
Sugestões. Fabiano (dir) e colegas foram premiados

Alternativa.
Após conversas
intermediadas
pelo RH,
empresa criou
gerência para
Gustavo Frenk

OPORTUNIDADE

Em um ano e meio na
empresa de TI Soft-
plan, Fabiano Barbo-

sa dos Reis, de 34 anos, já está
na sua quarta experiência
profissional – todas ligadas a
um projeto para digitalizar
os processos do Tribunal de
Justiça de São Paulo. “As pes-
soas aqui têm muito acesso a
coordenadores e gerentes.”

Inicialmente, Reis havia si-
do contratado como analista
de suporte a sistemas, fun-
ção que exerceu por apenas
um mês. “Em um curso inter-
no de qualificação deram a
oportunidade para as pes-
soas se pronunciarem, e foi o
que eu fiz. Aí acharam que eu
tinha perfil de treinamento.”

Em dois meses, já era ins-
trutor em capacitações.
“Mas aí surgiu a chance para
trabalhar com um diretor e
ver o andamento de contra-
tos.” Lá foi ele de novo para
mais dois meses e meio de no-
vidades, desta vez envolvi-

dos com clientes.
Reis só se firmou quando

soube de uma vaga de assis-
tente de projeto. Candida-
tou-se à função, valendo-se
das experiências anteriores,
e conseguiu o posto, que ocu-
pa até hoje. “Meu diretor sa-
be motivar na hora certa.”

Apoiado pelo chefe, ele pas-
sou a participar de concur-
sos internos de motivação – e
até ganhou viagens para Flo-
rianópolis, sede da empresa.

Na semana passada, sua ini-
ciativa foi de novo premiada.
Numa ação, enviou cinco
ideias para aprimorar proces-
sos da companhia. Uma de-
las, que previa a elaboração
de vídeos mostrando os bene-
fícios da implementação do
sistema no TJ, foi uma das 30
sugestões escolhidas entre
284. Pela ousadia, Reis e ou-
tros três colegas da filial pau-
listana receberam um prê-
mio em dinheiro. “Vou gas-
tar no Natal”, promete.

Reportagem de capa

Saber pedir uma promoção ou
uma nova oportunidade dentro
da empresa é essencial para que
o desejo do colaborador não se
transforme em um problema
no ambiente de trabalho.

Segundo o coordenador do
curso de especialização em ad-
ministração para graduados da

Escola de Administração de Em-
presas de São Paulo da Funda-
ção Getúlio Vargas (FGV-
EAESP), Renato Guimarães Fer-
reira, o funcionário deve se fa-
zer duas perguntas antes de plei-
tear algo. “Primeiro, questione:
‘Estou preparado para ser pro-
movido?’. Se sim, avalie: ‘tenho
evidencias de que obtive bons
resultados na atual função?’”

Esses cuidados evitam que o
pretendente interrompa ciclos
profissionais antes de comple-
tá-los – um risco especialmente
para os mais jovens, impetuo-
sos e ansiosos por novidades.

Do ponto de vista do gestor
imediato, Ferreira ressalta a im-
portância de um mapeamento
de possibilidades de promoção.
“Elas não são infinitas por mais
que a pessoa queira ajudar”, diz.

A coordenadora do núcleo de
carreiras da Escola Superior de
Propaganda e Marketing (ES-
PM), Adriana Gomes, também
lembra: os gestores devem sa-
ber abrir mão dos talentos para
não prejudicá-los. “É um sofri-
mento quando o empregado
gosta da empresa, mas, por algu-
ma razão, em geral culpa do ges-
tor, ele não consegue evoluir.”

Como regra, ela recomenda
que o funcionário contea seu su-
perior suas necessidades de mu-
dança. Se a cultura da organiza-
ção não permitir que essa vonta-
de seja colocada em negociação
claramente, a dica é a discrição:
“Busque aliados nas áreas de in-
teresse e peça sugestões, mas to-
me cuidado para não se queimar
com o gestor, o que, dependen-
do do caso, é impossível.”

Se a conversa ocorrer e termi-
nar com uma promessa de pro-
moção, o profissional deve esta-
belecer um prazo de tolerância,
na opinião de Adriana. “Há em-
presas que falam e nunca cum-
prem. Se nada ocorrer em seis
meses, um ano, talvez seja me-
lhor procurar outro emprego.”

● Antes
Avalie se você tem as qualifica-
ções necessárias e desejáveis
para a posição que quer. Se sim,
veja se já entregou para a empre-
sa os resultados que ela espera-
va quando o contratou

● No momento
O seu superior imediato é a pes-
soa ideal para ouvir os pedidos
por novos desafios. Não queime

etapas procurando outros gesto-
res, porque essa atitude pode ser
mal interpretada. Se a conversa
não for possível, faça contatos na
área de interesse, mas seja dis-
creto para não correr riscos

● Depois
Coloque prazos para que as pro-
messas de mudança se concreti-
zem. Se nada ocorrer, busque
alternativas fora da empresa

Fechar ciclos é passo essencial antes das reivindicações

Com um olho na
empresa e o outro
nos concorrentes
Seguir carreira em uma companhia exige sintonia entre os rumos da
organização e os planos do empregado, além de qualificação constante

DIVULGAÇÃO

ASSISTENTE FAZ
JOB ROTATION
INFORMAL
Reis manteve-se atento às chances internas e,
desde que foi contratado, abraçou quatro delas

Gustavo Coltri

Magali Cachoeira, de 42 anos,
mostra a animação de uma no-
vata no desafio que acaba de as-
sumir como diretora regional
de marketing para a América La-
tina na multinacional Bayer, ain-
da que acumule experiências ao
longo de 17 anos na companhia.

