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Qualificação
Tenha um curso universitário
no currículo, mas não pare por
aí, busque especializações

2

Idioma
Empresas exigem não só a fluên-
cia, como também experiência
no exterior

3

Visibilidade
Faça contatos dentro do traba-
lho. Ofereça-se para realizar
tarefas além das que já faz

4

Ética
Mantenha um comportamento
equilibrado e não ‘puxe o tape-
te’ do colega

5

Sorte
Saiba aproveitar suas chances:
estar no lugar certo na hora certa
vale para o mundo corporativo

Conseguir uma rápida ascensão
profissional está no imaginário
de muitos profissionais. Mas pa-
ra a consultora da Right Manage-
ment, Elaine Saad, obter promo-
çãodentrodamesma empresaes-
tá cada vez mais raro atualmente.
Isso pelo fato de que poucas pes-
soas ainda têm o interesse em fa-
zer carreira em um só lugar. “Os

jovens de hoje são muito impa-
cientes, não aguentam ficar mui-
to tempo na mesma empresa e
acreditam que mudar de empre-
go vai acelerar uma promoção.”

De acordo com a diretora do
curso de administração do Cen-
tro de Desenvolvimento de Pes-
soas da Escola Superior de Pro-
paganda e Marketing do Rio

(ESPM–RJ), Joyce Ajuz, as em-
presas têm interesse em manter
seus profissionais, tanto que o
investimento em programas de
estágio e trainee é cada vez mais
forte. “Com a vantagem de que
esses novos profissionais já che-
gam com a graduação e fluência
em algum idioma.”

A alta rotatividade dos jovens

no mercado de trabalho pode até
apresentarresultadospositivospa-
ra eles. Eliane, porém, acredita
que a conquista de experiência
não pode ser acelerada. “Cada ano
que passa, o profissional fica me-
lhor,apráticavemcomodiaadia.”

Todavia, para não esperar que
as oportunidades simplesmente
batam à sua porta, Elaine aconse-

lha a traçar metas: “Até os 30
anos é possível ter um cargo de
coordenador ou supervisor; a
partir dos 30, uma gerência.”

Para o consultor da Search
Consultoria, Marcelo Braga, é
importante que no período de
três anos haja uma mudança,
mesmo que não signifique uma
promoção. “O profissional tem

de estar aberto para conhecer tu-
do no começo da carreira, não
pode cair na zona de conforto.”

Elaine acredita que qualquer
profissional tem chance de cres-
cer, desde quetenhaalguns requi-
sitos, como equilíbrio emocio-
nal, saber trabalhar em equipe,
falarbem eter liderança, ser caris-
mático, além de ter no currículo
umagraduaçãocompleta.“Quan-
to mais preparado, maiores as
chances, mas aindaassim, é preci-
so ter sorte também, estar no lu-
gar certo e na hora certa.” / J.P.

Juliana Portugal

De servente a diretor operacio-
nal, de office-boy a gerente de
divisão de uma grande estatal,
de recepcionista a gerente jurídi-
ca de uma seguradora. Atingir o
topo dos quadros de uma empre-
sa não é apenas sonho para aque-
les que começam em cargos
mais baixos. Mas quem chegou
lá diz que, para ter êxito, é preci-
so investir na formação acadêmi-
ca, ser dedicado, ter visibilidade
e ser ético no ambiente de traba-
lho. E, às vezes, esse percurso e
bem rápido.

Foi o caminho da, hoje, geren-
te jurídica da seguradora Líder –
DPVAT, Maristela Melo, de 29
anos. Ser chefe não estava nos
seus planos – até entrar na em-
presa. Na adolescência, ela que-
ria mesmo era brilhar nos palcos
do Teatro Municipal do Rio, on-
de atuava como bailarina clássi-
ca. Mas ainda aos 18 anos, seu
objetivo já era outro. “Queria ter
uma carreira mais formal, que
oferecesse mais segurança.”

Maristela então abandonou
os palcos e foi para o banco da
universidade estudar fisiotera-
pia. Logo começou a trabalhar

como recepcionista na empresa
em que atua até hoje. “Três me-
ses depois virei secretária.”

Com a promoção, veio tam-
bém a melhora no currículo. Ma-
ristela fez cursos de atendimen-
to ao público e técnica de reda-
ção. “Meus chefes me incentiva-
ram a mudar de curso para ter
mais chances dentro da empre-
sa.” Sugestão aceita. Afinal, após
um ano e meio de faculdade, ela
reconheceu que estava no rumo
errado e não se imaginava como
fisioterapeuta.

Foi, então, cursar direito. “No
terceiro ano da faculdade, mani-
festei interesse em estagiar na
área jurídica da empresa.” A va-
ga, porém, não veio facilmente.
“Insisti e persisti muito para con-
seguir a oportunidade, felizmen-
te deu certo.”

