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Somar novas responsabilidades, mudar de área, ser promovido ou constantemente 
indicado para enfrentar novos desafios. Estes são alguns dos sinais que levam os 
profissionais a concluir que a carreira está em pleno desenvolvimento. Para isso, nada 
melhor do que uma apurada e permanente auto-crítica. A ascensão, no entanto, nem 
sempre vem acompanhada de um contra-cheque mais gordo e, muito menos, troca 
constante de empresas. 
 
O fato é que não há uma fórmula que, uma vez aplicada, determine se o profissional 
está evoluindo ou estagnado. Cada caso é um caso e as variáveis precisam ser 
analisadas isoladamente, como garante Patrícia Molino, diretora de consultoria de 
Recursos Humanos da KPMG. "Até porque o crescimento nem sempre acontece na 
direção vertical ou em ritmo acelerado. Aliás, é mais vantajoso demorar um tempo 
maior para chegar à posição pretendida e depois ser visto pelos colegas de trabalho 
como a escolha certa para o cargo, e não um equívoco", afirma. 
 
Wilton França, diretor de cuidados críticos e serviços de marketing da Eli Lilly, sabe 
muito bem o que é ascender gradualmente na hierarquia. Contratado como analista de 
custos em 1990, antes de ser cotado para ocupar a função no primeiro escalão da 
multinacional farmacêutica, passou por nove cargos e departamentos diferentes. Não 
permaneceu mais de dois anos na mesma posição e recentemente foi designado para 
mais um desafio: acumular a área de serviços de marketing, cujo executivo foi 
transferido para o Chile. 
 
- Apesar deste não ser o meu caso, não acho que o profissional que esteja há cinco 
anos numa mesma função não esteja progredindo. É preciso analisar, nas entrelinhas, 
o que significa esta permanência e não avaliar o sucesso da carreira conforme a 
quantidade de cargos - diz França. 
 
A executiva Carmen Pereira, superintendente de treinamento e desenvolvimento da 
Sul América, já teve a sensação de não estar progredindo. Funcionária da Coca-Cola 
durante 19 anos, em 1994, no cargo de especialista em treinamento e 
desenvolvimento, ela começou a se questionar sobre as conquistas realizadas ao longo 
da carreira e quais seriam as ações necessárias para alavancá-la. 
 
- Concluí que precisava desenvolver o lado intelectual. Me inscrevi numa pós-
graduação e agora num curso de mestrado. Aliás, a impressão de estagnação, após 
uma olhada mais criteriosa do passado, não se confirmou. Posso não ter seguido o 
ritmo de ascensão por mim esperado, mas venho alcançando meus objetivos - lembra 
Carmen, há sete meses no cargo atual. 
 
Elaborar um plano de carreira e avaliar constantemente se as metas vêm sendo 
alcançadas são os primeiros passos dos executivos que desejam controlar as rédeas da 
carreira. A precaução, contudo, está longe de significar que a trajetória na empresa 
não poderá sair nenhum milímetro do planejado. Serve apenas para mostrar as 
evoluções e indicar claramente ao profissional onde estão os erros e quais ajustes 
precisam ser efetuados. 
 
- Os cenários mudam e é preciso alinhar as perspectivas à realidade, não só da 
empresa como também pessoal - completa Gabriela Melo, consultora de RH da Adecco. 



A permanência em um mesmo cargo é o motivo que mais inquieta os executivos, mas 
nem sempre é sinal de estagnação na carreira. Caso de Flávio Maia, atual presidente 
para América Latina da belga Emeritis, que, por duas vezes, teve a impressão de não 
estar saindo do lugar na vida profissional. A primeira delas foi há dez anos, quando era 
gerente da área de informática de uma consultoria. A conclusão foi tirada após 
executar o me smo trabalho durante alguns meses. Solução: pediu demissão e foi ser 
consultor autônomo. 
 
- Aí, novamente, senti que estava somando novas habilidades e competências - 
garante Maia. 
 
