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Descer um ou dois degraus na pirâmide hierárquica da carreira nem sempre significa andar para 
trás. Deixar o cargo de diretor em uma empresa para assumir a gerência em outra pode ser boa 
alternativa no caso de a empresa nova possibilitar maior satisfação pessoal. Entre os motivos que 
levam profissionais aceitarem a perda de posição estão a mudança de carreira por insatisfação ou 
busca de novas perspectivas na carreira. Descer um ou dois degraus na pirâmide hierárquica da 
carreira nem sempre significa andar para trás.  
 
Após dez anos na profissão, o corretor de imóvel Mario Augusto Reis de Amorin trocou a 
sociedade e a gerência de uma imobiliária para voltar a atuar como corretor em outra empresa. 
"Comecei na profissão muito jovem e cresci rápido, junto com a empresa. Quando percebi que a 
minha carreira estava caminhado para uma posição diferente da esperada, resolvi recomeçar", 
conta. O profissional, que hoje é diretor de lançamento da Patrimóvel, recomeçou a carreira aos 
36 anos. "Quando decidi sair, avaliei as possibilidades do mercado e bati na porta da Patrimóvel 
para pedir emprego. De chefe, voltei a ser empregado", diz. 
 
Ao optar pelo recomeço, o profissional deve sempre levar em conta os ganhos e as perdas 
proporcionadas pela escolha. Segundo José Carlos de Freitas, diretor da Associação Brasileira de 
Recursos Humanos do Rio de Janeiro (ABRH- RJ), uma das maiores dificuldades enfrentadas por 
quem escolhe descer alguns degraus é a perda da remuneração e da estabilidade oferecida pelo 
atual emprego.  
 
- A perda de status, imposta pela sociedade, é algo que mexe com qualquer profissional. Cabe a 
ele decidir se vale a pena compensar essa perda com satisfação pessoal e profissional ou não - 
avalia. 
 
De acordo com Amorin, a adaptação à nova condição foi um desafio, entretanto, atravessar 
barreiras é fundamental para o desenvolvimento de qualquer profissional. "Ao perceber que a 
carreira está estagnada ou se movendo em outra direção, o profissional deve buscar nova 
oportunidade em outra empresa", diz a Márcia Oliveira, gerente de seleção da Afamar Recursos 
Humanos.  
 
Segundo Márcia, sempre vale a pena arriscar quando o profissional está desmotivado e percebe 
que há chance de crescer em uma nova empresa. "É imprescindível avaliar o cronograma da 
instituição atual. Se ainda houver possibilidade de crescimento, é um risco alto, caso contrário, 
vale a pena buscar novo posicionamento", aconselha. 
 
Márcia afirma que um passo para trás pode representar muitos para frente no futuro. Apostando 
nessa idéia, André Wajsman, diretor de atendimento da agência DTECH, trocou a certeza do 
salário no fim do mês em uma empresa de consultoria, pela incerteza do trabalho na agência de 
publicidade do irmão que estava sendo montada. 
 
- Estava insatisfeito com as condições da carreira. Outro fator que contou para a mudança foi 
trabalhar em outra cidade e só voltar para casa nos finais de semana. A agência estava 
começando a crescer e resolvi arriscar. Joguei tudo para o alto e fui trabalhar sem ganhar salário 
em uma sala pequena com apenas um computador - conta.  
 
A condição de recém formado, 24 anos, e sem compromissos como contas a pagar no fim do mês, 
foram fundamentais para que Wajsman tomasse a decisão.  
 
"Saí da empresa para apostar em um projeto de vida, mas deixei as portas abertas", diz. 
Abrir mão de maior Salário por satisfação pessoal e qualidade de vida 
 



Enquanto trabalhava na consultoria, o engenheiro eletrônico conciliava os projetos na agência. Ao 
perceber o potencial da empresa do irmão, Wajsman apostou. "Ganhava bem para um profissional 
em início de carreira, mas não estava satisfeito. Sem dúvida a idade foi fator considerável para a 
escolha", afirma. 
 
Optar por qualidade de vida e satisfação pessoal é o que faz com que muitos executivos bem 
sucedidos troquem posições de prestigio por cargos menores. De acordo com Gilberto Guimarães, 
diretor da consultoria de recolocação BPI, é preciso que o profissional defina um plano de carreira 
e escolha a moeda que quer como remuneração. 
 