Assim que se formou, Mariste-
la foi contratada como advogada
e investiu ainda mais nos estu-
dos. “Emendei no MBA de direi-
to de seguros. A empresa pagava
80% do valor do curso.”

No meio do estudo, veio outra
promoção e ela chegou a gerente
jurídica, cargo que ocupa atual-
mente. “Quando entrei na em-
presa, queria construir uma car-
reira e um dia chegar a uma alta
posição.” Maristela ainda cursou
um segundo MBA em direito pri-
vado patrimonial, bancado por
ela mesma. “A empresa notou a
seriedade em meu trabalho. Tive
a chance de estar em uma compa-
nhia que está atenta aos seus fun-
cionários e lhes dá oportunida-
des para se desenvolver.”

Se na adolescência Maristela
sonhava em ser bailarina, o que
Pedro Edson, de 44 anos, mais
queria, nessa época, era se tor-

nar veterinário. Nascido em San-
to Antônio de Pádua, interior do
Rio, ele trabalhou como lavrador
até os 18 anos. Aos 21, foi para a
capital fluminense em busca do
seu sonho. “Tinha o ensino mé-
dio completo em contabilidade,
que era moda na época”, lembra.

Limpeza. O primeiro emprego
que conseguiu foi como serven-
te de limpeza na Nova Rio, em-
presa de terceirização de mão de
obra especializada. Seis meses
depois, Edson passou a encarre-
gado de limpeza. E as promo-

ções não pararam por aí. Ele pas-
sou pelos cargos de encarregado
de limpeza, almoxarife, chefe de
expedição, gerente de expedi-
ção, gerente operacional, geren-
te geral até a posição atual: dire-
tor operacional.

O tempo da entrada de Edson
na empresa até assumir a primei-
ra gerência foi de cinco anos.
“Desde o começo, realizava as ta-
refas com muita dedicação. Bus-
cava me especializar e, como re-
compensa, fui valorizado.”

Para crescer, ele se aprimo-
rou. “Fiz diversos cursos na área,

como o de produtos e técnicas
de limpeza. Tudo o que aparecia,
eu fazia.” A faculdade de veteri-
nária nunca teve Edson como
aluno e isso não é problema para
ele: “Descobri que minha compe-
tência estava em outra área.”

Em 1978, Jorge Camargo tinha
duas ofertas de trabalho: uma va-
ga para ser caixa num grande ban-
co ou ser office-boy na Eletro-
brás. Ele escolheu a segunda op-
ção, mesmo que na época, para a
maioria das pessoas, tenha pare-
cido a escolha errada. “Baseie mi-
nha escolha no que acreditei que
teria mais chance de crescer.”

Camargo, que tinha o ensino
médio quando entrou na empre-
sa, logo se matriculou no curso
de ciências econômicas. As pro-
moções não tardaram a chegar.
“Passei por todos os cargos de
nível médio, como ajudante e au-
xiliar administrativo e em todas
as posições me esforçava para
ser o melhor.”

Depois de formado, por meio
de um concurso interno, chegou
ao cargo de economista. A con-
quista não era o bastante para
ele, que investiu no estudo de in-
glês e espanhol, uma pós gradua-
ção, dois MBAs e diversos cursos
de curta duração ligados à área.
Há nove anos, Camargo está à
frente da gerência da divisão de
estudos de demanda, na área de
economia. “Achava muito difícil
a possibilidade de ser gerente.”

Durante os 22 anos de Eletro-
brás, Camargo foi assediado por
outras empresas, muitas vezes
com propostas salariais maio-
res, porém, não foi o bastante pa-
ra fazê-lo mudar de ideia. “Os de-
safios para mim estavam dentro
da Eletrobrás.” E os desafios con-
tinuam até agora, a três anos da
sua aposentadoria: Camargo,
além do cargo de gerente, acei-
tou a coordenação de um proje-
to na área de certificação de cré-
dito de carbono.

‘Jovens hoje não aguentam ficar muito tempo numa empresa’

COMO CHEGAR LÁ

WILTON JUNIOR/AE

DIVULGAÇÃO

●

PARA ASSUMIR UM CARGO
MAIS ALTO É PRECISO TER
ALGUNS REQUISITOS

As experiências de
quem já fez a sua
escalada profissional
Executivos relatam suas trajetórias. Em comum, todos tiveram
um percurso de forte dedicação ao trabalho e à formação

● Exemplo
O presidente do banco Brades-
co, Luiz Carlos Trabuco Cappi,
também começou em cargos
menores. Ele foi escriturário em
uma agência no interior paulis-
ta, e também atuou, entre ou-
tras funções, como caixa.

Camargo. De
office-boy a
gerente de
divisão

Maristela. Iniciou como recepcionista, hoje é gerente jurídica
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Text Box
Fonte: O Estado de S.Paulo, São Paulo, 12 set.. 2010, Empregos e Carreiras, p. 3.




