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ADEUS LIDERANÇA FEMININA!

Sumaia Thomas (*)

Você não leu errado, é isso mesmo. Quero 
dar adeus ao termo #liderançafemini-

na em todas as minhas publicações, discursos 
e narrativas, pois afinal de contas, não existe 
liderança masculina, existe? Nem tão pouco 
existe liderança de gênero, certo?

Na verdade, temos líderes que exercem a lide-
rança de forma admirável, inspiradora e eficaz.

Aliás, não existe o feminino da palavra líder 
nem no singular e nem no plural. Dizemos a líder, 
o líder, as líderes, os líderes e ponto. Líderes são 
pessoas para as quais atribuímos valores por 
seus pensamentos, ideias, realizações, conduta, 
resultados, comportamentos. São pessoas que 
nos inspiram no caminho a seguir e nos dão a 
direção por conseguirem enxergar além de onde 
estamos naquele momento.

Reflita sobre o significado de liderança e veja 

se este parágrafo introdutório te faz sentido 
para continuar lendo, pois vou definir o que é 
liderança para mim.

LIDERANÇA significa saber quem você é, o 
que quer e como traçar planos para atingir seus 
objetivos impulsionando o desenvolvimento 
das pessoas à sua volta. E para isso acontecer, 
existe uma exigência básica (#sqn): o autoco-
nhecimento.

LIDERANÇA é um estado, um posicionamento 
e não apenas um cargo que alguém lhe 
confere. LIDERANÇA é ação. LIDERANÇA é 
para vida pessoal, profissional e familiar, pois 
demanda assertividade, clareza e tato para 
conduzir a «turma» de qualquer uma dessas 
três áreas citadas. A tarefa é árdua, mas possível 
para qualquer gênero.

Então, por que será que há algum tempo 
falamos de liderança para mulheres, empode-
ramento feminino e feminismo? Bom, na minha 
opinião, nosso grau de consciência se expandiu, 

e com ele, ampliaram-se os questionamentos 
sobre eu e você, ele e ela, nós, eles e elas, e 
sobre o que de verdade importa. É tempo de 
ajustes nessa nomenclatura toda.

LIDERANÇA pode ser nata, pode ser 
aprendida e pode ser aperfeiçoada na prática. 
E para finalizar este breve artigo quero deixar 
uma frase, que apesar de não conhecer a autoria, 
adoro e reproduzo sem fim. A essência dela está 
no autoconhecimento (aquela exigência básica 
que não é tão fácil de aceitarmos e trabalharmos 
por conta do nosso ego), e diz assim:

“O líder é simplesmente uma pessoa que 
segue aquilo que acredita”.

Que possamos seguir certas(os) do nosso 
propósito com autenticidade. E que seu estilo 
de LIDERANÇA inspire muitas outras pessoas 
na jornada da vida.

Seja bem-vinda LIDERANÇA! 
#adeusliderançafeminina

Um beijo carinhoso
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TranSição de carreira na era digiTal: 
o que Você preciSa Saber 

Surgiram novas 
carreiras, novos 
caminhos e 
profissões que 
antes não existiam.

Andrea Tedesco (*) 

o mundo está em constante transformação. Porém, nunca 
havia mudado em uma velocidade tão rápida quanto nos 
dias de hoje! 

Alteramos não só a forma como nos relacionamos com as pes-
soas, como também o jeito de levar a vida profissional: seja na 
hora das empresas recrutarem pessoas ou até mesmo a forma 
como os candidatos passam por processos seletivos. Tudo mudou. 
Com isso, surgiram novas carreiras, novos caminhos e profissões 
que antes não existiam. 

É natural que, ao longo de tanta transformação, as pessoas se 
questionem mais e busquem derrubar muros entre a vida pessoal 
e vida profissional para focar em gestão de vida e carreira como 
algo unificado e interligado. Surgem, então, dúvidas como: qual 
é o meu real propósito profissional? Por que meu salário é tão 
injusto? O que me prende neste trabalho? Tenho medo de perder 
o emprego? Gosto do que faço? É aí que a ideia de mudar de 
área e começar a trilhar um novo caminho começa a aparecer. 

