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Como ter tempo para a educação continuada e o desenvolvimento da carreira
Meridith Levinson

na

Três profissionais de TI dão sete dicas para ajudá-lo a cuidar de seu próprio desenvolvimento
profissional.
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No início de sua carreira em TI, Gerry Halmagyi teve a sorte de ter um gerente que realmente
se preocupava com ele a ponto de dar conselhos sobre a importância da educação continuada.
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"Nunca pense que qualquer empresa vá se preocupar com o desenvolvimento da sua carreira
em geral", Halmagyi lembra do gerente ter dito. "Você é o responsável pela sua carreira. Você
deve manter-se permanentemente atualizado."
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Halmagyi, um veterano de 20 anos da indústria de TI, diz que aceitou o conselho de coração, e
por anos perseguiu certificações e desenvolvimento profissional financiados por conta própria e
em seu tempo livre. Eventualmente, enquanto estava trabalhando como diretor de na
ConocoPhillips, a rotina diária chegou a impedir que dedicasse mais tempo às suas atividades
de educação continuada.
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Em 2007, preocupado com uma possível demissão da ConocoPhillips, Halmagyi fez um balanço
de sua carreira. Perguntou a si mesmo quais seriam as competências que ele deveria ter e
qual o valor que ele teria para o seu próximo empregador, caso perdesse o emprego e
precisasse se candidatar a outro.
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"Percebi que estava em risco se a demissão ocorresse", diz Halmagyi. "Tinha me tornado
complacente com a minha carreira e o meu desenvolvimento pessoal. Me permiti ser
aprisionado na inércia do dia-a-dia de trabalho. Parei de pensar sobre a direção que gostaria
de dar à minha carreira e como chegaria lá. Decidi que precisava assumir a responsabilidade e
ser mais ativo a respeito da minha própria carreira."
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Equilibrar vida pessoal e o de desenvolvimento da carreira
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Ter empregos de tempo integral, combinados muitas vezes com responsabilidades familiares,
evita que muitos profissionais de TI possam investir na educação continuada e em programas
de desenvolvimento profissional que precisariam para continuarem a ser relevantes para a
indústria de TI e um mercado de trabalho altamente competitivo. Profissionais de TI que não
encontram tempo para ter aulas, estudar por conta própria, investir em certificações ou
perseguir uma graduação mais avançada correm o risco de se tornarem obsoletos.
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"Se você quiser avançar em sua carreira e se dar bem profissionalmente, a educação é um
requisito importante", diz John Hally, engenheiro sênior de rede e de segurança da EBSCO
Publishing, provedora de bancos de dados de pesquisas e de ebooks para bibliotecas,
instituições médicas e de governo. Hally vem tendo aulas sobre segurança da informação há
12 anos. Atualmente cursa o mestrado em engenharia de segurança do SANS Technology
Institute, instituição sem fins lucrativos de ensino que oferece cursos avançados de gestão da
segurança e de engenharia.
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"É um investimento importante", acrescenta Hally, que trabalhou para a EBSCO por 19 anos.
"Prefiro investir em mim do que em um fundo mútuo, especialmente diante do comportamento
da economia nos últimos seis anos."
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A educação continuada é um componente muito importante nos planos de carreira dos
profissionais de TI porque os expõe a novas idéias, novas tecnologias, novos processos e
metodologias. E oa ajuda a se destacarem diante do recrutadores e futuros empregadores.
"Quando um gerente ou um recrutador está avaliando o seu currículo e vê que você já deu
aulas, ganhou certificações e perseguiu graduações avançadas, vê também que você tem
deidicado tempo para desenvolver o seu conhecimento e a sua carreira", diz Bonnie Diehl,
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diretor do SANS Technology Institute. "Isso mostra vontade de aprender e melhorar, e é algo
realmente positivo."
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Halmagyi, Hally e o consultor de gerenciamento de projetos Andy Maxymillian oferecem sete
dicas para ajudá-lo a abrir espaço na sua agenda, já super agitada, para a educação
continuada.
