificuldades desse processo de transição? 
 

9. Você gostaria de acrescentar alguma coisa que eu não tenha lhe 
questionado? 
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ANEXO B – QUADRO DE ANÁLISE DAS ENTREVISTAS 
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