
Break point: o momento da evolução pessoal e profissional  
Carlos Moraes 
 
Há muitos profissionais excelentes que mesmo preparados e habilidosos não conseguem 
encontrar uma forma de progressão na empresa e ai ficam diante de uma encruzilhada: 
acomodo onde estou (assim garanto a segurança financeira e a sobrevivência da família), ou 
saio para o mercado e busco a minha evolução?  
 
Vivemos em um país de muitas oportunidades, mas as possibilidades de evolução em uma 
mesma empresa são raras e se afunila na proporção de 1 em 75,0%, isto significa que em 
média a cada 75 profissionais admitidos nas empresas apenas 1 terá chances de chegar a um 
cargo de diretoria (isso quando a empresa na faz uma fusão ou troca toda diretoria).  
 
Os norte americanos possuem uma expressão que não dá para traduzir para o português, o 
break point, como se fosse "o momento de ruptura". Veja se o seu momento de break point 
chegou? O break point na vida acontece em quase todas as fase de mudança, mas a mais 
sensível é quando deixamos a puberdade para partir para a adolescência. Quando aparecem as 
espinhas, é o momento em que a natureza está cobrando uma evolução. 
 
Outro momento do break point na vida é o momento da aposentadoria, quantas pessoas 
simplesmente esperam aquele momento para ir para casa, vestir o pijamão e cuidar dos 
passarinhos. Muitos morrem dois ou três anos depois. O break point nas civilizações, como os 
Maias, os Incas, os Astecas, os Gregos, quando se permitiram deixar a acomodação tomar 
conta e não continuaram com seu foco em conquista, perderam o momento da evolução e 
sucubiram ao tempo.  
 
O break point nos Jogos, no tênis o break point significa o ponto final, a última chance do 
jogador fechar o jogo ou deixar o outro levar vantagem. Na sua vida profissional, se não tem 
mais por onde crescer, se a empresa não abre vagas, se não lhe propõe nada de novo e você 
está na mesma posição há mais de cinco anos, é o momento de sua escolha. 
 
Passar por qualquer momento de break point não é fácil, não existem regras, nem cursos, 
apenas uma única certeza, é o momento da turbulência em que você vai passar sozinho! Não 
conte com ajuda de ninguém, pois quando se pensa em definir um caminho, quase todo 
mundo vai lhe dizer para jamais trocar o certo pelo duvidoso mas, qual é o certo para você? O 
certo e o errado possuem pontos de vista diferente para quem analisa.  
 
É certo você se acomodar a um cargo ou a uma subordinação sabendo que tem muito mais a 
oferecer e a provar a si mesmo? Ou será que é certo levar sua família e filhos a passar por um 
momento de incertezas enquanto você procura uma nova recolocação no mercado? Percebe 
porque esta é uma decisão solitária? 
 
Tenho acompanhado pessoas e recebido vários relatos de profissionais que no momento em 
que deveriam ter agido por seu livre arbítrio, deixaram-se influenciar pela estabilidade da 
família e acomodação, e algum tempo depois foram demitidos, com a simples desculpa de um 
forçoso programa de demissão voluntária. Daí para frente amigo, prepare-se para conviver 
com a amargura e depressão. Se o seu momento de break point chegou, entre em ação, posso 
garantir uma única coisa se você romper os padrões e não se acomodar, terá evoluído, de um 
jeito ou de outro. 
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