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Jovens profissionais enfrentam o dilema de seguir estudando em busca de especialização ou 
cair logo dentro do mercado de trabalho e seguir as oportunidades que aparecem. Há um 
caminho do meio? 
 
Qual desses ganha o ranking? Antigamente se ouvia falar muito que um profissional precisaria 
necessariamente ter pelo menos uma graduação na área para conseguir certos cargos dentro 
de uma empresa. Isso ainda existe? 
 
A necessidade do mercado mudou, o foco não é o “só” o conhecimento adquirido dentro de 
uma sala ou simplesmente um certificado debaixo do braço. Hoje em dia existem muitos 
autodidatas que são excelentes profissionais e que exercem ótimos cargos e possuem um grau 
de importância gigante em uma empresa. 
 
Conheço profissionais de várias áreas que depois de terem se formado ainda aguardam por 
uma oportunidade de conseguir exercer a profissão. 
 
Infelizmente a realidade do Brasil ainda é complicada em relação a estudo, pois os cursos 
ainda não são totalmente acessíveis e não condiz a realizade do país. 
 
Conhecimento em sala faz falta? Muito! Nada vai tirar o fantástico mundo de uma sala de aula, 
melhor que o conhecimento é a possibilidade de conhecer pessoas que irão compartilhar 
informações ajudando muito para o seu crescimento. Aprender a se impor e trabalhar em 
equipe são fundamentais nesse processo. 
 
Diploma faz falta? 
 
Em alguns casos sim, algumas empresas ainda pensam que o diploma faz o profissional. 
 
E o salário compensa? 
 
Falar de questão financeira é sempre complicado, a diferença salarial de um profissional sem 
experiência é sempre menor. A simples frase “trabalhei alguns anos…” faz bastante diferença 
em uma entrevista e isso conta muito no final do mês. 
 
O que a empresa espera de você ao te contratar? 
 
Que você pelo menos consiga realizar as necessidade do momento, mas, quando você 
consegue mostrar que é capaz de realizar muito mais que ela esperava, a sua importância 
muda e isso é fundamental para o seu crescimento dentro da empresa. 
 
Momento 
 
A tecnologia em alguns momentos se torna ingrata, não conseguimos sequer acompanhar as 
tendências, mais podemos entender todo o procedimento, a pesquisa é fundamental para 
qualquer área profissional.  
 
Com as experiência que adquiri no mercado com web, puder notar a importância de uma 
especialização, e não digo só o estudo acadêmico. Traçar objetivos é fundamental para 
alcançar certos objetivos profissionais e até pessoais, mas o diferencial é você quem faz. 
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