Mas como fazer essa transição de carreira? 
Primeiro, é importante entender os motivos pelos quais você deseja 

fazer essa mudança e olhar primeiro para dentro de si. Segundo, é 
necessário analisar o mercado e perceber quais são as oportunidades 
que conversam melhor com o que você já desenvolveu. 

Para finalizar, é importante ter apoio profissional de qualidade, 
com instituições que estejam conectadas com as necessidades 
desse novo mundo para saber como desenvolver esse plano ou 
até mesmo para aprender a construir um. 

Existem 6 passos simples que você pode começar a fazer 
em casa para montar seu plano de transição de carreira: 

passo 1 - Entender exatamente os motivos pelos quais deseja 
realizar essa mudança; 

passo 2 - Entender e aceitar que para transitar nesse novo 
mercado, deverá atualizar a sua forma de ver a si mesmo e ao 
mundo ao seu redor. Novo mindset de crescimento; 

passo 3 - Compreender o que está acontecendo com o mercado 
e quais são as novas necessidades de comportamento e conheci-
mentos técnicos que tenham mais a ver com as habilidades que 
já possui. Desta forma, fica mais fácil sincronizar competências 
e criar um novo produto pessoal/profissional; 

passo 4 - Desenvolver habilidade de aprender a aprender. 
Em um mundo complexo e volátil, a única certeza que temos é 
a incerteza. Isso significa que, para mudar de carreira, é preciso 
entender qual é o seu estado atual e qual estado desejado. Assim, 

fica mais fácil começar a entender o que significa essa habilidade 
essencial no mercado atual; 

passo 5 - Cuidar do seu gerenciamento de carreira. Uma habili-
dade extremamente fundamental para que você crie novos planos 
com clareza e que essas escolhas sejam sustentáveis, tornando 
você um profissional de alta empregabilidade, independentemente 
da sua senioridade. Quando você gerencia a sua carreira, você 
cria com clareza o seu estado desejado e quais caminhos precisa 
criar com clareza, foco, disciplina e prazos a fim de atingi-lo com 
máxima qualidade e de forma sustentável; 

passo 6 - Estude muito! Escolha uma boa instituição para 
adquirir a nova competência técnica que escolheu. Em tempos 
de grandes mudanças e novos processos, uma boa escola é aque-
la que além de oferecer um excelente nível de ensino técnico, 
proporciona desenvolvimento de competências comportamen-
tais desejadas pelo mercado atual, bem como ações diversas de 
construção de networking e te ensina como utilizar a sua rede 
de contatos a favor dos seus projetos (inteligência relacional). 

Locais que incentivam a troca, o aprender a aprender, contato 
com possíveis empregadores, ações de desenvolvimento inter e 
intra pessoal, bem como a criatividade, certamente lhe ajudarão 
a criar um plano forte e focado em sucesso. Mas afinal, existe 
momento certo para mudar de carreira? A resposta é sim! 

O momento ideal é quando você sentir que os caminhos pelos 
quais está seguindo hoje (carreira = caminho) não fazem mais 
sentido com a expressão da sua verdade e do seu propósito. Isso 
vale para um recém-formado ou mesmo para um engenheiro na 
faixa de 50 anos que quer buscar novas oportunidades no mercado. 

É importante aproveitar as oportunidades que o mercado ofere-
ce. Por estarmos vivendo em um mundo digital e todo conectado, 
o mercado de tecnologia está muito aquecido e promete ser pro-
missor para 2019. Sem dúvida, quem entender verdadeiramente 
o processo de transformação em que vivemos verá na tecnologia 
a grande necessidade de sobrevivência no mercado. 

Por fim, para evitar uma possível frustração durante ou depois 
da transição a palavra de ordem é planejamento. Sem entender 
as razões e sem planejar seus passos com disciplina, foco e ad-
ministração, a chance de frustração pode ser grande. 

Administrar a sua carreira após a transição continua sendo fun-
damental para que mantenha o seu nível de empregabilidade em 
alta. Você acompanha o que vem acontecendo com você e com o 
mercado, para que alinhe expectativas e desenvolvimento contínuo. 

(*) - É Mentora de Carreiras da Digital House, hub de educação para a formação 
de profissionais de alta performance para o mercado digital.É importante entender os motivos pelos quais você deseja fazer essa mudança.
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