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Profissional deve mostrar competência e saber impor-se. 
 
Embora remuneração não seja o fator mais importante no trabalho, certamente é fruto de 
insatisfação. Se salários acima da média não compensam, para muitos, estresse e carga horário 
excessiva, ganhar pouco é fruto de problemas que vão além da economia doméstica e passam 
pela motivação do profissional. Contudo, esperar sentado pelo reconhecimento através do 
aumento do salário não é a melhor opção. Cada um deve gerenciar sua carreira, muitas vezes 
mostrando aos superiores que merece tal reconhecimento. 
 
Responsável pela gestão de recursos humanos (RH) da empresa, a superintendente de 
relacionamento da Unimed-Rio, Ana Maria Senna, avalia que toda a negociação depende do 
profissional. Em alguns casos, a empresa se adianta e oferece o aumento. No caso da rede de 
assistência médica, a executiva explica que está sendo utilizado um sistema que reconhece o nível 
estratégico do executivo e os desafios que o indivíduo ainda pode buscar na empresa. O tempo de 
carreira também é levado em conta. 
 
"A melhor forma de buscar aumento de salário é apresentar bons resultados. Não é o profissional 
que diz que merece aumento, mas seu desempenho", analisa. Para ela, usar o convite de outra 
empresa na negociação de uma nova remuneração é uma situação delicada. "Não acho 
interessante fazer um leilão de profissionais", acrescenta, embora reconheça que ser desejado por 
outros setores também é uma forma de reconhecimento do talento do profissional. 
 
Mesmo que não tenham usado o convite para trabalhar em outra companhia para promover um 
leilão, um grupo de funcionários da Alterdata, especializada em criação de softwares, com sede 
em Teresópolis, Região Serrana do Rio de Janeiro, aproveitou a ocasião para receber um reajuste 
no salário. Em 2003, oito programadores e analistas de sistemas foram pedir demissão juntos 
porque conseguiram uma oportunidade no departamento de informática de uma rede de varejo. 
 
Aumento de 35% evitou saída de funcionários  
 
"Já havia perdido dois funcionários para a mesma empresa. Foi preciso então dar um aumento de 
salário de 35% para 30 profissionais quando esse episódio ocorreu. Do contrário, seria uma 
facada perder essa mão-de-obra especializada", admite o diretor-executivo da Alterdata, Ladmir 
Carvalho. Um dos funcionários, Ronaldo Andrade Ramos afirma que o grupo aceitou continuar na 
empresa pelo reconhecimento da diretoria. 
 
Mas que também o orgulho que já tinham em trabalhar na companhia, que tem 240 funcionários 
e 20 filiais distribuídas no Brasil, pesou na hora de decidir pela permanência. "Houve também a 
questão da qualidade de vida que temos em Teresópolis, que é uma cidade bem tranqüila em 
relação ao Rio", complementa Ramos. Rubens Gimael, sócio da Neo Consulting, defende a idéia de 
que o pedido de aumento depende muito do momento profissional do executivo e que os fatores 
externos são paliativos. 
 
Na análise do consultor, pesa a sensibilidade do profissional no momento e o que almeja para sua 
carreira. "Teoricamente, todos querem ganhar mais. O profissional que não pede aumento e fica 
esperando que a empresa reconheça seu valor, está parado no tempo. Mas também não pode 
ficar caracterizado como pidão. O espaço de hoje é daqueles que gerenciam a própria carreira e a 
forma de abordagem depende da cultura da organização", avalia. 
 
 
  
 



Na Eagle Global Logistics, multinacional americana especializada em logística, com 14 escritórios 
no Brasil, Vivian Gonzalez Barbosa percebeu que, mesmo com pouco tempo de trabalho na 
empresa e considerada jovem para assumir determinadas funções, podia conquistar posições e 
aumentar a remuneração. Depois de um ano como estagiária, Vivian foi promovida a vendedora 
interna. Oito meses depois surgiu uma oportunidade para o cargo de vendedora executiva e ela 
não hesitou em pleitear a nova função. 
 
"Expliquei para o meu chefe que, além de sentir a necessidade de ganhar mais, tinha competência 
para assumir a nova função. Ele argumento dizendo que havia sido efetivada recentemente e que 
ainda não tinha maturidade para as atribuições que exigiam o novo cargo", conta Vivian.  
 
A jovem executiva lembra que durante quase dois meses observou o entra-e-sai de pelo menos 
30 candidatos a entrevistas. Foi então que resolveu colocar em prática um curso dado pelo próprio 
chefe, para 20 funcionários, no qual aprendeu diversas técnicas de persuasão e relacionamento 
para serem utilizadas com os clientes.  
 
Pouco tempo depois do curso, antes que o chefe escolhesse o novo funcionário, ela propôs outra 
conversa, em que argumentou sobre o desempenho desde que estava na empresa. "Mostrei que, 
mesmo com 22 anos, tinha qualificações para assumir o cargo. Nessa conversa, usei algumas 
técnicas de persuasão que aprendi no curso. Com isso, conquistei a vaga e dupliquei o meu 
salário", comemora. 
 
Remuneração do subordinado é de interesse do chefe  
 
A consultora Jacqueline Resch defende a idéia de que os líderes de equipe devem observar de 
perto da remuneração de seus subordinados. Acompanhar os valores dos salários pagos pelas 
empresas do segmento é uma das formas de identificar se há defasagem. Para ela, o mercado e a 
performance do executivo definem a remuneração. 
 
Do ponto-de-vista de quem quer o aumento, a especialista sugere alguns argumentos para 
persuadir o responsável pela negociação: argumentar que tem dado contribuições excedentes ao 
trabalho e demonstrar o acúmulo de atribuições. "A iniciativa deve ser da chefia, mas o 
funcionário pode propor uma avaliação de desempenho, para depois discutir as perspectivas para 
aumentar o salário", sugere a consultora. 
 
Jacqueline acrescenta que entender aquilo que se busca e estar sintonizado com o que se passa 
no mercado, através de headhunters ou outros profissionais, contribuem para a escolha da hora 
certa de colocar as cartas na mesa. Mesmo que a empresa não tenha sistema de análise de 
desempenho, o chefe pode avaliar como o trabalho corresponde às suas expectativas. 
 
"A remuneração é uma forma de reconhecimento, mas outras formas podem ser usadas, como 
perspectiva de crescimento e cursos. Os bons chefes se antecipam aos pedidos de aumento, mas 
os funcionários também devem estar atentos à gestão de sua carreira", complementa. 
 
Fonte: Jornal do Commercio, Rio de Janeiro, 26 maio 2006, Carreiras, p. B-9. 
 


