
De empregado a proprietário, um novo rumo para a carreira 
 
Os profissionais que queiram deixar de ser assalariados e começar a decidir a estratégia 
corporativa da companhia devem ter esta possibilidade. Claro que, para isso, terão de atender 
a certos requisitos, que tampouco serão gratuitos. Esta reflexão que rondava a cabeça de Olga 
Cuenca e José Antonio Llorente havia algum tempo quase desde o nascimento de sua 
empresa, em 1995, levou-os a criar um modelo de organização para a sua firma de consultoria 
de comunicação, a Llorente & Cuenca, que, como ocorre em outras empresas prestadoras de 
serviços profissionais, prevê que os melhores funcionários acompanhem a empresa em seu 
crescimento a longo prazo.  
 
Trata-se de uma iniciativa mais ou menos inovadora, mas que representa um avanço em uma 
área como a consultoria de comunicações, cujo futuro depende atualmente da capacidade de 
especialização de seus profissionais, do talento destes para obter resultados para seus clientes 
e da qualidade do serviço prestado. Além disso, Llorente & Cuenca já apresenta resultados: a 
companhia, cujas atividades na América Latina representam 50% de seu faturamento, passou 
de dois a oito sócios em apenas um ano. Segundo seus fundadores, isto pressupõe indicar o 
caminho a seguir para o restante dos funcionários, mais de 300 profissionais divididos 
atualmente em oito países.  
 
Para Pablo Olábarri, sócio do escritório Garrigues e responsável pelo desenvolvimento jurídico 
da iniciativa, este modelo de gestão demonstra a vocação de permanência da empresa, bem 
como sua aposta na institucionalização de uma necessidade latente. "No final, o que se 
pretende é estabelecer um plano de carreira e um projeto empresarial que seja atraente para 
os candidatos e que não se restrinja a um pacote de remuneração ou em alguns objetivos 
econômicos", explica Olábarri.  
 
Como no restante das empresas de consultoria ou dos escritórios de advocacia, com o tempo o 
nome perde sua personalização e o que resta é a marca. No final, ninguém se importa agora 
com quem eram os senhores Freshfield, Baker ou Cusman, mas com o que resta de suas 
empresas. "Se conseguirmos isto, nos daremos por satisfeitos", diz Olga Cuenca, sócia 
fundadora da companhia, que prevê que sua empresa persistirá inclusive daqui a 300 anos.  
 
Ela afirma que, desde o princípio do empreendimento, teve muito claro que a referência para 
reformar a organização era a estrutura dos serviços profissionais. "O modelo de parceria 
permite que os empregados que assim desejarem possam chegar a ser sócios em função de 
sua contribuição para os resultados, do compromisso adquirido com a empresa, do 
cumprimento de seus objetivos e de seu aporte de valor para a companhia". Pede-se também 
que o candidato a sócio tenha certo tempo de empresa e que tenha um projeto profissional 
dentro dela.  
 
Arturo Pinedo acaba de ser nomeado sócio. Tem 47 anos, apenas três de empresa e reconhece 
que esta possibilidade representa um novo desafio em sua carreira profissional. "O caminho 
em uma consultoria de comunicação é curto e tem os limites determinados pela idade. Tornar-
se sócio é uma aposta no futuro", afirma. De fato, até agora sua única perspectiva era mudar 
de empresa depois de um certo tempo. O modelo estabelecido permite revisar a posição dos 
sócios a cada dois anos e continuar estabelecendo objetivos desafiadores, que mantenham o 
nível de atividade.  
 
José Antonio Llorente acrescenta que se trata de conceder um lugar para as pessoas na 
empresa e preparar o caminho para que façam parte do comitê de sócios. Para ele, a 
comunicação faz parte da estratégia das companhias e, por isso, dentro em breve, será 
comum ver nos conselhos de administração conselheiros provenientes deste lado da empresa. 
"Por trás de muitas operações empresariais há firmas de comunicação, e o mercado precisa 
conhecer isto", afirma.  
 
Para os executivos da companhia, o setor não escapa da escassez de talento e da mudança de 
atitude das novas gerações na hora de conseguir um emprego. "Tornar-se uma empresa 
atraente para trabalhar implica a oferta de um plano de carreira ligado a uma formação 



permanente, que permita que os empregados se adaptem às constantes mudanças do 
negócio", acrescenta Cuenca.  
 
Atrair, motivar e garantir a fidelidade dos melhores profissionais tornou-se uma máxima 
empresarial sem retorno, uma relação que exige grandes doses de compromisso de ambas as 
partes, além de uma contínua inovação.  
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