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Os executivos da América Latina começam a tomar consciência da importância de administrar 
suas carreiras. Isso não é tarefa fácil em uma região onde a ascensão por mérito nem sempre 
é garantida 
 
 
Os números falam por si. No último ano, a General Motors despediu 25 mil empregados; a 
IBM, 13 mil, e a PDVSA, a estatal petroleira da Venezuela, 18 mil trabalhadores. Fruto de 
reestruturações, aquisições ou outros fatores, a esta altura a perda do emprego é 
praticamente uma regra do jogo, já assumida por trabalhadores e executivos. Até aqui, 
nenhuma novidade. De fato, na vida profissional de um indivíduo estimam-se entre 8 e 11 
mudanças de emprego, quatro delas involuntárias, segundo a consultoria em gestão de 
carreiras People&Partners. A novidade é que essa incerteza pode ser consideravelmente 
reduzida por meio do desenvolvimento e da gestão da carreira profissional. 
 
O que um executivo pode fazer para diminuir a vertigem provocada pelas constantes 
mudanças no mercado e nas empresas? Essa foi a pergunta feita ao traçar o nosso primeiro 
especial de Carreiras Executivas na América Latina. A intenção foi focar na demanda — ou 
seja, os executivos —, e não na oferta, como é feito no Ranking dos Melhores Empregadores 
da Região, pesquisa realizada desde o ano passado pela AméricaEconomia em conjunto com a 
consultoria de recursos humanos Hewitt Associates. Criada como uma extensão de nossa 
tradicional pesquisa anual de Salários Executivos — que também publicamos nesta edição —, o 
objetivo do especial é incentivar os executivos da região a preocupar-se com a gestão de suas 
carreiras. 
 
“Muitos estudiosos definem a carreira profissional como a sucessão de atividades profissionais 
e postos de trabalho desempenhados por uma pessoa ao longo de sua vida, assim como as 
atitudes e reações associadas que ele experimenta”, destaca o especialista Simon Dolan em 
seu livro La gestión de los recursos humanos: preparando profesionales para el siglo XXI. 
Tradicionalmente, a carreira era administrada pelas próprias empresas e os executivos tinham 
uma posição mais passiva. Agora, a mobilidade passou de vertical ao que os especialistas 
chamam de “ziguezague”: um executivo pode “saltar” entre indústrias, empresas, funções e 
países diversos. Essa situação se dá especialmente nas multinacionais, nas quais um executivo 
pode ter vários cargos, segundo suas esferas de responsabilidade. 
 
Qual o panorama latino-americano na gestão da própria carreira? Em pesquisa realizada entre 
1,6 mil executivos da região, somente 8% consideram que seus colegas planejam o futuro 
profissional. A maioria dos mais de 20 especialistas — acadêmicos, consultores, de recursos 
humanos e headhunters — entrevistados reconheceu que o desenvolvimento da carreira não é 
abordado nas universidades e poucos executivos dominam as ferramentas para encarregar-se 
de seu futuro profissional. “Com exceção das multinacionais e do Chile, a América Latina está 
atrasada entre 10 e 15 anos nessa questão”, afirma Simon Dolan, professor da escola de 
negócios espanhola Esade. 
 
Os consultores em recursos humanos e headhunters da região concordam em que atualmente 
há mais movimento de executivos entre países e que o topo da carreira na região está nos 
maiores mercados, Brasil e México. Para essas questões estão voltados os centros de decisão 
das empresas latino-americanas mais importantes.  Além disso, os executivos contam com um 
maior espaço para crescer em seus cargos. Mas não é tão fácil como parece. “No México, 40% 
dos cargos das principais companhias estão ocupados por extrangeiros, o que o transforma em 
um mercado muito competitivo”, diz Alberto Mondelli, diretor da divisão de capital humano da 
Mercer Human Resource Consulting. O Brasil, por outro lado, por suas diferenças culturais e 
lingüísticas, é um mercado mais fechado e seus executivos preferem ficar no País. 
 
Uma importante barreira para administrar a carreira na região é o pouco peso dado aos 
méritos profissionais nas empresas locais. Na maioria dos mercados, discrimina-se por gênero, 
mas existem outros fatores específicos para cada país, dependendo de suas características 



demográficas. Por exemplo, no Brasil, é por motivos étnicos, e no Chile é de acordo com os 
nível socioeconômico. No Chile, um estudo do professor do Instituto de Economia da 
Universidad de Chile, Javier Núñez, demonstrou que a brecha salarial poderia chegar a 50% 
entre estudantes de administração de empresas dessa instituição com o mesmo desempenho 
acadêmico, mas de diferente condição econômica. 
 
