
Executivos devem ser polivalentes 
 
Entender o funcionamento de áreas relacionadas é exigência, mesmo para 
profissionais especializados 
 
Para se preparar para o futuro e adaptar-se às mudanças cada vez mais constantes 
nos mercados, os executivos não devem mais se contentar com a formação na 
graduação. Principalmente porque o mercado de trabalho tem exigido que os 
profissionais sejam capazes de exercer diversas funções em suas áreas de atuação. 
Trata-se do executivo polivalente, que, mesmo que tenha especialização maior em 
determinada área, exerce funções nas mais diversas áreas relacionadas de Finanças 
a Recursos Humanos. 
 
Em busca do perfil polivalente, muitos profissionais se formam em determinada 
área e ganham experiência em outra. Daniella Morier, diretora da Avantare, 
empresa de consultoria para projetos de interatividade e webmarketing, formada 
em comunicação social com ênfase em publicidade, teve que aprender sobre coisas 
diferentes de sua área original de formação para trabalhar com tecnologia da 
informação (TI). Segundo ela, seu interesse por tecnologia é antigo porque sempre 
gostou das mudanças que esse mercado proporciona. 
 
"Como sou formada em comunicação social e trabalho com tecnologia, as pessoas 
me perguntam se mudei de área de atuação. Continuo no meio de comunicação, 
mas tenho que ter conhecimentos de tecnologia. Sempre estudei para acompanhar 
as mudanças do mercado, mas não é necessário me aprofundar em tudo. Preciso 
saber o que está acontecendo de novidade, o impacto disso nos negócios e na vida 
das pessoas", conta ela que, além do MBA em Gestão de Negócios e Marketing no 
Ibmec-Rio, fez diversos cursos de softwares.  
 
 
Na área de TI, diz Daniella, apenas um ano sem estudar pode deixar o profissional 
defasado, porque a tecnologia muda rapidamente. Assim, a executiva revela que, 
para estar sempre atualizada, como nem sempre existem cursos para as novas 
tecnologias, deve-se recorrer às pesquisas na internet. A diretora da Avantare 
também ressalta que é essencial para os profissionais da área saber, pelo menos, o 
inglês. 
 
Maria Eduarda Pessôa, gerente de Segurança, Meio Ambiente e Saúde (SMS) da 
Queiroz Galvão Óleo e Gás, é formada em engenharia metalúrgica pela Pontifícia 
Universidade Católica do Rio (PUC-Rio). Com os constantes estudos e treinamentos, 
a evolução de sua carreira permitiu que assumisse posições diferentes e atuasse 
em áreas distintas. A executiva fez mestrado em geotécnica ambiental pelo Coppe, 
da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), pós-graduação em engenharia de 
segurança do trabalho na mesma instituição e gestão de negócios de exploração e 
produção de petróleo e gás no Instituto Brasileiro de Petróleo e Gás (IBP). 
 
"Mesmo com todos os cursos que fiz ao longo da vida profissional, sinto falta, no 
momento, de um estudo na área de gestão porque estou em cargo gerencial", 
conta Maria Eduarda, que também fez outros cursos na área de meio ambiente. 
 
Formado em engenharia elétrica com ênfase em sistemas e computação pela 
Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj), Ricardo Amaral, gerente de 
Vendas Corporativas da Hughes Telecom, também fez MBA de marketing na 
Fundação Getulio Vargas (FGV) e mestrado em administração de empresas com 
especialização em marketing pela Pontifícia Universidade Católica do Rio (PUC-Rio), 
além de cursos complementares.  
 



Segundo o executivo, a noção de que a atualização constante sobre assuntos 
ligados às funções que exerceu e aos mercados em que atuou veio já na primeira 
experiência profissional. 
 
"No meu primeiro estágio, na Brahma, percebi a necessidade de ampliar a visão, os 
conhecimentos e descobri o marketing. O estágio me fez perceber que estava 
focado somente em ciências exatas. Ao entrar em contato com profissionais 
experientes, passei a observar e analisar aqueles que ascendiam 
profissionalmente", afirma Amaral. A análise levou à conclusão de que os 
profissionais que tinham formação continuada cresciam mais rapidamente. 
 
A atualização, ressalta Amaral, é fundamental para que o profissional não perca 
oportunidades. "Se o profissional esperar que a graduação seja provedora de tudo, 
vai se enganar. Os cursos são uma boa forma de troca de experiência e 
descobertas, mas, além disso é preciso manter leitura diária. Não consigo imaginar 
um profissional que não leia jornal". 
 
Na avaliação de Jacqueline Resch, consultora da Resch Recursos Humanos, o 
profissional polivalente deve ter cuidado para não se perder com a quantidade de 
cursos. Segundo ela, se tiver objetivo e for bem orientado, o profissional não corre 
esse risco. "O que se espera no mercado de trabalho atualmente é a constante 
atualização. Entretanto, o profissional não deve fazer um curso só para constar no 
currículo. Deve se planejar, porque, além de caro, é um investimento na carreira", 
conclui a consultora. 
 
Todas as capacidades da profissão devem ser exploradas  
 
Para se preparar para o futuro e enfrentar mudanças freqüentes, os executivos 
devem ser capazes de explorar todas as capacidades da profissão, sendo capaz de 
trabalhar em diversas funções dentro de sua área de atuação. De acordo com Luiz 
Guilherme Brom, superintendente Institucional da Fundação Escola de Comércio 
Álvares Penteado (Fecap), "existe diferença entre formação e ocupação e nem 
todos que se formam em uma determinada área atuam nela obrigatoriamente." 
 
Segundo o especialista, o profissional que acaba de se formar deve dar 
continuidade aos estudos porque o velho modelo de diploma, em que bastava sair 
da graduação, está falido. Assim, Brom revela que, quanto mais bem preparado e 
criativo o profissional for, menos sofrerá o impacto das instabilidades do mercado 
de trabalho. Ele frisa que as oportunidades nas profissões tradicionais estão cada 
vez mais escassas, portanto, é importante estar atento aos movimentos laterais do 
mercado. 
 
"Atualmente, não é mais possível que o profissional se arrisque em ficar somente 
no trabalho sem dar continuidade aos estudos porque será um forte candidato ao 
desemprego. O profissional polivalente deve estudar de forma contínua e orientada 
para ser bom no que faz. Isso não significa que deva conhecer tudo, mas deve 
estar preparado para mudanças", destaca. 
 
Fonte: Jornal do Commercio, Rio de Janeiro 5 fev. 2007, Carreiras, p.B8. 


