
O dilema 
entre ficar 
e mudar 
sempre 
Permanecer longos anos na mesma empresa deixou de ser virtude, 
mas pode não ser muito bom se arriscar a trocas frequentes 

RAFAEL SIGOLLO 
De São Paulo 

A os 17 anos de idade, com pou
quíssima experiência profissional 
mas já exibindo muito potencial e 

talento, Rogério foi contratado por uma 
grande corporação. Identificou-se de for
ma plena com a cultura, com os valores e 
com a gestão da nova casa. Ao longo do 
tempo, ganhou espaço, evoluiu, conquis
tou admiradores e o "status" de líder. Este 
ano, completa duas décadas atuando no 
mesmo endereço, enquanto vê profissio
nais da nova geração mudando de um lu
gar para outro rapidamente em busca de 
uma ascensão meteórica na carreira. Ele 
nunca pensou, contudo, em "partir para 
novos desafios" e jã anunciou que vai se 

aposentar ali mesmo. Essa é a história 
do goleiro Rogério Ceni no São Paulo Fu
tebol Clube, mas não só dele. No mundo 
corporativo, muitos executivos que, as
sim como o atleta, hoje estão na faixa dos 
40 anos, passaram praticamente a vida 
toda em uma única empresa. E preten
dem continuar nela. 

De acordo com especialistas ouvidos 
por Executivo de Valor, a maior desvan
tagem dessa escolha é que ela deixou de 
simbolizar lealdade e gratidão, como 
era comum nos anos 60 e 70. Na última 
década, ter uma carreira longa virou si
nônimo de comodismo. "Essa estabilida
de praticamente não existe mais", afirma 
José Augusto Minarelli, consultor de 
carreira e presidente da Lens & Minarelli 
Associados. "Fatores como a abertura 
dos mercados, o aumento da concorrên

cia e a globalização causam intensa mo
vimentação no mercado de trabalho", 
diz. A troca constante, em busca de pro
moções e cargos de liderança, porém, 
pode ser uma estratégia prejudicial para 
quem quer construir uma boa reputação 
no mundo corporativo. "O profissional 
que fica mudando de empresa não tem 
tempo de se desenvolver e corre o risco 
de se tornar um errante, sem consistên
cia", ressalta. 

Cláudio Garcia, presidente da consul
toria especializada na gestão do capital 
humano DBM, admite que, hoje, existe 
certo preconceito no mercado, especial
mente na área de recrutamento de exe
cutivos, em relação a profissionais que 
possuem as chamadas carreiras longas. 
Mas ele observa que qualquer genera
lização é perigosa, pois tudo depende 
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da forma como a carreira é conduzida. 
"O mais importante é o profissional es
tar sempre atualizado, manter um bom 
'networking', compreender o mercado 
como um todo e não olhar apenas a pró
pria empresa." 

Para Minarelli, o bom emprego é 
aquele que avança na direção que o pro
fissional quer e no ritmo que ele deseja. 
"E preciso assumir novos cargos, evoluir 
dentro deles e mantê-los por um tempo 
determinado. A vida profissional é for
mada por esses ciclos. Se essa dinâmica 
existe e está dentro das expectativas, não 
há razão para mudar", diz. Esse é o caso 
de Edinelson Miguel, diretor de treina
mento do McDonald's no Brasil. Ele en
trou na empresa como trainee em 1992, 
logo após se graduar em administração. 
Nos 18 anos seguintes, foi promovido 
oito vezes, e como gerente de operações 
chegou a comandar um grupo de 60 res
taurantes da rede em São Paulo. "Sem
pre fui atraído, pelas possibilidades de 
movimentações tanto verticais quanto 
horizontais", afirma. "A companhia ofe

rece uma visão de longo prazo para a 
carreira, o que me leva a estar sempre me 
preparando para o passo seguinte", diz, 
acrescentando ser "movido a desafios". 

O consultor Renato Bernhoeft, fun
dador e presidente da Hõft Consultoria, 
porém, faz ressalvas em relação a esse 
tipo de carreira. "Eu diria que é um de
safio pela metade. Ainda que assuma 
novas responsabilidades constante
mente, o profissional já está familiariza
do com o ambiente, com a cultura e com 
as pessoas daquela organização", diz. "É 
diferente, por exemplo, de quando você 
sai de uma empresa americana para co
meçar do zero em uma companhia ita
liana ou alemã. Esse tipo de experiência 
traz um crescimento e uma visão que o 
profissional de carreira longa não terá." 

