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Guinada em prol de maior qualidade de vida deve levar em conta prós e contras 
 
O sonho de todo profissional é aliar qualidade de vida a uma atividade profissional prazerosa e 
que pague bem, mas muitos afirmam que chega um momento quando é necessário fazer uma 
escolha entre bons salários e o prazer na profissão. Quem optou pelo caminho da tranqüilidade 
afirma que se tornou reduziu o estresse sem maiores perdas financeiras, fazendo o que gosta. 
Consultores afirmam que a escolha deve ser muito pensada, para evitar aborrecimentos 
posteriores.  
 
A consultora de recursos humanos Jacqueline Resch lembra que a preparação para a mudança 
deve ser gradual. Uma preparação financeira, psicológica e até de conhecimentos teóricos se faz 
necessária para aqueles que desejam mudar de área. "Toda situação de mudança acarreta perdas 
e ganhos. O melhor a fazer é colocar no papel todas suas vontades, medos, dúvidas e refletir 
sobre o que foi escrito. Muitos transformam seus hobbies em atividade principal, por acreditar que 
desta forma será mais recompensado emocionalmente. Porém, além da necessidade de adquirir 
novos conhecimentos, o profissional deve estar preparado psicologicamente para redução na 
renda e mudanças de ambientes", avalia Jacqueline. 
 
O publicitário Renato Gilaberte foi migrando de carreira aos poucos. Depois de 25 anos de 
trabalho no meio publicitário, chegando até a ser sócio de uma agência, ele optou por trabalhar 
com design, quando abriu um escritório com amigos. O segundo passo foi voltar a se dedicar às 
aulas de pintura e descobrir novos dons.  
 
"Vi que o trabalho não dava mais gosto. Tinha começado a trabalhar com desenho e queria voltar 
a este ponto, que me dava prazer. Em agosto passado, fundei uma escola com uma professora de 
artes. Foi uma decisão amadurecida. Ao longo de cinco anos, fui percebendo que a rotina estava 
chata. Acredito que a troca deve ser lenta, aproveitando as oportunidades que surgem", comenta 
Gilaberte. 
 
DECEPÇÃO. Já Leonardo Prado partiu para uma mudança grande ao retornar de uma experiência 
de trabalho nos Estados Unidos. Trabalhando com marketing em multinacionais, o executivo 
voltou um pouco decepcionado com o setor e buscando novos desafios. "Antes, não tinha 
qualidade de vida, poucas empresas oferecem segurança para os funcionários. Só via as pessoas 
reclamando. Como não tinha família formada, achei que era a hora de apostar em um novo 
empreendimento. Se desse errado, ainda dava para voltar ao mercado.", explica Prado, que 
decidiu tornar-se empresário e hoje produz os biquínis Sadaro. 
 
Trabalhando com moda praia há dois anos, Prado se viu obrigado a começar do zero, mas sem 
perder as informações adquiridas em seus anos de marketing em grandes empresas. "Para 
desenvolver minha marca, contratei uma designer e terceirizei a produção. Com meus 
conhecimentos anteriores, pude trabalhar mais os canais de venda, estratégias de marketing. Mas 
aprendi muito com outros expositores da Feira Hype, que começaram pequenos e têm perfil 
parecido com o meu. A formação de executivo e o curso do MBA ajudam na gestão do negócio, 
mas é diferente. Os desafios são diferentes quando se tem uma pequena empresa", completa 
Prado. 
 
ESPORTE. O advogado Marcus Kung descobriu o bodyboard durante a faculdade e por muito 
tempo se dividiu entre a praia e os corredores de fóruns e escritórios de advocacia. Em 1989, fez 
a sua escolha, pediu uma licença sem vencimentos por dois anos e se dedicou inteiramente ao 
esporte. 
 
 



 
"Sempre mantive contato com os praticantes internacionais, e me tornei referência no Brasil. Ao 
ser convidado para montar uma equipe de praticantes e desenvolver pranchas, optei pela licença, 
e percebi que aquilo era o que desejava fazer. Ao término da licença, pedi a exoneração do cargo 
de oficial de justiça", conta o agora professor de bodyboard.  
 
Mesmo com a pressão dos amigos e família para voltar à vida no ambiente jurídico e com a queda 
nos rendimentos, Kung afirma que ganhou muito mais em qualidade de vida. Com a escola de 
bodyboard e a fabricação de pranchas sob medida, ele tem chance de curtir mais a família. "A 
parte material foi reduzida, mas ganhei em prazer e alegria de viver. Hoje, posso pegar meus 
filhos na escola, andar de skate com ele. Vivo sem luxo, mas com conforto, tenho equilíbrio. A 
equação de vida que fiz foi a melhor. Troquei o dinheiro certo do emprego garantido pela 
qualidade de vida. Ser um pai presente é o melhor retorno", afirma Kung. 
 
Leonardo Prado concorda. "Fui para uma área diferente e estou gostando muito. Se o profissional 
procura manter elos com o mercado que está deixando, não está certo do que quer. Quando 
decidir, deve entrar de cabeça. Na dúvida, melhor não mudar. Nas grandes corporações, quando 
precisava de uma pesquisa de marketing, por exemplo, encomendava, sem me preocupar com 
custos. Agora, tenho que pensar bem, pois a verba é limitada", exemplifica. 
 
Fonte: Jornal do Commercio, São Paulo, 13 abril. 2007. Carreiras, p. B9. 


