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Não há como determinar o tempo certo para fazer um balanço na carreira. Até porque 
a avaliação precisa tornar-se um hábito e não ser feita apenas quando o profissional 
sente que a trajetória está fora dos trilhos. Dar uma parada para reavaliar os rumos, 
no entanto, não significa sair do mercado de trabalho. A recomendação dos 
consultores de gestão é conciliar o cotidiano na empresa com a pausa para repensar 
quais serão os passos seguintes. O pedido de demissão só deve vir após a decisão de 
qual será a próxima etapa.  

O fato é que apenas o executivo saberá quando a luz vermelha acendeu, indicando ser 
o momento ideal para rever a vida profissional. Alguns indícios, porém, servem como 
pista para que se perceba que é preciso revisar as metas e direcionar os planos. Um 
projeto não atingir os resultados esperados, a ascensão na empresa não seguir o ritmo 
previsto, sentir-se constantemente desmotivado ou quando se observa que o mercado 
de trabalho passa por drásticas transformações são algumas das situações que 
costumam desencadear paradas para refletir sobre a carreira.  

Sem fómula para determinar o período  

- Não há fórmula e nem como determinar o período certo para avaliar a trajetória. É 
mais uma questão de percepção pessoal. Ninguém melhor que o próprio profissional 
para dizer qual a hora propícia para dar uma guinada na carreira - diz Jane Assis, 
diretora-executiva da High Flyers, consultoria especializada em Recursos Humanos 
(RH), que tem em seu portfólio de clientes Companhia Siderúrgica de Tubarão (CST) e 
Oi.  

Uma vez detectado que o período é de reflexão, é indispensável sinceridade do 
executivo ao avaliar suas habilidades e pontos fracos. "O momento é de ajuste. Só não 
acho que a pausa deva estar, necessariamente, associada a se desligar do mundo dos 
negócios.  

Pedir na empresa uns dias para descansar ou estudar o mercado de trabalho ao longo 
dos finais-de-semana são opções de tempo para rever a trajetória, sem precisar pedir 
o desligamento da companhia", assinala João Paulo Lourenço, responsável pelo 
escritório carioca da Michael Page, especializada em recrutamento na área financeira.  

No Brasil, prática ainda é tímida  

Hoje um dos consultores de empresas mais badalados do meio empresarial, mas 
durante muitos anos atuando como executivo em multinacionais de grande porte, Max 
Gehringer diz que a avaliação da carreira está longe de ser uma prática recorrente 
entre os profissionais brasileiros. "Nos Estados Unidos, esta pausa faz parte da rotina 
anual. Então, o profissional pega uma espécie de cartilha para detectar falhas e vai 
pautando  

suas ações futuras pelos pontos em que detectou erros", assinala Gehringer.  

No Brasil, prossegue ele, a situação é bem diferente. "Os executivos não se avaliam 
por conta própria. Quando muito, questionam-se quando as coisas não estão indo lá 



muito bem no trabalho, onde estão errando. Mas nada de ficar colocando idéias no 
papel, estabelecendo metas e datas, para se cobrar os resultados dali a um ano. A 
grande diferença é que americanos são mais práticos e brasileiros, intuitivos", acredita 
Gehringer.  

Avaliar a trajetória somente em momentos críticos aumenta as chances de optar por 
um caminho errado. Sócio-gerente da Eigenheer Recursos Humanos, Frederico de 
Mello Eigenheer acredita que o ideal é o profissional tomar a iniciativa quando se 
encontra em posição confortável na corporação. "Desta forma, ele terá tempo para 
definir suas prioridades e as diretrizes seguintes. Além do mais, a pressão por uma 
reviravolta será bem menor e, com isso, os resultados tendem a ser melhores", 
acredita.  

Na prática, pausa só quando há algo errado  

Os executivos dizem estar na direção correta, abrindo brechas em suas agitadas 
agendas para avaliar a carreira. Reconhecem, entretanto, que estão mais propensos à 
prática quando percebem algo errado na trajetória. Com pouco mais de 20 anos de 
carreira, Bruno Ehlers, gerente de Tecnologia da Informação da United Parcel Service 
(UPS), é um dos que integram o rol dos profissionais precavidos, com o hábito de se 
auto-avaliar. Nem sempre foi assim.  

A postura só foi adotada após perceber que perdia oportunidades ao não antever 
cenários e se preparar para enfrentar novos desafios.  

- Acreditar que um novato faça um balanço de carreira é um exagero. Mas a 
preocupação começa a fazer parte da vida dos profissionais cada vez mais cedo. Se 
alguns anos atrás o executivo parava para um balanço aos 30 anos de idade, hoje já é 
comum encontrarmos pessoas preocupadas com a questão aos 25 - assinala Ehlers.  

Vale dar uma pausa quando...  

>> o executivo almeja dar um passo adiante na vida profissional.  

>>o plano de carreira não está seguindo o ritmo esperado.  

>>um projeto não atingiu os resultados previstos.  

>>acontecem alterações políticas ou no mercado de trabalho.  

>>a empresa está implantando uma nova prática.  

>>o profissional sente-se, constantemente, desmotivado.  
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