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Quanto mais complexo e recessivo for o mercado, mais você vai precisar usar a sua criatividade 
para planejar a sua carreira de maneira eficaz  
 
Todo executivo ou profissional em início de carreira precisa se preocupar com a arte de planejar e 
gerenciar a carreira de forma efetiva. Esta necessidade se torna cada vez mais importante, pois 
os ambientes profissional e econômico se tornam mais complexos, voláteis e com um grande 
número de variáveis a serem consideradas. Além disso, no Brasil (e na maioria dos países no 
mundo), nos deparamos também com uma tendência recessiva, onde há escassez de recursos 
humanos e financeiros.  
 
É neste cenário que o executivo tem que planejar e gerenciar sua carreira. É incrível como a 
criatividade tem um papel importante neste processo. Quanto mais complexo e recessivo o 
ambiente, mais importante se torna o planejamento e o uso da criatividade. Mas como aplicar, de 
forma prática, a criatividade no gerenciamento de carreira?  
 
Em primeiro lugar, é importante lembrar as variáveis que devem ser consideradas quando 
falamos em gerenciamento de carreira:  
 
- Definição de um foco e objetivo profissional de curto e longo prazo. Isto requer que o indivíduo 
tenha clareza de seus pontos fortes, fracos, competências, valores, ambição financeira e de 
poder;  
 
- Formação acadêmica e idiomas condizentes com o objetivo definido;  
 
- Rede de relacionamentos – desenvolvimento de uma rede de relacionamentos sólida, que 
permita obter informações de mercado, “trocar figurinhas”, conhecer possíveis novos 
empregadores e que garanta uma exposição no mercado alvo.  
 
- Marketing pessoal – uma plano que contemple uma série de ações (ex. Palestras, publicação de 
artigos, apresentação de resultados, etc.) que lhe permitirão ter visibilidade tanto na empresa 
onde trabalha quanto no mercado de seu interesse.  
 
- Experiência internacional – se for um pré-requisito para o seu objetivo de carreira.  
 
- Competências e Resultados – desenvolvimento de competências e resultados que permitam 
construir uma carreira sólida e de crescimento.  
 
- Mentor/coach – ter alguém para discutir e avaliar seu plano e suas ações.  
 
A criatividade pode e deve permear todos estes itens. O desafio, no entanto, é usar a criatividade 
de forma a trazer resultados concretos e a facilitar a obtenção de seus objetivos. Para isso, 
devemos, não só ter clara consciência da nossa criatividade, como também aprender a utilizá-la 
da forma mais eficiente. A realidade é que em momentos de grandes desafios, a tendência da 
maioria das pessoas é, ao invés de criar, buscar caminhos alternativos e diferentes, se retrair e 
não conseguir enxergar além da dificuldade. Em especial, a criatividade pode exercer um papel 
fundamental em momentos específicos, como por exemplo:  
 
1. Realização de projetos e obtenção de resultados em ambientes recessivos – atualmente, a 
maioria dos executivos tem metas de difícil concretização, pelo menos enquanto perdurar o 
quadro de pouco crescimento no Brasil. A matriz ou acionistas se mostram, muitas vezes, 
inflexíveis quanto ao número desejado e o mercado não demonstra ter condições de corresponder 
a esta expectativa. Como ter sucesso nesta situação? Com certeza não está nas formas 



tradicionais de negociação com a matriz, nem muito menos nas formas tradicionais de 
contratação e venda. Por que não repensar tudo isto? Por que não imaginar que existem formas 
possíveis além das já conhecidas, e mais, além das tradicionais? Muitas vezes o impossível parte 
da cabeça do indivíduo, antes mesmo de ser testado ou pelo menos considerado como alternativa.  
 
2. Mudança de segmento de mercado – quando um segmento de mercado está em recessão, 
como por exemplo o de telecomunicações hoje, como fazer para mudar? Existem vários 
executivos de telecomunicações que estão em transição de carreira ou que têm vontade de mudar 
de empresa mas que não vêem perspectivas. A maioria deles espera que uma empresa de seleção 
ou outra empresa venham e resolvam sua questão, o que na maioria das vezes não acontece e o 
problema continua. Aqui pessoas criativas conseguem não apenas manter uma atitude mais 
positiva, como conseguem abrir novas portas mais facilmente. A capacidade de criar permite 
pensar alternativas como: Quais são as outras formas de usar as competências adquiridas? Que 
plano B posso desenvolver enquanto as coisas não melhoram? Como aproveitar meu 
relacionamento para obter outros frutos?  
 
3. Busca de crescimento profissional – muitos executivos querem sair da empresa onde trabalham 
por não enxergar perspectiva de crescimento na empresa. No entanto, o que muitas vezes 
descobrimos ao assessorá-los, é que a visão dos executivos é muito mais de expectativa, espera 
do que uma atitude pró ativa e criativa de gerar oportunidades na empresa. Muitos executivos 
precisam apenas de um aconselhamento para ajudá-lo a ver novas alternativas e novos modos de 
se fazer as mesmas coisas – como falar com seu chefe de uma forma mais política ou como 
ressaltar os resultados atingidos nos últimos meses.  
 
4. Transição de carreira - a transição de carreira é um grande desafio, principalmente num 
mercado de trabalho com pouca oferta. Certamente, executivos e profissionais que consigam usar 
sua capacidade criativa para gerar novas formas de identificar oportunidades, falar com pessoas-
chaves nas organizações terão maiores chances de sucesso.  
 
Estes são apenas alguns exemplos de como a criatividade pode e deve ser usada no planejamento 
e gerenciamento de carreira. Todos têm capacidade de criar, o desafio é conseguir vencer nossa 
resistência em fazer coisas novas e diferentes. E não podemos esquecer tudo isso pode ser 
medido e o seu resultado avaliado!  
 
(*) Luciana Sarkozy é sócia-diretora da Career Center e será uma das palestrantes do Forum 
Nacional de Inovação Corporativa, que acontece em São Paulo, em 25 e 26 de junho.  
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