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Retomar a profisão depois de anos sem exercê-la requer muita persistência  
 
Encontrar no mercado profissionais que desenvolveram a carreira distanciando-se do diploma 
universitário não é difícil. Situação mais complicada é daqueles que se formaram em uma 
especialidade, nunca exerceram a função, mas, um dia, resolvem fazer o caminho de volta e 
ingressar na atividade. A retomada, apesar de repleta de obstáculos, não é impossível. 
Indispensável ao candidato é uma dose extra de perseverança. Ingrediente este que não faltou a 
Edevaldo Tadeu Diniz Araújo, 31 anos, hoje diretor da Olho Digital, sua própria empresa, 
especializada em marketing de Internet.  
 
A trajetória até chegar a este estágio foi bem conturbada. Formado em Publicidade e Propaganda 
e atuando há nove anos no departamento financeiro da Brinquedos Estrela, ele nunca havia tido 
oportunidade de atuar na área. "O que mais pesava era a remuneração. O padrão de vida era 
bom e isso me fazia permanecer na empresa", lembra o executivo.  
 
Fora do horário de trabalho, Araújo deixava de lado as planilhas financeiras para ficar montando 
imagens no computador. Com 25 anos, veio o desejo de aproximar sua atividade no mundo dos 
negócios ao diploma do curso universitário. A primeira providência foi enviar inúmeros currículos 
pela Internet, falando das experiências acumuladas, mas externando a vontade de migrar para o 
setor de marketing.  
 
- Foi aí também que tive a primeira decepção. Os profissionais de mercado insistem em dizer que 
não têm preconceitos. Porém, só querem pessoas com experiência e, na época, eu não tinha. 
Acabava sendo preterido nas seleções por este motivo - conta.  
 
Dois anos se passaram e algumas entrevistas também, mas a reviravolta na carreira não 
acontecia. Partiu, então, para uma decisão radical: desligou-se da Brinquedos Estrela e investiu 
numa especialização em marketing e Internet. Foi aí que começou a ganhar seu espaço no 
mercado de publicidade. "Mas não sem reduzir a remuneração. Desde o início, sabia que 
precisaria fazer sacrifícios para alcançar minha meta", relembra.  
 
Conseguiu então ser contratado para trabalhar na equipe de telemarketing do portal Universo 
Online (UOL). Inicialmente, por meio período, e depois, expediente integral. "Foi a partir daí que 
as portas na área começaram a se abrir. Depois, trabalhei durante oito meses numa agência de 
publicidade e propaganda até que, há um ano, resolvi montar o meu próprio negócio", conta ele, 
hoje com uma carteira de 50 clientes na Olho Digital e seis profissionais sob sua responsabilidade.  
 
Da faculdade de economia para o departamento de RH  
 
A trajetória profissional de Valma Prioli, hoje gerente da área de Recursos Humanos da Watson 
Wyatt do Brasil, consultoria norte-americana especializada em aconselhamento de carreira, não 
foi muito diferente. Ainda durante a faculdade de Economia, ela resolveu migrar para o 
departamento de RH. Trabalhou durante anos no segmento até que, um dia, resolveu aventurar-
se na área na qual tinha especialização, a financeira.  
 
- Rapidamente, fui contratada por uma instituição bancária. Não tive muita dificuldade de 
ingressar, mas logo vi que a minha afinidade maior era mesmo com a minha antiga área de 
atuação, então fiz o caminho de volta - conta Valma.  
 
Ser facilmente absorvido pelo mercado, em casos como estes, não é a regra. Pelo contrário. 
Valma reconhece fazer parte do grupo de exceções. "Quanto maior a proximidade entre os 
setores, menor será a dificuldade em migrar. Até porque o profissional pode ser visto como ideal 



para a posição em aberto por ter visão de negócio abrangente. Não dá para generalizar. A 
experiência pode ser valiosa", destaca a gerente da área de RH da Watson Wyatt do Brasil.  
 
Na prática, os profissionais que desejam dar uma guinada na carreira enfrentam muitos 
obstáculos. A começar por não ter uma extensa network (rede de relacionamento) na área; não 
ter contato estreito com as novidades do setor e, principalmente, estar concorrendo com 
profissionais com experiências anteriores no currículo. "Ou seja, as desvantagens são muitas. Por 
isso, quem deseja dar uma reviravolta na carreira precisa ser bastante persistente", diz Frederico 
Eigenheer, diretor da Eigenheer Recursos Humanos, especializada em recrutamento e seleção.  
 
Embora os consultores de desenvolvimento de carreira digam nunca ser tarde para correr atrás 
dos sonhos na vida profissional, neste caso, eles apontam um limite para dar uma reviravolta: até 
30 anos. "Após esta idade, fica mais complicado. Geralmente, a decisão afetará também filhos e 
esposa e o executivo acaba deixando de lado a realização dos desejos para priorizar o lado 
financeiro. A recomendação é adiar para o futuro o desejo", completa Eigenheer.  
 
Os casos de profissionais dispostos a abrir mão de seu espaço no mercado e do reconhecimento 
para reiniciar praticamente do zero uma nova trajetória são raros, diz Carlos Vitor Strougo, head 
hunter da Kadan Consultores. Mas reais. "Quanto mais no início, melhor. A probabilidade do 
mercado rejeitar este perfil de profissional é menor. Se por um lado o candidato com esta 
coragem indica ser empreendedor e ousado, por outro, pode ser interpretado como inconstante e 
sem foco na carreira, características negativas. Dependerá do referencial", afirma.  
 
Por isso, nada de rótulos em currículos com estes sinais, recomenda Lucia Helena Dermengi, 
gerente de transição de carreira do escritório de Curitiba da RightSaadFellipelli, consultoria de RH. 
"Dependendo da área, voltar à especialização antiga implica em várias doses a mais de empenho 
e dedicação. Caso dos setores que exigem conhecimentos atualizados, como o de Tecnologia da 
Informação. Para áreas como RH e Qualidade, as transições tendem a ser menos dolorosas e mais 
rápidas", observa.  
 
Para dar uma guinada é preciso...  
 
>> Ser persistente.  
 
>> Procurar atualizar-se e especializar-se na área para a qual pretende retornar.  
 
>> Ter consciência de que está disputando espaço com profissionais com experiências anteriores 
no setor.  
 
>> Formar uma network (rede de relacionamento) com pessoas que atuem na área.  
 
>> Manter-se informados sobre as novidades, evoluções e perspectivas do segmento para o 
futuro.  
 
>> Enviar constantemente o currículo, falando das vivências acumuladas e as pretensões para o 
futuro.  
 
>> Estar disposto a fazer concessões (financeiras inclusive) para conseguir ingressar no novo 
nicho de mercado.  
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