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Antes de mais nada, diz consultora, pergunte-se onde quer chegar  
 
O que se leva em consideração ao escolher uma carreira? Que seja do nosso gosto, que tenha 
possibilidade de bom rendimento, que permita ter qualidade de vida e bom mercado para 
desenvolvimento profissional. 
 
Mas não é fácil reunir todos esses itens numa única opção. O que se pode fazer é tentar 
chegar o mais perto possível desse ideal. E para isso há algumas dicas interessantes vindas da 
diretora da consultoria Ohl Braga, Fátima Ohl Braga, que tem orientações para quem se sente 
de alguma maneira insatisfeito com a profissão atual e deseje revê-la. Talvez até dar uma 
guinada no rumo e partir para algo totalmente diferente.  
 
Fátima elaborou um check-list listando itens que ela considera importantes considerar antes de 
uma escolha.  
 
Mas antes de tudo, diz ela, pergunte-se: Onde quero chegar?. Definida a resposta, diz Fátima, 
vem a outra pergunta: Onde estou hoje vai me levar ao destino que quero? Ou: A direção que 
escolhi coincide com meus dons, minhas tendências, meus pontos fortes? 
 
“Costumo dizer que, quando não se sabe onde se quer ir, qualquer ônibus serve”, diz Fátima, 
referindo-se à necessidade de ter rumos claros na carreira, para ter condições de escolher os 
caminhos mais eficientes.  
 
E nessa busca, podem surgir alguns resultados que obriguem a pessoa a pensar um pouco no 
caminho escolhido. É o que explica Fátima: “Acho necessário se perguntar se o esforço para se 
chegar onde quer não vai ser grande demais. Se vai valer realmente a pena. Se o objetivo não 
colide com valores pessoais.” 
 
CONSULTAS 
 
Decidir sozinho não é o recomendável, diz Fátima: “Em geral há um gap entre o que se pensa 
ser e o que realmente se é”. Assim, é melhor consultar amigos que conheçam bem a pessoa 
para saber as impressões que têm dela. E também, se possível, uma ajuda profissional, com 
um consultor ou um coach. Ou um chefe, ou um profissional sênior.  
 
“Às vezes as pessoas delegam às empresas a responsabilidade de decidir sobre sua carreira, 
de direcioná-la. Isso é errado, porque a carreira pertence ao profissional, não à empresa”, 
ressalta Fátima.  
 
Foi aliás o que fez Nilce Bretas, da área de treinamento e desenvolvimento da Fundação 
Faculdade de Medicina, ligada à USP. Ao relatar sua trajetória profissional, que atinge este mês 
25 anos, Nilce mostra que jamais deixou às empresas em que trabalhou a responsabilidade de 
direcionar sua carreira.  
 
Ela formou-se em Serviço Social e começou a atuar exatamente como assistente social em 
uma multinacional no interior de São Paulo. “E trabalhar numa empresa desse porte foi a 
realização de um sonho pra mim na época, que tinha 21 anos”, lembra Nilce.  
 
A escolha pelo Serviço Social foi “de paixão”, diz ela. A opção foi feita com segurança porque 
ela tinha certeza de que seria algo que a satisfaria. “Cheguei a querer ser engenheira elétrica, 
mas aí comecei a pesquisar sobre profissões, lendo bastante os detalhes, conversei com 
profissionais de várias áreas e acabei mudando totalmente o rumo”.  
 
Em 1996, já morando em São Paulo, ela foi convidada a trabalhar numa empresa do ramo 
químico, mas na área de Recursos Humanos, algo novo para ela. “Foi um ‘repensar’ mesmo 



porque eu estava querendo buscar novas possibilidades de atuação, já que a profissão de 
assistente social não tinha mais o perfil que havia tido quando eu comecei”.  
 
Em contatos informais com uma consultora de carreira, ela foi incentivada a abraçar a nova 
opção. Foi o que fez. E mergulhou tanto na área de RH que, anos depois, tornou-se consultora 
sobre o tema, atuando numa consultoria.  
 
Só que, diante de uma proposta recebida da fundação, em 2006, ela resolveu voltar a atuar 
como profissional registrada de RH. “O trabalho de consultoria me ensinou demais e me deu 
base para atuar melhor como consultor interno, mas eu queria mesmo era voltar a participar 
da elaboração dos processos, da estratégia inicial, acompanhar tudo desde o começo, junto 
com os gestores da empresa. É isso que gosto realmente de fazer.” 
 
Para ela, sempre é tempo de rever posições. “É importante buscar sempre respostas para 
nossos anseios, nem que seja para ratificar aquilo que já estamos vivendo”, diz Nilce. Ela diz 
que não tem sentido trabalhar se você não for um diferencial para a empresa, “e se não 
estivermos satisfeitos com o que fazemos, jamais seremos esse diferencial”.  
 
E dessa satisfação a que se refere Nilce faz parte essencial ter uma vida balanceada, com 
tempo para o lado pessoal.  
 
E sobre isso, Fátima, da Ohl Braga: “ A realização profissional vem junto com a realização 
pessoal. Não existem duas pessoas: a que trabalha e a que tem uma vida pessoal.”. Para ela, 
o trabalho tem de ser fonte de prazer e de realização pessoal inclusive. “Não se pode sacrificar 
a vida pessoal em detrimento da vida profissional e vice-versa.” 
 
VOCAÇÃO  
 
Se acaso o profissional que já esteja atuando acabe se sentido meio perdido nesse caminho de 
questionamentos, por não saber exatamente o que quer, nada impede que ele busque um 
serviço de orientação vocacional, diz Fátima.  
 
“Em qualquer momento da vida profissional, quando tiver dúvidas, a pessoa deverá buscar 
ajuda de um profissional que o auxilie a enxergar melhor a sua própria situação.  
 
O QUE CONSIDERAR  
 
O quanto você, profissional, conhece de si mesmo: os pontos fortes, as habilidades, 
inclinações, aptidões e competências. O autoconhecimento é muito importante para que se 
conheça verdadeiramente qual é a própria motivação interior.  
 
Quais as necessidades, os estímulos e objetivos de vida.  
 
O que se deseja alcançar, onde se deseja chegar como profissional.  
 
Para tudo isso é preciso ter sempre presente quais são os valores pessoais. E isso porque 
aquilo que uma pessoa julga importante é essencial para que ela consiga distinguir o que a 
fará sentir-se feliz e realizada. 
 
Usar as experiências e buscar informações  
 
Avaliar as experiências profissionais acumuladas em anos de trabalho, pois isso dá a 
oportunidade de fazer escolhas e descobrir o que realmente é importante.  
 
Maior experiência profissional, e maior número de feedback trazem esclarecimentos e 
insights, proporcionando uma base bem mais sólida para decisões profissionais mais  racionais 
e mais conscientes.  
 



Para quem já está no mercado de trabalho é preciso estar atento para dimensionar o que 
essas experiências trazem de informação e esclarecimento para que o profissional possa tomar 
decisões racionais e mais conscientes. Quanto maior for o conhecimento que o profissional tem 
de si mesmo, maior será a percepção que terá daquilo que 'tem a ver consigo ou não'. 
 
Uma vez identificada uma área em que se deseja atuar é importante ter o maior número de 
informações a respeito dessa. Levantar dados em organizações, conversar com profissionais 
que exerçam essas profissões e ler a respeito do mercado que essas áreas apresentam são 
atos essenciais para compor uma idéia do universo que cerca a profissão desejada.  
 

 
 
Fonte: O Estado de S.Paulo, São Paulo, 7 dez. 2008, Empregos, p. Ce2. 