“As pessoas sempre me per-
guntam porque estou tanto
tempo por aqui. Primeiro, digo
que gosto de trabalhar na em-
presa, me identifico com os va-
lores. Em segundo lugar, ela
sempre está inovando, e, por is-
so, eu também inovo, porque
ela cobra muito dos profissio-
nais, mas também dá muitas
oportunidades”, conta.

Magali entrou na organiza-
ção como representante de ven-
das. Até chegar à atual posição,
participou de uma academia de
liderança na companhia, teve
apoio para realizar um MBA e,
de março a setembro deste ano,
ainda colaborou com o desen-
volvimento de um produto glo-
bal na mais importante unidade
de marketing da Bayer no mun-
do, em Berlim. “Ainda quando
estava lá, recebi o convite para
ser diretora regional de marke-
ting para a América Latina. Já
assumi o cargo e me mudo em
janeiro para os Estados Unidos
(a sede dessa diretoria).”

Trajetórias profissionais co-
mo essa, dinâmicas, e uma forte
identificação do plano de carrei-
ra do colaborador com os ru-
mos da empresa são alguns dos
diferenciais para que a perma-

nência em um emprego por tan-
to tempo não seja um sinônimo
de estagnação, de acordo com a
presidente da Associação Brasi-
leira de Recursos Humanos
(ABRH), Leyla Nascimento. “A
pessoa pode passar mais de 2o
anos em apenas uma compa-
nhia desde que acompanhe o
que está ocorrendo no merca-
do, se mantenha atualizada, e
esteja alinhada com os objeti-
vos do seu empregador.”

Atualmente, a gestão das car-
reiras tem como foco, segundo
ela, o aperfeiçoamento constan-
te dos trabalhadores, seja por
meio de mudanças de cargo, de
função, de atividade ou efetiva-
mente de emprego. Por isso, as
empresas devem se mostrar ca-
pazes de oferecer experiências
a seus colaboradores – ou, em
outros termos, precisam brigar
realmente pelos talentos.

A transparência na relação

profissional deve, na opinião da
especialista, orientar os funcio-
nários desde o momento do re-
crutamento, no sentido de lhes
mostrar as possibilidades de
crescimento e os critérios mais
valorizados internamente.

Sem pedir. Os cursos de quali-
ficação e a possibilidade de par-
ticipação em novos projetos
são alguns dos mecanismos em-
presariais para a retenção dos
talentos sem acomodação, de
acordo com a diretora regional
da consultoria Randstad Profes-
sionals, Vivian Did. “O ideal é
que o colaborador não tenha de
pedir por novos desafios (embo-
ra ele possa fazê-lo)”, diz.

Ela acredita que casos emble-
máticos de ascensão hierárqui-
ca sejam importantes como
exemplos motivadores para os
demais funcionários. Essa estra-
tégia deve vir aliada a políticas

que promovam de forma ativa
os planos de carreira.

De acordo com a diretora de
gente e gestão da companhia de
gestão de frotas Sascar, Syntia
Leite, todos os trabalhadores
na empresa possuem metas in-
dividuais de resultado, estabele-
cidas pelos gestores em acordo
com a equipe de recursos huma-
nos. “Quando eu coloco uma
meta mais aguerrida para o cola-
borador, do ponto de vista de
carreira, estou dando a chance
de uma nova experiência”, diz.

O cumprimento dos desafios
é acompanhado em reuniões de
feedback periódicas, de acordo
com a urgência de cada ativida-
de. Além disso, cada gestor tem
a missão de discutir com os lide-
rados as dificuldades, os poten-
ciais e os desejos desses profis-
sionais. “A partir disso, fizemos
um monte de promoções e até
vimos alguns casos em que a
vontade da pessoa era fora da
empresa. Houve gente com aspi-
rações acadêmicas, então nossa
conversa, nesse caso, foi no sen-
tido de preparar um sucessor.”

Para o gerente Gustavo
Frenk, de 34 anos, o diálogo in-
terno sempre criou novas opor-
tunidades. Ele entrou na Sascar
em outubro de 2011 para traba-
lhar na gestão de bancos de da-
dos. Seis meses depois, foi movi-
do para um projeto destinado a
criar um produto de acompa-
nhamento de frotas em parce-
ria com uma empresa de telefo-
nia. “A companhia viu que eu
tinha uma experiência anterior
na área e me chamou.”

Sob a responsabilidade da di-
retoria de novos negócios, ele
participou das tratativas comer-
ciais e de toda a implementação
do produto. Chegado o momen-
to das vendas, ele sentiu que
sua trajetória no projeto havia
terminado. “A comercialização
não é o que mais gosto de fazer.
Gosto mesmo é de criar, e não
tocar os processos”, conta.

Os desejos de Frenk foram
atendidos há pouco mais de um
mês. A Sascar moveu o colabora-
dor para a gerência de desenvol-
vimento de negócios, criada es-
pecialmente para ele. “Ela des-
cobriu que eu estava fazendo
menos naquela função do que
poderia fazer.”Magali. Executiva está de malas prontas para os EUA
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Segundo especialistas,
profissional não pode
pleitear novas funções
sem comprovar sucesso
na posição atual

NEGOCIAÇÃO
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