Estar a par dessas condições torna ainda mais urgente a conscientização sobre a importância 
de encarregar-se da própria carreira. “Somente as companhias mais sofisticadas têm uma 
política sobre o desenvolvimento de seus executivos, ou seja, apenas 5% das empresas”, diz 
Sergio Averbach, diretor da Korn/Ferry International para a América do Sul. Diversas 
pesquisas indicam que, quando não se planeja uma carreira, costuma-se acabar descontente 
com ela, mesmo que se passe toda a vida dentro de uma mesma organização. No caso das 
empresas, elas ajudam a administrar e a reter profissionais, num mercado onde a intensa 
concorrência pelo talento de executivos gera altas taxas de rotatividade. 
 
A TODA VELOCIDADE  
As fases típicas da vida profissional — exploração, avanço, manutenção e declínio — 
basicamente não mudaram. O que ocorreu é que, por um lado, o cenário se tornou mais 
complexo, com linhas de carreira quase impossíveis de prever e, por outro, essas etapas se 
reduziram e o período de declínio ou saída da organização caiu substancialmente. Segundo 
Danilo Rojic, diretor da People&Partners Chile, três grupos de executivos derivam dessa 
situação: os maiores de 45 anos, que se educaram sob o antigo conceito de estabilidade e 
segurança profissional, e que não sabem como administrar sua carreira; os jovens até os trinta 
e tantos anos que não aspiram a uma carreira de toda a vida — nem sequer em uma 
multinacional de primeiro nível — e que querem ser protagonistas de suas carreiras; e 
finalmente um grupo intermediário, onde há pessoas aptas e outras menos preparadas para 
administrar sua profissão. 
 
Os especialistas recomendam enfrentar o desenvolvimento da carreira da mesma forma com 
que as empresas realizam seu planejamento estratégico, como um processo de ajuste 
permanente com o mercado. Para isso, aconselham os executivos a avaliar seus próprios 
pontos fortes, debilidades e vantagens competitivas, definindo visão, missão e objetivos 
profissionais, planejando e implementando um plano de marketing — aqui são fundamentais o 
currículo e as redes de contatos — e, finalmente, avaliando os resultados obtidos. Em geral, 
quanto maior é a idade e a especialização, mais difícil será sair da empresa. O certo é que 
nunca se terá toda a informação e nem nas multinacionais se está a salvo. Essas empresas são 
as mais ágeis para ajustar custos e se reestruturar. 
 
Na região, os executivos privilegiam os setores de melhores perspectivas econômicas, como a 
indústria de consumo de massa no México. Por outro lado, na América Latina os engenheiros 
seguem como os profissionais mais procurados e ainda assim não há espaço para as carreiras 
humanistas. O que está ganhando terreno são novas práticas como, por exemplo, ter vários 
empregos, trabalhar de forma temporária e com jornadas flexíveis, e ocupar-se em projetos 
com prazo fixo. Nesse contexto, há uma maior ênfase no crescimento pessoal como uma das 
chaves do sucesso profissional. Mas o mais importante é, seja lá o que você faça, planejar 
antes. 
 
Competências executivas 
A linguagem das carreiras 
 
Coaching, outplacement, mentoring, etc. Muitos são os termos que surgem no caminho 
quando se entra no mundo das carreiras profissionais. Um dos mais importantes, entretanto, é 
o termo competência. Esse conceito se refere aos aspectos dos perfis profissionais que têm 
uma maior incidência nos resultados e no sucesso empresarial. Trata-se dos conhecimentos, 
habilidades, experiências, e, em geral, qualquer aspecto que permita potencializar o talento 
numa determinada organização e o ajude a realizar seus objetivos. 
 
Descrita desta forma, a definição de competências parece vaga, mas sua medição se realiza de 
forma sistemática e precisa. Há alguns anos, as competências somente eram conhecidas pelos 



especialistas em recursos humanos, mas pouco a pouco estão se convertendo numa 
verdadeira linguagem que permite sistematizar e planejar uma carreira. Dessa forma, se está 
começando a utilizá-la não somente na seleção e avaliação de executivos e equipes executivas 
(avaliação por competências), como também no desenho e planejamento das carreiras 
universitárias de pré e pós-graduação, para transmiti-las com as necessidades dos estudantes 
e os requerimentos do mercado. 
 
“As competências em comunicação de um executivo podem ser avaliadas por meio de 
diferentes subcompetências, como a capacidade de estruturar uma idéia e explicá-la”, diz 
Silvio Rostagno, sócio da empresa de headhunters Heidrick & Struggles. “Isso se traduz em 
uma métrica, que se compara com relação a um nível desejado pela empresa que está 
buscando ocupar uma posição e a outros executivos que estão participando desse processo de 
seleção”, conclui. 
 
O interessante é que um executivo pode informar-se sobre quais são as competências críticas 
requeridas para os diversos cargos aos quais aspira, segundo o setor, por exemplo. Logo pode 
avaliar e comparar seu perfil frente a essa informação (ver gráfico com exemplo de análise de 
competências) para saber quais são as brechas e de que forma reduzi-las para ser mais 
competitivo. Obviamente, este é um importante componente do planejamento da carreira 
profissional. 
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