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Em uma recente conversa com um executivo, ele me disse: "Sinto que meu prazo de validade 
expirou nesta empresa". Fiquei um pouco perplexo e perguntei o que ele queria dizer com aquela 
expressão. E obtive a seguinte resposta: "Acho que já dei a contribuição que precisava e podia 
para a organização. A partir de agora, não vejo como alavancar os resultados de minha área". 
Prazo de validade parece um pouco exagero e, com certeza, não se aplica de forma generalizada. 
Mas faz sentido para muitos casos e histórias de uma série de executivos. 
 
Para detectar se um capítulo na vida profissional está chegando ao fim, basta fazer duas 
perguntas: há quanto tempo este executivo tem feito a mesma coisa e há quanto tempo não é 
desafiado pela organização a executar uma tarefa excepcional? 
 
O interessante é que, apesar de as respostas indicarem o contrário, boa parte dos profissionais 
continua preso à cadeira. Há alguns motivos para este fato. Em primeiro lugar, trata-se da 
necessidade de se ter um vínculo de trabalho tradicional (CLT). Esta zona de conforto favorece 
muito a acomodação das pessoas. 
 
Em segundo lugar, assim como revolucionar o cotidiano, todos os dias - não é algo saudável para 
executivos - mudanças diárias e constantes também não o são para a organização, já que 
poderiam levar ao caos. Portanto, existe um pacto latente entre empresa e executivo que reforça 
a zona de conforto. Em terceiro lugar, o mundo não está assim tão cheio de oportunidades para o 
profissional "chutar o balde" tranqüilamente, sem o risco de acabar desempregado mesmo. 
 
Levando estas questões em consideração, voltamos ao prazo de validade. Afinal, o que acontece 
com ele? Para explicar este ciclo dos profissionais nas organizações, é possível fazer uma 
comparação com as fases da vida. Todos profissionais seguem as mesmas etapas nas 
corporações: início (nascimento), aprendizado (desenvolvimento), questionamentos 
(adolescência), fase das mudanças (maturidade). A partir daí, podem surgir dois pensamentos: ou 
deixar a empresa ou morrer dentro dela. Ainda existe a possibilidade de, antes de morrer nela, 
acabar com a empresa, o que seria uma situação mais trágica, mas que acontece. 
 
Este ciclo é o que seria o prazo de validade. Ele pode ser elástico. Para uns ele se fecha mais 
rapidamente, enquanto para outros são mais longos. Mas tudo depende dos desafios que o 
profissional se impõe e que a empresa estimula na busca da competitividade. 
 
No entanto, é importante que o executivo não acredite que não tenha um prazo de validade. 
Quem se rotula sem este prazo, acaba descobrindo, da forma mais difícil, que todos nós o temos. 
Ou seja, ao ser forçado por diferentes circunstâncias a preparar um novo currículo. 
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