O vice-presidente da Aon Consulting, 
Marcelo Munerato Almeida, por sua vez, 
destaca que ao longo do tempo as em
presas mudam de tamanho, de atuação 
e até de filosofia. Desse modo, quem tem 
muito tempo de casa precisa desenvolver 
habilidades como resiliência e flexibili
dade, além de estar sempre aprenden
do coisas novas para "sobreviver". Ele 
mesmo começou como estagiário da 
Alexander & Alexander em 1990 e pas
sou por mudanças drásticas na carreira, 
inclusive com a aquisição da companhia 
pela Aon pouco depois. Nesses 20 anos 
de carreira dentro da empresa, Mune
rato passou pelas áreas administrativa, 
financeira, comercial e de recursos hu
manos, além de fazer treinamentos no 
exterior e de comandar uma unidade da 
empresa em Belo Horizonte. "Tenho um 
caminho bem definido para continuar 
crescendo internamente e a autonomia 
para buscar isso. Assim, estou sempre 
inquieto e motivado." 

Cláudio Garcia, da DBM, afirma que 
os profissionais que constroem carreiras 
longas sem se refugiar em uma zona de 
conforto costumam ocupar cargos de l i 
derança e de confiança nas empresas. "O 
modelo de gestão da Gerdau e da Ode-
brecht, por exemplo, tem um foco muito 
grande no desenvolvimento e na forma
ção de talentos. Eles valorizam quem 
tem bastante tempo de casa", diz. 

O diretor de treinamento Edinelson 
Miguel afirma que o McDonald's tam
bém tem essa cultura. "Globalmente, a 
alta direção da companhia é composta 
por executivos formados internamente. 

Mesmo assim, parte dos cargos é reser
vada ao mercado para oxigenar a orga
nização. O "board" ideal é o que traz um 
bom equilíbrio entre a tradição e a novi
dade", observa. 

A Aon, segundo Munerato, segue o 
mesmo modelo. "Temos diretores do alto 
escalão que começaram como assistentes 
e analistas", diz. A seu ver, outra vanta
gem que os executivos com carreiras lon
gas oferecem é conhecer a fundo o seg
mento, os clientes e todos os processos da 
empresa. "Muitas vezes surgem questões 
que teoricamente não são da minha área, 
mas as pessoas acabam me consultando 
porque consigo descobrir com mais faci
lidade o que está acontecendo, os motivos 
daquilo e as possíveis soluções", explica. 

Tornar-se "expert" em um assunto, 
aliás, é um ponto positivo levantado por 
Garcia. "Não dá para dizer, por exemplo, 
que um executivo com 30 anos de Petro-
bras é acomodado. Atualmente a indús
tria do petróleo investe pesado para ter 
especialistas de alto nível em seus qua
dros, e alguém com esse perfil será bas
tante valorizado", afirma. 

Minarelli afirma que, ao contrário do 
que ocorria nas décadas passadas, hoje o 
profissional é quem conduz e desenvol
ve a própria carreira. Permanecer muito 
tempo na mesma empresa, portanto, deve 
ser uma escolha consciente e estratégica e 
não apenas falta de oportunidade. "De
vemos ir para um novo mercado quando 
não encontramos mais o que queremos 
no atual", diz. A sua recomendação é mu
dar apenas quando não há mais chance 
de progresso na mesma empresa. 

Para Bernhoeft, vivemos hoje em uma 
época de mudanças rápidas no mundo 
dos negócios - inclusive no que diz res
peito a fusões, aquisições e reestrutura
ções -, e o maior risco de quem passou a 
vida em uma única empresa é não conse
guir se restabelecer caso tenha de deixar 
o cargo. "Se esse executivo perde o em
prego, provavelmente não terá estrutura 
emocional para absorver rapidamente a 
nova realidade e voltar ao mercado com 
rapidez", diz. Segundo o consultor, é 
preciso desenvolver atividades paralelas 
(mesmo que não remuneradas), libertar-
se do sobrenome corporativo e estar se 
renovando constantemente. "Um exe
cutivo pode passar 30 anos na mesma 
empresa, mas não pode repetir o mesmo 
ano 30 vezes", diz. 
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