A segunda vez foi recentemente. Contratado pela Plaut, consultoria em Tecnologia da 
Informação, em 1997, o executivo galgou posições até chegar à presidência, na qual 
permaneceu por dois anos. A falta de perspectiva de futuro levou-o a abraçar uma 
nova oportunidade. "Os desafios a serem vencidos são o melhor termômetro de um 
profissional na hora de identificar se a carreira continua evoluindo. Cheguei a um 
estágio em que não tinha mais para onde ir na empresa. Resolvi, mais uma vez, 
desbravar o mercado", assinala Maia. 
 
Nem todos os executivos, porém, precisam trocar de organização para ter a sensação 
de progresso. Diretora-adjunta da assessoria jurídica do Unibanco, Cláudia Politanski 
entrou como estagiária na instituição financeira em 1991. Os cargos mais altos na 
hierarquia e as responsabilidades vieram com o tempo. "O salário acaba reajustado na 
mesma proporção, é verdade, mas nem sempre imediatamente. Às vezes, somos 
designadas para funções e o acréscimo da remuneração só vem depois. Portanto, não 
dá para associar aumento de salário à evolução profissional e vice-versa", argumenta 
Cláudia. 
 
A trajetória de Riane Pontarelli na Incentive House, empresa do grupo francês Accor, 
seguiu roteiro semelhante. Há dez anos nos quadros da multinacional, a executiva hoje 
responde como diretora de planejamento e criação no Brasil. Mas antes de sentar-se 
nesta cadeira, passou por muitas outras. 
 
- Existem carreiras em que as ascensões são meteóricas, mas estas são exceções. 
Promoções fazem bem à carreira e ao ego, mas discordo que elas sejam o quesito 
ideal para identificar se o profissional permanece evoluindo - diz Riane. 
 
Há 13 anos na Playcorp, os indicadores usados por Marcelo Flores, sócio -diretor da 
empresa, para avaliar o desempenho da carreira são os resultados financeiros da 
companhia, o aumento da networking (rede de relacionamento) e as novas 
responsabilidades assumidas. "Alio as minhas evoluções a fatos tangíveis", resume o 
executivo. 
 
Determinar objetivos ousados de carreira não é incomum, diz Luiz Felipe Calazans, 
sócio -gerente da Transearch. Um ponto até positivo, por demonstrar vontade de 
evoluir. "Mas é preciso bom senso e deixar de lado a rigidez ao avaliar esta questão. 
Não é porque a ascensão está lenta ou não segue o ritmo esperado que o profissional 
deve achar que está estagnado. A recomendação é deixar de lado as lamentações e 
agir", recomenda o especialista em desenvolvimento de carreira. 



SUA CARREIRA ESTá EM ASCENSÃO? 
Marque a resposta correta 
1. Minha área é importante para a empresa?  
sim c não c 
2. Minha função é valorizada pela empresa?  
sim c não c 
3. Sou considerado competente na minha função?  
sim c não c 
4. Sou chamado a dar opiniões, conselhos, idéias e orientações a outras pessoas? 
sim c não c 
5. Tenho acesso aos planos futuros para minha área ou empresa? 
sim c não c6. Meu chefe está preocupado com meu desenvolvimento?  
sim c não c 
7. Recebi aumento de tarefas e responsabilidades ou fui transferido para outra área 
nos últimos 12 meses?  
sim c não c 
8. A empresa custeia cursos, congressos ou seminários visando meu desenvolvimento 
profissional?  
sim c não c 
9. Participo de projetos especiais da empresa?  
sim c não c 
10. A empresa já comunicou as perspectivas dela para minha carreira? 
sim c não c 
RESULTADOS 
Mais de seis respostas Sim. Excelente sinal. Sua trajetória profissional está 
ascendente. 
Entre três e cinco respostas Sim. Precisa se esforçar um pouco mais para despontar na 
área. Talvez, valha investir em marketing pessoal ou seja a hora adequada de começar 
a procurar oportunidades em outras empresas. 
Duas ou menos respostas Sim. Cuidado. A carreira está estagnada. Hora de agir para 
reverter a situação. 
 
Fonte: Patrícia Molino, diretora de consultoria em RH da KPMG 
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