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O tempo de permanência dos executivos em seus cargos tem encurtado de forma expressiva 
nos últimos anos. Em muitos casos, a dança de cadeiras ocorre com apenas um ano, o que 
gera conflitos, mágoas e, claro, muitos prejuízos.   
 
Do lado da empresa, uma contratação errada custa, em média, cerca de vinte vezes o salário 
base para o cargo do contratado. Convenhamos, é um preço nada desprezível, o que requer 
um grande profissionalismo, sensibilidade e processos extremamente bem estabelecidos 
durante a fase de contratação. Os investimentos nessa fase também são consideráveis, assim 
torna-se necessário que tanto o profissional quanto a empresa empenhem-se ao máximo para 
se conhecerem, traçarem objetivos comuns com a finalidade de alinhar expectativas. Muitas 
vezes essa etapa requer tempo e paciência, itens cada vez mais escassos nos processos de 
contratação.   
 
O profissional qualificado tem hoje objetivos claramente determinados: um plano de carreira 
que lhe permita rápida ascensão profissional, remuneração adequada e qualidade de vida. 
Fatores que antigamente eram preponderantes - como segurança, estabilidade e nome da 
empresa- não seduzem mais. O que se nota agora é que a pessoa qualificada não tem mais 
receio de abrir mão da segurança pessoal para correr riscos profissionais mais adiante, em 
nome da carreira e da qualidade de vida.   
 
Os profissionais esperam que a empresa ofereça uma carreira relativamente rápida, caso 
contrário ficarão abertos ao mercado. Muitos esperam estar com a "vida ganha" ao 
ingressarem na faixa do quarenta anos. Até essa idade, esses profissionais querem ter galgado 
os principais degraus até o topo. Do contrário, por que se contentariam em ver o tempo passar 
em um lugar que não oferece perspectiva de ascensão? Aí também cumpre à empresa 
posicionar aqueles que querem realmente uma progressão rápida. Tanto assim que hoje as 
companhias são cobradas a mostrar que dispõem de plano de carreira bem estruturado.   
 
Quem permanece no emprego após o primeiro ano é aquele que recebeu a garantia da 
empresa para o seu desenvolvimento profissional de acordo com as perspectivas traçadas em 
conjunto. Permanecem também os que conseguiram o que foi prometido e encontraram uma 
governança corporativa altamente aderida. Da mesma forma, compete à empresa apontar ao 
profissional como ele conseguirá avançar na carreira.   
 
Tome-se o exemplo daquele que quer ser diretor num prazo médio de dois anos. Mesmo que a 
empresa tenha essa premissa inicial na contratação, ela precisa estimular o desenvolvimento 
das competências desejadas do profissional e mostrar, de forma transparente, as metas a 
serem cumpridas dentro desse prazo para que ele se torne apto a exercer a função almejada, 
mesmo que isso tome mais tempo que o desejado. Dessa forma, os mais comprometidos com 
a carreira e as companhias que se preocupam com o desenvolvimento de seus profissionais 
tendem a se relacionar por bastante tempo. Se a empresa não oferecer os instrumentos de 
governança necessários para se chegar a essa posição, ele se sentirá desprestigiado em pouco 
tempo e procurará novas oportunidades no mercado.   
 
A remuneração (fixo + variável) obviamente está subentendida na carreira e nunca deixou de 
ser prioridade. Nenhum profissional aceita ter o salário cortado pela metade para trabalhar 
numa empresa "melhor". A remuneração ainda é uma das componentes mais importantes na 
valorização profissional. Qualidade de vida também nunca deixou de ser um fator de peso na 
escolha da empresa. Agora tem sido prioridade absoluta para grande parte das pessoas. Trata-
se, entretanto, de uma questão muito subjetiva: alguns consideram que ter qualidade de vida 
é trabalhar em projetos interessantes, outros nunca tiram férias e se sentem realizados. 
Algumas pessoas querem mais tempo livre para ler e ficar em contato com a natureza, já para 
outros qualidade de vida significa fazer negócios e estar sempre em desenvolvimento 
profissional, viajar para o mundo todo, mesmo que isso seja cansativo. Captar a natureza 
humana é sempre algo muito desafiador.   
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