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Movimento lateral não enche
o bolso, mas alavanca a carreira
Estudar muito e trabalhar bastante, sem medo de mudar de função
nem de empregadora. Esta é a receita adequada para o profissional
que busca crescimento pessoal e quer ascender na empresa

J
á dissemos que para ter suces-
so profissional é preciso unir
competências. Não basta ter
experiência, tampouco man-
ter na parede vários diplomas,
falar dois ou três idiomas, é

preciso ter a capacidade de interagir com as
pessoas – muito valorizada atualmente — e
estar de acordo com os ideais da empresa.

Mas podemos dizer que ainda é neces-
sário mais uma competência àqueles que
querem crescer dentro da mesma empre-
sa: a capacidade de exercer funções varia-
das, aliada à vontade de aprender. O pro-
fissional pode ampliar o seu conhecimen-
to dentro da organização na qual atua e,
para isso, deve demostrar interesse.

Essa mudança de posto nem sempre vem
acompanhada de uma promoção ou salário
maior. Para quem quer ser mais versátil,

Empregados mais
antigos mostram-se
mais resistentes
a mudanças
de função.
Eles costumam
enxergá-las como
queda de prestígio
ou estagnação

normalmente a mudança é apenas de fun-
ção. É o que podemos chamar de lateralida-
de, ou movimento lateral, com o qual o
profissional pode não ter a carteira mais re-
cheada, mas com certeza terá seus conhe-
cimentos ampliados, os mesmos que serão
úteis na hora da promoção de cargo e salário
ou mesmo na troca de emprego.

Segundo Marcus Soares, professor de
gestão de pessoas do Instituto de Ensino e
Pesquisa (Insper), os profissionais mais jo-
vens têm essa visão de enriquecer o conhe-
cimento, a experiência de trabalho ocu-
pando cargos similares nas diversas áreas
da empresa. “Os profissionais mais antigos,
com 20 anos de empresa, por exemplo,
mostram-se mais resistentes. Para eles,
uma mudança pode até significar queda de
prestígio ou estagnação. Os jovens, como
estão mais atentos no sentido de melhorar a

carreira, percebem primeiro as vantagens
da mobilidade de funções”, diz Soares.

“Hoje, o movimento lateral é mais co-
mum porque as pessoas querem ser felizes
e se identificar com a empresa onde traba-
lham”, comenta Sofia Esteves, presidente
do Grupo DMRH.

Marcus Soares acrescenta que a laterali-
dade ajuda a renovar os ânimos do profis-
sional. “É bom para a empresa também,
que passa a ter um empregado mais moti-
vado, com mais experiência e capacidade
de exercer novas tarefas, aumentando a
produtividade”, diz o professor. O movi-
mento lateral é menos comum na área fa-
bril, de transformação e nos setores que ne-
cessitam de conhecimentos muito especí-
ficos. Atualmente, empresas onde o RH
tem atuação forte, os gestores são estimu-
lados a promover a mobilidade lateral.

Há ainda uma variação do movimento la-
teralnoqualoprofissional,deolhonofuturo,
nãohesitaemdeixaraempresaporumcargo
diferente, e até mesmo por um salário me-
nor, apenas por vislumbrar com isso vanta-
gens de médio prazo na nova empresa. Estu-
dar muito, trabalhar muito e não ter medo
de mudar ajudam a alavancar a carreira. L.R.
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