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As pessoas têm hoje uma autonomia de carreira que não existia há dez anos. É o que mostra 
uma pesquisa com 1 020 profissionais brasileiros de baixo, médio e alto escalões, em 18 
diferentes setores da economia, realizada pela H2R Pesquisas Avançadas em parceria com a 
VOCÊ S/A.  
 
Quem compete no mercado de trabalho atualmente investe mais na própria formação, negocia 
seu talento com mais desenvoltura e procura manter um plano de crescimento independente 
da empresa em que trabalha. É a aplicação, na prática, do conceito de carreira sem fronteiras, 
descrito há pouco mais de dez anos pelo professor britânico Michael Arthur. “Os indivíduos 
hoje interferem muito mais no planejamento de sua carreira.  
 
 

 

Eles tiveram de desenvolver essa iniciativa, pois o emprego está mais instável e o contexto 
das empresas muda rapidamente”, diz o psicólogo Howard Gardner, professor da Universidade 
Harvard, nos Estados Unidos. A estabilidade perdeu importância na escolha do emprego. Nessa 
hora, o que mais pesa, além de remuneração e qualidade de vida, são as oportunidades de 
crescimento e de aprendizado. Segundo 61% dos entrevistados na pesquisa, passar por 
muitas empresas não só é necessário como faz bem para o currículo. Para 71%, trocar de 
emprego não era importante para o histórico há dez anos. É sinal de que os profissionais estão 
buscando construir uma imagem forte no mercado —, e não apenas na organização em que 
trabalham. “Permanecer numa única companhia pode ser válido, desde que você esteja 
aprendendo, concorde com as estratégias e tenha a oportunidade de influenciar o futuro dela”, 
diz Howard. 



CARREIRA FLEXÍVEL  
Para ganhar maior liberdade, naturalmente, as pessoas tiveram de abrir mão 
de antigas regalias e aprender a lidar com a instabilidade. A globalização 
trouxe oportunidades, mas também incertezas. Expostas ao mercado 
internacional e a uma competição mais acirrada, as companhias não podem 
mais dar segurança no emprego e garantir crescimento por tempo de casa. A 
gestão individual da carreira, mais do que uma opção, tornou-se uma 
necessidade.  
 
Fenômenos como as privatizações e a bolha da internet sacudiram o mercado 
e fizeram com que as pessoas se conscientizassem de que precisavam se 
planejar para evoluir. Hoje, os processos de fusão e aquisição de companhias, 
por exemplo, geram negócios milionários, mas também resultam em grandes 
enxugamentos. Isso reforça a necessidade de o profissional colocar no papel 
suas metas de carreira, definir as competências a desenvolver e, ao longo do 
caminho, sempre avaliar os riscos.  
 
Estar antenado aos movimentos do mercado também é fundamental para 
identificar as oportunidades, onde e quando elas aparecem. A disponibilidade 
para mudar de cidade, estado ou país tornou-se uma condição importante 
para o crescimento, segundo nove em cada dez entrevistados na pesquisa 
VOCÊ S/A-H2R.  
 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 



O engenheiro carioca Gustavo Couto, de 
33 anos, se valeu dessa mobilidade para crescer na carreira. Ele já trabalhou em Salvador, Rio 
de Janeiro e São Paulo. A última mudança foi há dois anos, quando trocou o Rio pela capital 
paulista, para assumir a gerência de marketing da Suzano Papel e Celulose. Ao aceitar o novo 
cargo, o executivo encerrou uma longa e bem-sucedida carreira na Shell, onde havia 
começado como estagiário. Na multinacional americana, Gustavo transitou por diversas áreas, 
como planejamento, comercial e projetos.  
 
“Sempre busquei conhecer bem o negócio e desenvolver minha capacidade de adaptação e 
realização”, diz. Mas, depois de dez anos de casa, Gustavo sentiu que era a hora de mudar. O 
que o motivou foi o desafio de conhecer um novo mercado, lidar com produtos e clientes 
diferentes e trabalhar numa companhia brasileira em expansão internacional. 

 
“Não é o número de empresas no currículo que importa”, diz Sara Simons, diretora de 

gestão de carreira da americana Wharton, uma das principais escolas de negócios do mundo. 
“O que conta é o propósito das mudanças e as habilidades que você desenvolve em cada uma 
das oportunidades que tem”, diz.  
 
DESENVOLVIMENTO EM ALTA  
A preocupação dos profissionais com seu desenvolvimento, aliás, cresceu na última década, e 
a tendência é que o tempo dedicado à formação executiva aumente nos próximos anos. 
Segundo a pesquisa, os profissionais das novas gerações chegam ao mercado mais 
preparados, pressionando os mais velhos a também se desenvolver. Do grupo entre 20 e 29 
anos, 73% disseram que destinam pelo menos um quinto de seu tempo aos estudos. Cerca de 
66% dos profissionais que hoje têm entre 30 e 39 anos faziam o mesmo dez anos atrás. Além 
disso, 57% das pessoas na casa dos 20 anos declaram dominar o inglês, ante menos da 
metade dos trintões. Por outro lado, a consciência da importância de se manter atualizado é 
generalizada. Quase 90% acreditam que sua formação não será suficiente para daqui a dez 
anos.  
 
