
 
Carreiras: ter contato com o alto escalão da empresa faz realmente alguma 
diferença? 
 
Muitos profissionais passam pela seguinte situação: passam anos trabalhando em uma 
empresa com a sensação de que os altos executivos da companhia não sabem ao menos o seu 
nome. Diante de tal realidade, vale a reflexão: ter contato com o alto escalão da empresa faz 
realmente alguma diferença? 
 
De acordo com especialistas ouvidos pelo portal InfoMoney, ter uma certa proximidade com os 
principais gestores da empresa não é determinante para a evolução de um profissional, mas 
faz, sim, diferença. 
 
Na opinião da diretora da Vox Solution Gestão de Relacionamento, Angela Mota Sardelli, a 
proximidade com o alto escalão ajuda a entender as diretrizes da empresa, o que facilita para 
o profissional atender ao que se espera dele. 
 
“Desde que natural, é uma proximidade bem-vinda (…) Ela deixa os profissionais mais 
próximos da missão e dos valores da empresa”, diz. 
Lembre-se da hierarquia 
 
O professor do Núcleo de Estudos e Negócios em Desenvolvimento de Pessoas da ESPM 
(Escola Superior de Propaganda e Marketing), Gilberto Cavicchioli, também acredita que ter 
algum contato com o alto escalão é positivo, “especialmente se a aproximação partiu do alto 
executivo”. 
 
Por outro lado, observa, este contato não é essencial para que um profissional seja 
reconhecido e tenha mais espaço na empresa. Para isso, diz ele, o importante é ter o 
reconhecimento do gestor imediato. 
 
“É sempre importante se informar, conhecer o perfil de quem decide dentro da  companhia (…) 
Porém, para o profissional, primeiramente, é importante observar se o gestor imediato está 
satisfeito com o seu trabalho”. 
Como aparecer? 
 
Ainda que não seja essencial, saber que o alto escalão da empresa reconhece o seu trabalho 
faz diferença, além de ser um fato com grande potencial motivador, especialmente para 
aqueles profissionais que trabalham em companhias de menor porte. 
 
Assim, para se destacar, o profissional deve fazer a lição de casa. Ou seja, ser agregador, ter 
bom desempenho, perfil inovador, entregar de acordo com os valores da empresa, estar 
comprometido com a companhia. “Tem que ter consciência de que atende também a clientes 
internos”, destaca Angela. 
 
No que diz respeito aos gestores, ambos os especialistas acreditam ser importante que estes 
procurem se aproximar de seus funcionários, sendo que Cavicchioli acredita que este é um 
momento oportuno para perceber o clima organizacional. 
 
“O executivo de alto escalão deve reservar algum momento da semana ou do mês para se 
aproximar dos profissionais e perceber como funcionam as relações, o clima organizacional”, 
finaliza 
 
Fonte: Bol Notícias, 28 de mar. 2012: [Portal]. Disponível em: 
< http://noticias.bol.uol.com.br>. Acesso em 29 de mar. 2012. 
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