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Sem abandonar a área de formação, trabalhador busca uma segunda opção para 
complementar a renda 
 
Nos anos 80, tornou-se notório o caso de um engenheiro que, formado pela Universidade de 
São Paulo, não conseguiu um emprego em sua área de formação e, por isso, decidiu abrir uma 
lanchonete, batizada com a frase "o engenheiro que virou suco". O caso ilustra uma situação 
comum: deixar de fazer aquilo de que se gosta em troca de uma atividade mais rentável. 
 
Algumas pessoas, porém, contrariam essa fórmula e se desdobram para continuar em sua 
área de formação -mesmo que tenham de encontrar outro emprego financeiramente mais 
compensador e trabalhar em jornada dupla. A profissão passa, então, a ser uma alternativa de 
lazer e satisfação da qual não se quer abrir mão. 
 
É o caso da radialista Vanessa Rabetti, 30. Ela graduou-se em 2001 e, apenas dois anos 
depois, conquistou espaço em uma rádio. "Trabalho por prazer, pois, se fosse pensar no 
salário, não estaria atuando na minha área. O dinheiro [em radialismo] é escasso", diz. 
 
Nos fins de semana, o ambiente e o trabalho mudam completamente. Rabetti passa para trás 
de um balcão para servir bebidas em uma boate underground. "Com esse emprego, o que eu 
ganho fica razoável", revela, destacando que ainda precisa sustentar a casa e ajudar os pais. 
Quase metade de seus rendimentos mensais provém do trabalho na boate. 
 
Ela refuta, contudo, a idéia de abandonar o cargo de radialista: "O mercado [de trabalho] é 
pequeno. Seria muito bom se houvesse um reajuste salarial. Mas só deixo de trabalhar em 
rádio se for demitida e não conseguir encontrar um emprego na minha área. Não sairia por 
opção. Já foi muito difícil conseguir entrar", afirma. 
 
Dificuldades 
 
As palavras-chave para lidar com situações como essa dupla jornada são flexibilidade e 
criatividade, segundo a psicóloga Maria Cristina Mariante Guarnieri. "Se o indivíduo se trancar 
em seu sonho e não buscar alternativas possíveis, acaba tendo uma grande frustração", 
afirma. "Por outro lado, é possível juntar as duas atividades e inter-relacionar frentes, sempre 
parando para fazer um balanço, buscando entender por que se mantém em cada um dos 
trabalhos", sugere Guarnieri. 
 
Para Rodrigo Peixoto, consultor da Catho, quem segue em uma atividade paralela por gosto 
pessoal deve ser cauteloso para não misturar os dois trabalhos. Segundo ele, é preciso impedir 
que um dos serviços atrapalhe o desempenho do outro. Caso contrário, ele "poderá ser 
eliminado do quadro [de funcionários]". 
 
As maiores dificuldades encontradas por profissionais que demoram a procurar um emprego 
mais rentável são a idade avançada e a falta de qualificação e de experiência profissional, de 
acordo com o especialista. "Mudando de área, o profissional pode ficar malvisto", diz Peixoto. 
 
Não foi o que ocorreu com a advogada Marilene Novelli Siragna, 40, que concluiu sua 
graduação há apenas cinco anos. Professora de inglês desde os 18 anos, trabalhou durante 
muito tempo como secretária e sempre quis seguir a carreira de direito. Hoje, mantém o 
trabalho nas salas de aula como forma de aumentar sua renda. 
 
"Como meu escritório ainda é recente, preciso continuar lecionando inglês para garantir o 
rendimento no fim do mês. Iniciar a carreira depois dos 30 anos é complicado", comenta. "No 
escritório, há mês em que entra dinheiro e mês em que nada entra. É incerto. Uso o salário de 
professora para cobrir os gastos fixos." 
 



A advogada afirma que só mantém o emprego de professora pelo dinheiro. "De qualquer 
maneira, a segunda profissão ajuda, pois, alguns alunos, ao saberem que sou advogada, viram 
clientes." 
 
Leia mais 
 
Emprego deve prover renda e satisfação  
 
A assistente comercial Vanessa Rabetti, que acumula a função de "bargirl" nos fins de semana  
 
Vinicius de Moraes foi diplomata, Carlos Drummond de Andrade, farmacêutico, e Paulo Autran 
é advogado. Esses são apenas alguns exemplos de personalidades que mantiveram um 
emprego em áreas diferentes daquelas em que se destacaram até que pudessem sobreviver 
apenas com o trabalho que de fato os satisfazia. 
 
"O trabalho é fonte de prazer, enquanto o emprego é fonte de renda", defende o filósofo e 
consultor organizacional Mário Sérgio Cortella. Para ele, o emprego não tem necessariamente 
relação com satisfação pessoal e é, muitas vezes, utilizado como ferramenta para alcançar 
metas propostas. 
 
Músico há 20 anos, Marcelo Romani, 35, concorda: "O prazer que se tem ao fazer algo de que 
se gosta é indescritível. Não importa o quanto se ganhe". Baixista e cantor, ele tem uma 
banda chamada Cidade Nua e toca em outros oito grupos. 
 
Juntando todos os trabalhos como músico, a média de ganho de Romani é de R$ 400 mensais. 
Por isso, há muitos anos, passou a procurar outras atividades para engordar seus ganhos. "Vivi 
durante muito tempo só de música, mas as responsabilidades foram aumentando e tive de 
buscar "bicos" para ganhar mais dinheiro." 
 
Há seis meses trabalhando como auxiliar administrativo no departamento pessoal da 
Universidade São Judas, Romani precisou inverter as prioridades do dia-a-dia. Pelo menos na 
prática. "Quando posso, ensaio da meia-noite às 2h, mas, muitas vezes, acabo tocando sem 
conseguir ensaiar", diz, ao lembrar que pretende aumentar a carga horária de seu serviço 
administrativo. 
 
"É importante não misturar as estações. Quando estou no escritório, estou ali para trabalhar e 
não posso pensar em música." Sua grande frustração é, provavelmente, a de muitos artistas: 
"Fico muito triste por não conseguir uma oportunidade real com música no meu país". 
 
Infelizes 
 
"As pessoas que abandonam seus sonhos são as que normalmente reclamam muito do 
trabalho", afirma Gilberto Guimarães, diretor da consultoria BPI, especializada em recursos 
humanos. 
 
Nesses casos, o trabalho passa a ser uma obrigação e deixa de ser uma atividade prazerosa. 
"A tendência é que as pessoas se acomodem, e trabalhar sem vontade é infernal", completa 
Guimarães. 
 
Para que isso não acontecesse, o radialista Thiago Rocha, 23, buscou ter independência 
financeira. Trabalhou dois anos em sua área e economizou o suficiente para montar um 
estabelecimento próprio: a República do Açaí. "Deixei de sair e de comprar supérfluos. Privei-
me de luxos, mas pude juntar o dinheiro de que precisava." 
 
Inaugurado há um ano, o bar possibilita, agora, que Rocha trabalhe como radialista 
"simplesmente por paixão à profissão". 
 
Fonte: Folha de S. Paulo, São Paulo, 23 abr. 2006. Empregos, p. NT. 
 