As demandas do mercado mudam rapidamente e, por isso, os profissionais perceberam que 
precisam assumir a responsabilidade do próprio desenvolvimento para não ficar obsoletos. Eles 
pensam em dedicar mais tempo, principalmente, aos cursos de atualização, seguidos de 
treinamentos comportamentais e, por último, técnicos. “Ter uma boa base conceitual e se 
atualizar a cada cinco anos é o ponto de partida. Mas é fundamental organizar o conhecimento 
e selecionar o que realmente importa”, diz o professor James Wright, da Fundação Instituto de 
Administração  (FIA).  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

MAIS     PODER AO GERENTE  
A expansão do mercado de capitais registrada nos últimos anos também trouxe impacto para a 
gestão de carreira. “Antes o ritmo de entrega era definido pela ambição do dono. Hoje, o 
acionista quer ver resultados a cada trimestre”, diz Cristina Nogueira, gerente-geral no Brasil 
da consultoria Axialent e ex-executiva em multinacionais. Esse cenário, associado às 
transformações das décadas de 80 e 90 — reengenharia, redução dos quadros e qualidade 
total —, forçou as companhias a atribuir mais responsabilidades a seus gerentes.  
 
A antiga gestão centralizada deu lugar a conceitos como empowerment e accountability que, 
em suma, significam dar mais poder e autonomia ao gestor, para ele tomar as decisões 
necessárias, a fim de atingir suas metas. É um passo à frente em relação a uma antiga função 
estritamente operacional. Esse profissional está ganhando uma importância estratégica para 
impulsionar o crescimento da empresa no ritmo em que os acionistas esperam. Isso exige que 
ele tenha iniciativa, assuma riscos e desenvolva novas competências.  
 
Além de buscar sempre a redução de custos e conhecer as melhores práticas de gestão, o 
gerente tem de estar conectado ao mundo, acompanhar as mudanças do mercado em que 
atua e desenvolver um conhecimento amplo do negócio. “Está em alta o profissional 
generalista, que consegue transitar por diversas áreas e pensar em soluções que atendam a 
empresa como um todo”, diz Jacques Sarfatti, sócio-diretor e chefe global de recrutamento 
para a indústria de base da Russell 
Reynolds, com sede em São Paulo.  
 
O novo cenário afetou diretamente o papel do líder nas organizações. As competências 
comportamentais, como liderança e trabalho em equipe, se tornaram tão importantes quanto 
as técnicas. No lugar de dar ordens, o chefe agora está ali para facilitar o trabalho dos 
subordinados e estimular a colaboração entre eles. Um dos sinais dessa mudança foi apontado 
pela pesquisa: 77% dos entrevistados dizem que hoje têm fácil acesso ao chefe, enquanto 
62% acreditam que, há dez anos, essa aproximação era difícil.  
 
“Um líder moderno tem de mobilizar as pessoas para atingir metas e saber aproveitar a 
diversidade de pensamentos da equipe para encontrar novas soluções”, diz Gilberto Lara, 
diretor de recursos humanos e desenvolvimento organizacional do grupo Votorantim, que 
emprega mais de 50 000 pessoas.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DINHEIRO E SUCESSO  
A maior autonomia dada aos gerentes também mudou o formato de remuneração dos 
executivos. Nos últimos anos, a cultura de gestão baseada em desempenho se espalhou pelo 
mercado e foi adotada em várias companhias, em diferentes medidas. O fato é que a parcela 
do salário atrelada aos resultados do profissional e da empresa aumentou. Entre os 
entrevistados, o total dos que recebem remuneração variável subiu de 19%, há dez anos, para 
53%, hoje. “Mudar de emprego não é mais o único caminho para conseguir um bom aumento.  
 
Atualmente, a melhor alavanca de salário é o desempenho do profissional”, diz Marcelo Ferrari, 
consultor sênior da Mercer, empresa de recursos humanos com sede em São Paulo. Também 
ganhou espaço no mercado a remuneração de longo prazo, como as stock options, que estão 
vinculadas à evolução do valor das ações das companhias. Segundo um levantamento da 
Mercer, a concessão desse tipo de benefício dobrou na última década, apesar de, quase 
sempre, estar restrita ao alto escalão das grandes companhias e ser usada, em alguns casos, 
como instrumento de retenção de jovens profissionais talentosos. O item remuneração 
continua sendo importante na hora de escolher um trabalho.  
 
Mas, agora, as pessoas medem o sucesso profissional de outras maneiras. É o caso de Luciano 
Guidolin, de 36 anos, diretor financeiro da ETH Bioenergia, do grupo Odebrecht. Apesar de 
contar com um pacote de salário fixo e bônus atraente e compatível com seu posto de diretor, 
Luciano diz que optou por construir toda a carreira no mesmo grupo porque sente que seu 
trabalho teve impacto no negócio. “Cresci muito e fui reconhecido”, diz Luciano.  
 
As conquistas de Luciano estão alinhadas com o que os profissionais consideram os principais 
símbolos de sucesso: ser uma referência para as pessoas e crescer rapidamente na carreira. 
Também estão nessa lista de prioridades ter uma vida equilibrada, ser dono da própria agenda 
e dedicar-se mais à família. Mas, antes de correr atrás de tantos sonhos, é fundamental fazer 
escolhas e sempre manter o foco, para não perder tempo, um bem cada vez mais precioso. 
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