


Provas vivas de que esta decisão,

de ficar na mesma empresa, dá

certo, são Leandra Gallo, da equipe

Atlântica Hotels International e

Francisco Regino Abreu da rede de

farmácias Pague Menos. Os dois

tiveram seus primeiros empregos

onde hoje ocupam posições de

destaque, ela como gerente geral do

hotel butique Clarion Jardim Europa e

ele como gerente regional no Estado

de São Paulo. Os dois batalharam

e mostraram aos superiores que

poderiam ser mais, com humildade,

ao trabalhar honestamente e

demonstrar capacidade para os

empregos seguintes. Leandra

começou como recepcionista

e credita o seu crescimento à

identificação de seus valores com

os da companhia. Para ela, quando

há este ponto de convergência

entre empresa e funcionário a

dedicação ao trabalho é intensa com

resultados positivos. Motivou-se a

continuar na empresa por, além de

compartilhar dos mesmos valores,

sentir-se muito realizada nas funções

desempenhadas. O bom humor, ao

divertir-se trabalhando, e paixão pelo

serviço, para ela são as causas da

qualidade em suas atividades diárias

que, por consequencia, trouxeram

o crescimento desejado. Cita como

importantes fatores também para

o seu desenvolvimento os desafios

pelos quais passou ao longo do

tempo, com a liberdade para criar,

participar da inovação, colaborando

também para o crescimento da rede.

Francisco teve seu primeiro registro

em carteira na rede de farmácias como

entregador-ciclista em Fortaleza.

Levou remédios de porta em porta,

foi balconista até chegar a atual

posição. Cresceu graças à valorização

da empresa ao seu trabalho, que

ofereceu para ele oportunidades,

colocou no caminho pessoas que

foram importantes para o seu

desenvolvimento desde o início, à sua

vontade de vencer profissionalmente

e à identificação com a cultura

organizacional. Não imaginava

chegar onde está hoje, mas tinha

em mente ocupar cargos gerenciais,

os quais impulsionaram sua carreira

para uma possibilidade além do

esperado, que começou a visualizar

após alguns anos de trabalho, na

qual investiu continuamente para

continuar crescendo.

Prós e contras

Ter a confiança dos superiores, o

apoio dos colegas de trabalho de

longa data são alguns dos benefícios

para aqueles que constróem a

carreira em uma empresa somente.

A credibilidade conquistada durante

o tempo de serviço em que se está

na casa é um dos fatores principais

para a continuidade dos profissionais

nela. Poder participar de decisões

importantes, de inovações graças

à relação de confiança, também

são apontadas como vantagens

que motivam as pessoas a ficar no

mesmo local, além das possibilidades

de ascensão. Para Abreu, entre os

benefícios estão as oportunidades

de desenvolvimento profissional

e crescimento. "Se a empresa não

oferece oportunidades, não investe

em desenvolvimento e você passa

muito tempo numa mesma função,

não há vantagem. No meu caso,

posso afirmar que sim, sempre me

foram oferecidas oportunidades

de crescimento e desenvolvimento

profissional, devo muito a tudo isso,

neste caso houve teve vantagens

para ambos os lados", diz. Não

ser reconhecido pelo trabalho

desempenhado; ficar estagnado em

uma mesma posição são os contras

de desempenhar uma atividade em

um único lugar.



Prata da casa

Os programas de retenção de talentos são alguns dos meios de ascensão nas empresas. Além deles, crescem os que

demonstram competência e são reconhecidos. Mas, será que realmente são eficientes para cativar os colaboradores, a

ponto de ajudá-los a alcançar novos postos? Como devem ser?

Leandra Gallo, entrevistada, acredita que o crescimento depende de ambos os lados e que os programas devam ser

claros. Enquanto o profissional precisa atualizar-se e estar preparado para assumir outras posições a companhia deve

dar espaço para ele.

"A empresa deve estar apta a orientar o funcionário e a direcionar seus talentos em atividades que maximizem seus

pontos fortes. Além disso, deve ter um programa com regras, metas e tempo para que seja transparente para todos e

ninguém se sinta injustiçado", comenta. Como contribuição ao desenvolvimento da carreira dos colaboradores indica o que

pode ser feito pelas empresas:

Já Abreu vê os programas de retenção como mais complexos nas grandes organizações, que atuam em diversos

mercados, devido às diferenças regionais e culturais dos funcionários. Que quando bem elaborados podem ser eficazes,

mas frisa que para darem certo deve haver uma combinação de forças, ficando prejudicado o crescimento somente

quando um dos lados quiser avançar.

A empresa pode ainda, para ajudar os seus empregados e reter talentos, segundo ele, investir em formação, apoiando

e cobrando o desenvolvimento deles fora do ambiente organizacional,buscando novos conhecimentos que agreguem

valor aos trabalhos, valorizando os esforços feitos para o aprendizado e aproveitando o conhecimento adquirido para

o crescimento de ambos.



Um degrau por vez

Os entrevistados contam o que é preciso para conquistar espaço no trabalho

Leia agora algumas dicas selecionadas de quem teve sucesso na escalada profissional, que podem ajudá-lo(a) a

conseguir a vaga tão sonhada onde trabalha. Os entrevistados apontam o que é preciso para dar-se bem.

» Qualificação. Quanto maior é a sua qualificação, melhores

sarão os seus resultados no trabalho.

» Foco nos seus objetivos, nunca desista de buscá-los,

mesmo que algumas pessoas falem a você que não vale

a pena, pois são exatamente essas pessoas que irão

deixar espaço para que consiga alcançá-los

» Tenha sempre visão de crescimento,

quando subir um degrau, planeje como vai

chegar até o próximo degrau e dedique-se a

isso, não só falando, mas agindo

» Busque sempre o máximo de

informações possíveis dentro e fora

da empresa sobre o desenvolvimento

do seu trabalho, ajudará muito no

seu crescimento

» Prepare-se sempre para

as oportunidades, pois elas

não esperam, quando elas

chegarem esteja pronto

» Seja desafiador,

encare novos desafios

sem medo, são eles que

te impulsionam para

o crescimento, tanto

pessoal como profissional

» E por último, acredite,

acredite sempre, seja positivo,

mesmo que em alguns

momentos as coisas não

estejam favoráveis, coloque

vontade em tudo que faz, isso

já fará uma grande diferença

para o seu sucesso
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