Como escolher uma carreira da
qual você realmente goste
No sistema em que vivemos, somos um tanto obrigados a saber
como escolher uma carreira, ou pelo menos uma área, lá pelos
18 anos. Por mais que seja permitido consumir álcool nessa
idade, por exemplo, não somos exatamente responsáveis por
todas as partes da vida.
Mesmo assim, lá vamos nós, muitas vezes para a faculdade,
estudar muito e se formar. Ok, mas e depois? Existe uma
infinidade de escolhas e elas nem sempre precisam estar dentro
do limite de um setor de mercado.
Isso sem contar que quem escolhe uma carreira acredita estar
feliz nela por anos e um belo dia se vê cansado e querendo uma
mudança. Totalmente plausível e, em muitos casos, executável.
Mas antes de fazer como o Chandler, de Friends, e ficar só se
perguntando o que pode acontecer, que tal analisar melhor a
sua vida e as opções disponíveis?
Listamos algumas dicas para você que está confuso sobre qual
caminho escolher. Claro, nem sempre todas servem para você.
Mas pratique um pouco de cada uma para ter certeza.
No processo, quem sabe não encontra o trabalho perfeito (mesmo
que seja de coach de carreira)?
Vamos lá organizar as ideias?

Para saber como escolher uma carreira,
aprenda sobre si mesmo
Seu primeiro dever de casa é aprender sobre si mesmo. Na
verdade, nós nunca paramos de nos conhecer e isso é bom. Mas
antes de sair mandando currículos ou criando um CNPJ, você
precisa ir fundo nesse assunto.
E para efetivamente se entender melhor, aconselhamos que você
faça o que achar que deve. Faça seu mapa astral, o teste das

16 personalidades ou siga esses 27 exercícios. Não importa, o
que interessa é que você acredite naquilo e junte as
informações que encontrar com o que realmente sente.
Se preferir algo mais business, pode tentar o DISC ou o teste
do Vagas.com. E, claro, tem a opção ainda de contratar um
profissional que te ajude nessa saga, caso você possa investir
um pouco mais.
Um outro jeito de fazer isso é lendo. E não precisam ser
livros de autoajuda! Você pode encontrar ensinamentos valiosos
que vai levar para o resto da vida com a ajuda de autores
especiais. Recomendamos:
Foco – Daniel Goleman
O Poder do Hábito – Charles Duhigg
O Poder do Agora – Eckhart Tolle
Inteligência Emocional – Daniel Goleman
10x Rule – Grant Cardone
Pronto para uma jornada? Mande ver nessas obras e anote tudo o
que achar relevante para a sua busca por como escolher uma
carreira perfeita.

Esqueça as carreiras da moda
Dependendo da fase em que você estiver na vida, talvez já
esteja cansado de ver modas irem e virem. Assim como a escolha
por roupas, a escolha de carreiras também têm seu hype. Por
favor, não acredite nisso. Modas são o que são: coisas
passageiras.
Isso sem contar nossa típica mania de acreditar que a carreira
da outra pessoa é melhor que a nossa e então persegui-la.
Também não é uma estratégia inteligente! As pessoas gostam de
coisas totalmente diferentes. Tem gente que gosta de misturar
batata frita com sorvete do Mc Donalds, veja bem!
Brincadeiras à parte, se não quiser cair numa furada,
concentre naquilo que vai satisfazer você.
Uma boa nessas horas é conversar com as pessoas que têm aquela
carreira que parece perfeita. Faça a pergunta do Net Promoter

Score (se quiser saber o que é isso, leia A Pergunta
Definitiva 2.0): você recomendaria o seu trabalho para um
amigo ou familiar?
Muita gente vai dizer que não. Pode apostar. Mesmo os
empreendedores mais apaixonados podem dizer que não recomendam
porque o trabalho é duro. Agora, se mesmo com os “porquês”
você achar que deve perseguir aquilo, jamais estaríamos aqui
para te impedir.

Escolha mais um lifestyle do que uma
carreira
Olhe para a vida que as pessoas têm e avalie se é aquilo que
quer fazer. Queremos dizer todos os aspectos. Quem soube como
escolher uma carreira que é seu sonho passa tempo suficiente
com a família? Vai ao cinema na quarta-feira? Isso seria
importante para você?
Saber como escolher uma carreira da qual você realmente gosta
não é sobre apenas ser bem sucedido profissionalmente, mas ser
feliz. Mark Zuckerberg, por exemplo, poderia ter tido uma vida
calma, talvez como programador de alguma empresa.
Ele preferiu ser empreendedor porque tinha o brilho nos olhos
com seu projeto. Deu muito e muito certo. Mas temos que
combinar que ele teve que passar alguns perrengues antes de
poder curtir a família, ter um clube do livro e investir tempo
para criar um filho, certo?
Isso sem contar o investimento financeiro, especialmente para
quem quer ser empreendedor.

Não fique obcecado
Pensar sobre como escolher uma carreira para perseguir é quase
um novo trabalho. Você vai se ver olhando para listas de vagas
durante horas a fio e lendo artigos dos especialistas na área
até de madrugada. Mas evite a obsessão.
Lembre-se de que tudo leva tempo, especialmente escolhas e
mudanças. Tudo bem se para decidir você tiver que fazer um

curso de 6 meses. Uma hora, o caminho certo aparece.
Evite também ser muito cabeça dura sobre isso. Se no meio da
sua busca por uma colocação em uma nova carreira você se
deparar com outra que tem certeza de que irá gostar, não se
desespere. Pese alguns prós e contras e vá fundo.
Mais algumas questões que você pode fazer a si mesmo para
escolher a carreira perfeita:
O que seus amigos e familiares dizem que você sabe
fazer?
Estar em um emprego satisfatório pode significar
que você sabe o que está fazendo, não que
exatamente cai de amores por aquilo.
O que você mais gosta no trabalho/curso que está fazendo
agora?
Destacar esses pontos pode ajudar a afinar a
busca.
Pelo que você quer ser reconhecido?
Ter salvo a Amazônia da devastação ou vendido
todas as cópias de um livro no primeiro dia?
Boa sorte na busca!
E conte com nossos clássicos para acompanhá-lo na busca de
como escolher uma carreira. Você pode encontrar vários dos
melhores autores de não ficção do mundo dos negócios na
plataforma do 12’. Confira agora! E não deixe de baixar os
aplicativos para Android e iOS

