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Especialistas alertam sobre o momento certo para redirecionar uma carreira de sucesso.  
 
Muitos executivos chegam ao ponto máximo da carreira em uma determinada empresa e não 
se dão conta. Será esse o seu caso? Se você sente que está faltando alguma coisa em seu 
trabalho, quem sabe seja hora de dar uma guinada na carreira. 
  
A primeira cerveja mata a sede; a segunda nos faz sentir bem; a terceira e a quarta, podem 
nos desinibir e exibir nossos talentos. Mas a partir da quinta, a coisa muda. A embriaguez 
domina e começamos a perder a noção da realidade. A trajetória profissional de um executivo 
se assemelha a uma rodada de cervejas em um bar.  
 
No início, tudo é aprendizado (primeira cerveja). Depois começamos a desfrutar do que 
aprendemos (segunda cerveja). Mais tarde se chega à chefia e os outros aprendem com você 
(terceira e quarta cervejas). E depois... a chave para tirar o maior partido de sua carreira 
reside em saber quando "parar de beber", explica o headhunter Manuel Clavel, diretor da 
Norman Broadment, em Barcelona, que utiliza a metáfora etílica para descrever a trajetória de 
um executivo.  
 
Pode-se gostar do trabalho que se realiza, estar satisfeito com o salário e ter um bom 
relacionamento com os superiores e a equipe. Entretanto, existe algo que continua a nos 
perturbar. Será que chegamos ao máximo? Não podemos crescer mais? O segredo para 
terminar com êxito uma carreira brilhante está em saber quando é o momento certo de dar 
meia-volta e mudar de empresa. Poucos executivos têm o dom de perceber esse momento de 
decisão e raros têm a coragem para enfrentar uma mudança quando aparentemente tudo vai 
bem.  
 
Jazmín Galvan, diretora geral da consultora Right Management, mudou radicalmente sua vida 
como executiva quando se deu conta de que não estava no caminho certo. Jazmín formou-se e 
desenvolveu boa parte de sua carreira no setor de aviação. "Trabalhei durante anos nos 
departamentos financeiro e de serviços de várias empresas aéreas. Tudo ia bem, mas chegou 
uma hora em que senti que estava no setor errado", lembra.  
 
A executiva então decidiu viver nos Estados Unidos por alguns anos e voltou à Espanha com 
um cargo em uma área muito diferente, de consultoria. "Se você não se move e demonstra 
outras capacidades, ficará toda a vida fazendo a mesma coisa. Já pensou que pode ter se 
enganado e não saber disso?", questiona Jazmín.  
 
Para fazer o que essa diretora fez deve-se saber muito bem o que se deseja. "É preciso bons 
reflexos", assinalou Calver. "Muitas pessoas se conformam que tudo vai bem porque as 
avaliações da empresa assim o dizem. Mas não pensam se está tudo bem com elas mesmas 
dentro da empresa."  
 
Segundo vários estudos, a principal razão para que as pessoas mudem de emprego é o 
desacordo a respeito do salário, seguido de um mau relacionamento com os superiores e 
subordinados. Mas existem outros motivos, de fundo emocional maior, que podem ser 
igualmente determinantes, porém quase sempre são deixados de lado.  
 
Identificar-se com os valores e objetivos da empresa, sentir-se valorizado, compartilhar do 
estilo de gestão da diretoria, vislumbrar a possibilidade de continuar aprendendo, ter 
autonomia, não cair na rotina... Esses fatores, entre outros, são o que os teóricos chamam de 
contrato psicológico ou nível de comprometimento de um empregado com sua empresa.  
 
"Se não demonstra um compromisso com a companhia na qual trabalha, se não se sente 
identificado com ela, o profissional fica em uma situação horrível. Estará desgostoso e o clima 
só poderá piorar", diz Alfonso Jiménez, sócio fundador da consultoria RH PeopleMatters.  
 



"É preciso haver um equilíbrio entre o que o funcionário oferece à empresa e vice-versa", 
ressalta María García, diretora da divisão de capital humano da Creade, empresa de 
consultoria e recolocação do grupo Adecco. "Se esse equilíbrio se rompe, o executivo só será 
feliz caso peça demissão", complementa.  
 
No momento em que sentimos que a empresa não pode nos dar mais, além de dinheiro, é 
hora de partir e buscar outros horizontes. Se nessas circunstâncias o profissional não reage a 
tempo e prolonga indefinidamente seu período na empresa, é provável que surja o desânimo 
que, por sua vez, provocará um menor rendimento.  
 
As conseqüências dessa baixa produtividade são negativas para as duas partes. Para a 
companhia, evidentemente, em termos econômicos. Para o funcionário, porque talvez esteja 
pondo em risco seu futuro profissional.  
 
Não se sentir identificado com a empresa gera um mal-estar permanente no trabalho e 
prolongar essa situação sem necessidade pode fechar outras portas. Um executivo que 
apresenta baixo rendimento deixa de ser atraente para outras empresas e para os 
headhunters. "Isso varia em função da idade", explicou Jiménez. "Um profissional jovem pode 
se manter por um certo tempo - não mais do que um ano - com baixo rendimento sem que 
isso afete seus projetos futuros. Mas para um executivo com mais de 40 anos, a situação 
poderá se tornar crônica."  
 
E a idade pesa muito. Voltando à metáfora da cerveja, não é o mesmo tomar sete copos com 
25 anos e 45 anos. Existem motivos além do salário e do relacionamento com o chefe para se 
dizer basta. Veja agora se este é o seu caso, respondendo ao teste abaixo.  
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