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1. Comece pequeno
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Pensar que precisarão dedicar várias horas por semana ao estudo auto-dirigido ou às aulas de
um programa de certificação ou de um curso de pós-graduação impede que alguns
profissionais de TI comecem a investir na sua educação
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"Não se preocupe em ter tempo suficiente", diz Andy Maxymillian, co-fundador da Blue Wing
Services, uma empresa de gestão de projetos e consultoria especializada em serviços de
comunicações para segurança pública. "Reserve um pouco de tempo, mesmo que sejam
apenas alguns minutos por dia."
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Dedicar apenas 10 minutos por dia para ler um livro pode dar o impulso necessário para
continuar e, eventualmente, realizar mais. Atingir seu objetivo de obter uma certificação ou
concluir uma aula on-line pode demorar um pouco mais, mas se você for disciplinado acabará
por chegar lá.
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2. Estabeleça uma meta. Estabeleça um plano de ação.
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Quando Halmagyi decidiu que queria ter certificação PMP, estabeleceu uma meta para o
exame: dois meses depois daquela data. Em seguida, estabeleceu um plano de estudo para se
preparar: iria estudar de duas a três horas uma noite por semana e outras três a quatro horas
no fim de semana. "Ao longo do caminho, se um contratempo impedisse o plano de estudo ou
se, ao fim, ainda não estivesse confiante o suficiente, bastaria esticar um pouco a data do
exame."
3. Corte algumas folgas, não todas
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Não pense que você terá que estudar todos os dias ou até mesmo todas as semanas. Se
precisar ter alguns dias ou algumas semanas de folga, não desista, diz Maxymillian.
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"Em alguns momentos você simplesmente não terá tempo ou energia para pegar o livro", diz
ele. "Se você perder uma semana, se você perder alguns dias, tudo bem. Foi o que me
permitiu seguir adiante quando eu ficava desanimado por não ter tocado no PMBOK durante a
semana. É a vida. Basta pegar onde você parou e continuar."
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4. Prossiga em seu próprio ritmo
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Maxymillian começou a preparação para o exame PMP em 2001. Só fez a prova para ganhar a
certificação em 2004, porque teve muitas atribuições nos três anos seguintes: era recémcasado, estava dando consultoria em um grande projeto que o obrigou a trabalhar 60 horas
por semana, ele e sua esposa estavam construindo sua própria casa e, ainda por cima, tiveram
um bebê.
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Se você está buscando uma certificação ou tentando obter graduação avançada, o ponto é:
você não tem que fazê-lo em seis meses ou até um ano. Vá no seu próprio ritmo.
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5. Aproveite o tempo de viagem
Halmagyi, que recentemente perdeu seu emprego na ConocoPhillips, quando a empresa
decidiu fechar a refinaria onde trabalhava, conta que costumava viajar muito. Usou todo o
tempo que passou em aviões e nos aeroportos para ler e se preparar para os exames de
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certificação, tais como o Project Management Institute's Project Management Professional
(PMP) e a certificação ISACA.
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6. Transforme o seu desenvolvimento profissional em algo divertido
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Maxymillian ainda ouviu CDs com aulas de gestão com base no PMBOK em seu carro durante
os 80 minutos que levava para se deslocar de casa para o trabalho, três dias por semana, e à
noite, lia sobre o que ouviu durante o dia.
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O desenvolvimento profissional não se limita apenas às aulas e às conquistas de credenciais.
Profissionais de TI podem aumentar a sua compreensão do negócio e de tendências e
conceitos tecnológicos participando de conferências e eventos. Halmagyi considera sua
participação em diversas organizações profissionais, como a Society for Information
Management parte do seu desenvolvimento profissional e do investimento em sua educação
continuada. As conferências, almoços e reuniões promovidos por essas organizações de
desenvolvimento profissional permitem a Halmagyi se conectar e aprender com seus pares.
7. Obtenha o apoio de seus chefes
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Hally diz que seu empregador e seu chefe imediato têm apoiado seus objetivos educacionais.
Seu empregador oferece reembolso de matrícula, diz ele, e seu chefe escreveu uma carta de
recomendação quando ele se matriculou em um programa de mestrado. Hally diz que o apoio
da EBSCO tem sido a chave para sua educação continuada.
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A EBSCO, por sua vez, tem apoiado Hally porque tem se beneficiado em várias ocasiões do
conhecimento adquirido pelo funcionário em seus estudos.
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Fonte: CIO [Portal].
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