
Maduro, profissional decide seus rumos 
Giovanny Gerolla 
 
É hora de definir se vai solidificar carreira ou mudar 
 
Após acumular alguns anos de experiência, chega a hora de usá-la a seu favor e aliar 
maturidade e autoconhecimento para planejar uma sólida carreira. 
 
Esse momento da vida é crucial para decidir se firmar no que está fazendo ou mudar de rumo. 
Para ajudar a delinear esse mapa, peça conselhos informais ou até de profissionais o chamado 
"coaching". 
 
"O "coaching" é feito por um profissional sênior, que pode ser da organização ou de empresa 
externa", diz Maria Tereza Fleury, diretora da FGV-Eaesp (Escola de Administração de 
Empresas de São Paulo da Fundação Getulio Vargas). 
 
O aconselhamento define o que se pretende alcançar e como se qualificar para isso, já que é a 
época de se especializar -quem é gestor há ao menos cinco anos já pode fazer MBA. 
 
Claudia Riecken, presidente da Quantum Assessment, avalia que, entre os 30 e os 40 anos, o 
profissional deve perceber se é movido por estímulos externos ou cumpre sua função por 
vontade própria. 
 
Aos 30, é preciso ter experiência em liderança para ser diretor aos 40, explica a professora 
Célia Marcondes, da ESPM (Escola Superior de Propaganda e Marketing). "A década é crítica 
para futuros presidentes e diretores", concorda Homero Amato, vice-presidente da Cursos 
Executivos.  
 
Família à vista  
 
Resultados positivos, personalidade apropriada, caráter e comprometimento com a companhia 
definem a chance de promoção. "Não vale mudar de emprego a cada dois anos para ter 
aumento insignificante no salário", avalia Marcondes. 
 
Na vida fora da empresa também é hora de decisões -especialmente para as mulheres que 
querem ser mães. 
 
"É preciso se planejar para isso: reduzir o ritmo de trabalho e aproveitar para fazer 
aperfeiçoamento", afirma Fleury. 
 
Nas finanças, é o momento para investir em especialização o que poupou e de guardar 
dinheiro para o futuro. 
 
"É bom ter uma reserva para o aperfeiçoamento, a previdência privada ou para a escola das 
crianças", afirma Riecken. "A idéia é economizar em medida equilibrada, já que nessa fase os 
gastos são muito grandes e ainda não se tem o maior salário." 
 
"Invista em imóvel e aproveite o apoio da empresa para fazer cursos e viagens, tendo 
experiências que agregam valor ao currículo", diz Marcondes.  
 
CHEQUE SUA ROTA 
 
CARREIRA  
 
Aproveite a experiência e defina metas sobre onde quer chegar e quanto gostaria de ganhar  
 
Conheça bem suas vontades e objetivos para decidir se é preciso mudar de área, de empresa 
ou de profissão. Se o caminho não estiver claro, busque conselho de pais, amigos, chefes, 



professores ou pessoas bem-sucedidas; "coaches" e profissionais especializados em orientação 
de carreira podem ajudar  
 
O profissional já deve ter posição de liderança e, para crescer, precisa de um plano 
consistente. Para abrir negócio próprio, comece a estudar o mercado  
 
APERFEIÇOAMENTO  
 
Quem se prepara para cargos de gerência e direção deve se especializar no ritmo do 
planejamento de carreira e fazer pós-graduação, MBA ou cursos técnicos ou de atualização  
 
Momento propício para viagens de imersão em línguas ou para conhecimento técnico; vale a 
pena viajar para conhecer empresas ou a matriz da companhia onde trabalha  
 
PESSOAL  
 
É a década em que se estabelecem vínculos pessoais de maior responsabilidade, como 
casamento e filhos; redefina a prioridade -carreira ou família?  
 
Na época em que geralmente têm filhos, as mulheres devem pensar em diminuir o ritmo de 
trabalho. Também podem investir em aperfeiçoamento profissional durante a primeira fase da 
maternidade  
 
Lazer, atividade física e momentos familiares são cruciais para extravasar o peso do trabalho, 
pois a fase é de tomada de decisões e de responsabilidade  
 
FINANÇAS  
 
Faça uma reserva de 30% do que ganha para investir em cursos ou em patrimônio  
 
Invista no aperfeiçoamento profissional, que, se bem aproveitado, servirá para impulsioná-lo a 
cargos melhores  
 
Comece a pensar em gastar o dinheiro comprando um imóvel ou invista-o para pagar a 
educação dos filhos; pense em planos de previdência privada  
 
Fonte: Folha de S.Paulo, São Paulo, 2 nov. 2008, Especial Carreira, p. 3-14. 


