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zada, já lhe causou problemas de 
saúde. "Tive depressão no ano pas-
sado porque achei que não daria 
conta. É muita coisa para uma cabe-
ça só. Mas, se eu quiser ver benfeito, 
sou eu que tenho de fazer", diz Mar-
celo, que se considera multitarefa. 

Novos ares 
A vida dupla é uma maneira cansati-
va, porém segura, de experimentar 
novos caminhos de carreira. É como 
entrar na piscina pela escada, em vez 
de mergulhar de cabeça. "Em muitos 
casos, a pessoa sente a necessidade 
de experimentar novos rumos, mas 
não quer largar o emprego de uma 
vez", diz Marshal Raffa, diretor exe-
cutivo da consultoria Ricardo Xavier 
de São Paulo. É o caso do publicitário 
Johnny Soares, de 37 anos, diretor de 
planejamento na Fullpack Comuni-
cação. Apesar da agenda atribulada, 
ele resolveu dar aulas fora do horário 

tro anos, durante o dia, ele tem à sua 
frente o computador da firma e o pes-
soal, para resolver pendências dos 
negócios nos tempos livres. "Até pos-
so deixar meu emprego, mas gosto 
do que faço", diz ele. De acordo com 
Marcelo, o chefe da companhia onde 
ele atua sabe das empreitadas. "Elas 
não interferem em meu rendimento", 
afirma. Para não se ver atropelado 
pelas tarefas, ele utiliza uma agenda 
e adota outra estratégia simples: "Os 
problemas urgentes eu resolvo ime-
diatamente; os que não são podem 
esperar. Não deixo nada pendente". 
O trabalho não para mesmo quando 
ele chega em casa — até entra pela 
madrugada. "Ao fim do dia, você se 
sente vitorioso, um super-herói", afir-
ma. A única dificuldade que Marcelo 
tem é dormir. "Durmo, em média, 
três horas por dia. Sei que é pouco, 
mas, por enquanto, estou bem." A 
rotina incessante, apesar de organi-

comercial. "Fazia tempo que tinha 
esse interesse." Desde agosto, ele é 
professor de pós-graduação em mí-
dias digitais no Senac Rio. Durante a 
semana, no horário comercial, a roti-
na do publicitário é repleta de re-
uniões e projetos para serem acom-
panhados. Depois, às terças e quintas, 
ele encara os alunos. As aulas, muitas 
vezes, também são dadas aos sábados, 
das 9h às 18h. Nos horários noturnos 
"livres" da semana, Johnny prepara 
as aulas. "O corpo cansa, mas são um 
cansaço e um sacrifício prazerosos", 
afirma ele, que, por causa da rotina, 
deixou os exercícios físicos de lado. 
"Mas é algo que dá para retomar." 

O desejo de continuar na ativa após 
a aposentadoria pode ser motivo en-
tre os profissionais mais maduros e 
com mais experiência para manter 
dupla rotina, afirma Patrícia, da Ma-
riaca. "É comum nesses casos, pois, 
quando ele parar, o segundo trabalho A ut
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branças por resultados e organização 
serão dobradas. A partir do momento 
em que se faz essa opção, é preciso 
ter a consciência de que você terá 
menos tempo." Para além do tempo 
e da disposição, há ainda outro fator 
que pesa: as companhias em que pre-
tende atuar. "Considero difícil uma 
empresa aceitar essa situação, quan-
do os cargos são parecidos e as orga-
nizações são da mesma área", avalia 
Marcelo, da Search. Os consultores 
recomendam cautela a quem quiser 
deixar claro, para a chefia, que tem 
uma segunda atividade remunerada. 
"O melhor é esperar e ver se dá cer-
to", considera Marshal. Ainda que o 
mercado queira profissionais que sai-
bam administrar diferentes demandas 
ao mesmo tempo, nem todo mundo 
segue adiante a rotina multitarefa. 
"Ter dupla jornada com sucesso é 
possível, mas somente com prazer e 
equilíbrio", completa Marshal. 

amenizará o baque da mudança", ex-
plica. A preparação para o empreen-
dedorismo faz parte dessa escolha de 
carreira. "Quem está pensando em 
deixar o mercado corporativo e abrir 
um negócio pode eventualmente 
apertar a agenda", diz Marcelo Braga, 
sócio da consultoria Search, de São 
Paulo. Ter dois trabalhos ou profis-
sões nem sempre dá certo e implica 
conseqüências, inicialmente, físicas. 
Depressão, noites maldormidas e es-
tresse são as mais comuns, avalia 
Marcelo. Para a carreira, o duplo ca-
minho pode até prejudicar a primeira 
jornada, se mal planejado. "É compli-
cado levar essa rotina no longo pra-
zo", alerta Marcelo. "Sem contar que 
uma vida assim pode acabar com a 
saúde de qualquer um." 

Antes de decidir acumular carreiras 
e trabalhos, os profissionais devem 
imaginar a rotina que terão, reforça 
Marshal, da Ricardo Xavier. "As co-A ut
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