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Consultores e profissionais comentam a questão e dão suas dicas. 
 
Cada vez mais exigentes e seletivas, as empresas preferem profissionais bem formados, mas 
nem sempre a alta qualificação é garantia de emprego. Claro que, quem não investe no 
aprimoramento de sua formação, fica pra trás, mas não são somente essas pessoas que 
enfrentam dificuldades pra conquistar uma boa colocação. Tem muita gente que "coleciona" 
certificações, tem MBA, mestrado, cursos de especialização, fala vários idiomas e está 
desempregado ou, ainda, se sujeita a trabalhos medianos, muito aquém de suas 
competências. Então, será que vale a pena investir tanto em conhecimento?  
 
Claro que sim, mas não existe medida certa para isso. "Sem dúvida, as pessoas bem formadas 
são mais respeitadas e mais bem vistas no mercado", salienta Eugênio Mussak, educador 
corporativo e presidente da Sapiens Sapiens Desenvolvimento Empresarial, de São Paulo. "E 
não há nada contra a superqualificação, mas ela precisa ser bem avaliada no momento de ser 
colocada em prática". É imprescindível saber gerenciar sua formação e investir na sua área de 
atuação ou naquela que você almeja para o futuro da sua carreira. Não adianta fazer vários 
cursos - sejam eles de especialização ou de stricto sensu -, sem estabelecer metas.  
 
Além disso, é importante que você busque conhecimento por prazer e não para "colecionar" 
diplomas. Dessa forma, sua formação agregará valor real à sua vida profissional. "Há pessoas 
que passam anos estudando, fazendo cursos no exterior e no Brasil, acham que o mais 
importante é se especializar, mas não investem na qualificação profissional e, quando saem 
para o mercado de trabalho, encontram dificuldades", ressalta a consultora de operações da 
Gelre (empresa paulista especializada em RH), Fernanda Baldívia. "Numa seleção, se temos 
um candidato que investiu muito em estudo e outro que tem grande experiência profissional, 
sem dúvida, ficamos com o segundo. Quem está no mercado é muito mais valorizado e não 
quem busca formação acima de tudo. É preciso ter posto a mão na massa". 
 
Hoje, as empresas valorizam as competências e competência alia conhecimento, habilidade e 
atitude. Então, de nada adianta você ter sido um dos melhores alunos na Universidade e 
realmente gostar de estudar, fazer cursos de pós-graduação, mestrado etc, mas ter dificuldade 
de colocar tudo isso em prática, ou seja, não saber transformar o conhecimento em 
habilidades. "E ainda não ter atitude porque não é um sujeito prático", acrescenta Mussak. A 
teoria e a prática devem caminhar juntas, sempre.  
 
"Quando a pessoa é muito estudiosa, a gente desconfia um pouco de que ela possa 
implementar seu conhecimento na prática", diz ele. "Nem sempre o primeiro lugar na 
faculdade se dá bem na vida. E há aqueles que não se destacaram nos estudos e que 
surpreendem na profissão porque têm essa condição prática de implementar e utilizar o 
conhecimento, seja ele qual for". E alerta: "Atitude é o que mais falta, hoje. É muito comum 
encontrar, nas empresas, pessoas taxadas de incompetentes que, na verdade, têm problema 
de atitude, ou seja, elas sabem e podem, mas não estão motivadas para agir".  
 
Por aí se vê que a valorização de uma boa formação depende muito da maneira como o 
profissional encaminha seu aperfeiçoamento. Mas há questões que transcendem isso e têm a 
ver com a política de RH ou do gestor de área, como Mussak explica: "A empresa pode ver 
dois aspectos negativos num candidato muito qualificado: que ele será ambicioso demais e, 
também, que não saberá ter foco em suas ações". Mas ele salienta: "De qualquer forma, 
existem mais vantagens do que desvantagens na alta formação. É muito difícil estabelecer o 
máximo da qualificação, mas sempre encontramos critérios mínimos para uma pessoa ser 
contratada porque a competência essencial virou commoditie", ou seja, é básica.  
 
O que diferencia o profissional - e este fator pode ser determinante na seleção - são as 
competências que o educador corporativo chama de transversais, aquelas específicas de cada 
um, que surpreendem, que transformam o candidato em alguém especial, diferenciado.  



"São as competências que, ainda, revelam o grau de capacidade que a pessoa tem para 
aprender". E este é um ponto positivo desta questão. 
 
Para complementar esta reportagem, conversamos também com profissionais que enfrentam a 
"rejeição" do mercado por causa de sua alta qualificação, para detectar as estratégias que 
utilizam para driblar ou superar essa situação. É o que você vai ver em Mania de qualificação, 
que você acessa no menu, no canto direito superior desta página. Em Palavra dos 
especialistas, dicas dos consultores Eugênio Mussak e Fernanda Baldivia. E, em Palavra de um 
profissional pra lá de qualificado, as idéias arrojadas - para superar o não-reconhecimento do 
mercado - do diretor executivo Marcelo Aguilar, de Curitiba. 
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