- Essa moeda pode ser poder, status, dinheiro ou qualidade de vida. Ao trocar a diretoria de uma 
empresa privada por um cargo público, a remuneração material será menor, entretanto, o poder, 
maior - afirma Guimarães. O consultor lembra ainda que, muitas vezes, um analista não se 
adapta na posição de gerente ou diretor. "Algumas pessoa preferem ser lideradas, outras liderar. 
O imprescindível é traçar um objetivo", afirma 
 
Hoje, com 25 funcionário sob o seu comando, Wajsman diz nunca ter pensa em como estaria sua 
vida, e qual seria sua posição na pirâmide hierárquica, caso tivesse seguido a carreira executiva. 
Deve-se perceber o momento ideal      de arriscar e levar em conta a idade 
 
Os consultores de RH alertam que, além de atenção à idade, é fundamental perceber o momento 
certo de arriscar. "A fase de adaptação à nova carreira é mais difícil após os 40 anos", afirma 
Márcia, lembrando que o mercado ainda é muito restritivo. 
 
- Hoje digo que valeu a pena, mas a descida é muito difícil. É preciso estar certo ao que se quer e 
não se acomodar - afirma Amorin. Sem o conforto e comodidade que o salário de gerente e os 
lucros da empresa podiam oferecer o corretor precisou adaptar-se a uma nova realidade.  
 
Essa adaptação torna-se mais fácil quando o profissional busca novos caminhos. "Durante o 
tempo que fiquei como corretor na Patrimóvel busquei cursos e fiz faculdade de direito para 
ajudar na adaptação e no crescimento profissional. Galguei novamente o espaço. Quando o 
profissional estaciona e pára de buscar desenvolvimento, deixa de ser bom", afirma Amorin. 
 
Entretanto, o medo da desvalorização faz com que muitos profissionais não tenham coragem de 
encarar o desafio de recomeçar, porém o diretor de lançamento da Patrimóvel lembra que quando 
o profissional atinge o ápice na empresa, o melhor é buscar outra oportunidade. "Não adianta 
bater a cabeça no teto", comenta.  
 
É comum que profissionais, principalmente os muito jovens, quando atingem posição privilegiada 
fiquem estagnados em uma zona de conforto e parem de tentar ascender profissionalmente . "É 
preciso ousar, o melhor profissional será sempre o mais bem remunerado, em qualquer área", 
completa Amorin. 
 
Três anos após recomeçar a ascensão profissional, Amorin foi promovido a gerente de 
lançamento. Em 2002, deixou a Patrimóvel e, dez meses depois, foi convidado a voltar como 
diretor. "A fase de adaptação a nova realidade é difícil, mas a vontade de crescer e de fazer um 
bom trabalho foi meu combustível", afirma. 
 
Além da busca por novos desafios e da insatisfação, alguns profissionais aceitam descer na 
pirâmide hierárquica por imposição do mercado. "Quando se está afastado do mercado de 
trabalho é comum que ele aceite uma posição menor para retornar a competitividade", explica a 
gerente de seleção da Afamar Recursos Humanos. 
 
- É mais fácil retomar o espaço quando se está no mercado de trabalho, independente da posição 
- afirma a economista Beatriz Helena Figueiredo. Durante oito anos Beatriz foi gerente 



administrativa. Afastada do mercado por motivos pessoais, a economista retomou a carreira como 
analista. 
 
- Hoje tenho uma posição menor mas posso voltar a crescer, se continuasse afastada, essa 
retomada seria impossível - acrescenta. 
 
Segundo o diretor da ABRH-RJ, o profissional não é desvalorizado ao aceitar um cargo menor. 
"Tudo depende da estratégia de carreira. Se houver possibilidade de buscar recolocação será mais 
fácil fazê-lo empregado. Ao mostrar competência, o profissional abrirá novas portas, independente 
da idade", avalia Freitas. 
 
Vale a pena descer degraus quando... 
 
- Há insatisfação profissional 
 
- A carreira está estagnada e não existe possibilidade de crescimento 
 
- O profissional pretende retomar a carreira após algum tempo afastado do mercado. 
 
- Há a possibilidade conquistas em uma nova empresa ou em outro setor que está em 
crescimento 
 
Riscos que devem ser levados em conta 
 
- Idade acima de 40 anos  
- Difícil adaptação na nova posição 
- Perda de conforto e status 
- Diminuição na renda 
- Dificuldade para recomeçar uma nova escalada 
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