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Especialistas e líderes falam sobre a importância de valores úteis para a obtenção de sucesso 
profissional. 
 
Em qualquer carreira, com ou sem crise financeira, a leitura é uma prática obrigatória para 
adquirir conhecimentos e desenvolver qualidades. E há certos temas que são recomendados 
por consultores para todo tipo de profissional, por tratarem de questões inerentes a qualquer 
função. Nesta página estão seis lançamentos literários que tratam de alguns desses itens, 
como uso da criatividade, liderança e capacidade de comunicação verbal  
 
De acordo com os especialistas, a falta de boas práticas em temas como esses pode prejudicar 
o desenvolvimento da carreira de um profissional, mesmo que tecnicamente ele seja' muito 
bem equipado. 
 
Segundo a pedagoga e consultora empresarial Eunice Mendes, uma das autoras do livro Falar 
bem é fácil, há muitas pessoas que almejam crescer profissionalmente, mas acabam 
frustradas não por questão de competência técnica,mas por falta de postura. 
 
Para vencer na vida profissional, segundo ela, é preciso investir na comunicação, pois se a 
imagem não é tudo, representa pelo menos 50% do sucesso: "Saber se expressar ajuda a 
conseguir credibilidade, auxilia no desenvolvimento da liderança e aumenta a confiança para 
superar os desafios diários." 
 
Trata-se até de um diferencial nos dias de hoje, diz Eunice: "Há um respeito muito grande 
pelas pessoas que conseguem dizer com clareza e objetividade aquilo que pensam. Nesses 
tempos de crise, os processos de seleção de empregados estão cada vez mais complexos, 
portanto, temos que vender bem nossa imagem, fazendo isso com palavras". 
 
Especialista em comunicação, Reinaldo Passadori considera que o bom relacionamento 
depende também do comprometimento com o pensar produtivo. "Acreditar no potencial que 
temos contribui para superarmos as limitações. Muitas vezes nos fazemos de vítima e somos 
vencidos pela negatividade", declara. De acordo com ele, profissionais de sucesso estão de 
bem consigo mesmos. "São pessoas pró-ativas, positivas, motivadas e transparentes; um 
'produto' valioso nos dias de hoje para o mercado de trabalho." Desenvolver essa capacidade, 
na opinião de Passadori, exige muito esforço, mas os resultados compensam. "Aprendemos a 
neutralizar as negatividades e ficamos mais abertos a soluções para os problemas." 
 
Ler é essencial, mas ter disposição para evoluir é fundamental 
 
CARTÕES 
 
Comunicativo e otimista diante da vida, Laury Roman é uma prova de que bons fluidos 
aumentam o poder de criatividade. Diretor-comercial da confeitaria Ofner, ele elaborou em 
2008 um sistema para aprimorar a relação com os empregados. Ao estilo "juiz de futebol", 
aplica cartões para sinalizar o desempenho dos funcionários. 
 
"O cartão azul indica que está tudo bem. O amarelo é uma advertência e o vermelho simboliza 
algo grave. Felizmente, este último é pouco utilizado." Os cartões são mostrados ao 
colaborador na frente dos outros da equipe e, segundo Roman, isso não causa 
constrangimento. Pelo contrário. Além de ser algo diferente, a fiscalização incentivou o diálogo 
nas lojas da rede. "As pessoas querem saber por que receberam o cartão. Até os 
consumidores ficam curiosos." A ideia surgiu da necessidade de maior aproximação com os 
empregados: "Como estamos em contato direto com os clientes, precisávamos de um 
mecanismo amistoso para não constranger ninguém". 
 
Para Roman, o pensamento criativo é fundamental para ampliar os resultados positivos. "E 
tudo está sincronizado: atitudes positivas, comunicação, criações, liderança." 



 
Sócia-diretora da CO.R Inovação, Rita Almeida concorda com Roman: "Desligar-se dos 
caminhos convencionais e buscar perspectivas diferentes ajudam o desenvolvimento criativo." 
Rita sabe que há riscos no uso da criatividade, mas mesmo assim vale a pena. "Fazer coisas 
inusitadas pode nos levar a erros, mas quem não os comete? Precisamos apenas saber 
reconhecer os vacilos para não ter medo de arriscar novamente." 
 
Na empresa que administra, sua mais recente atitude inovadora foi a criação de um método de 
liderança compartilhada. 
 
"Fugimos do modelo vertical de hierarquias, mudando para o estilo horizontal, em que todos 
os integrantes da corporação têm poder de decisão", afirma. Ela explica que, na prática, isso 
aumentou o leque de soluções para as necessidades dos clientes, intensificou a motivação do 
grupo e trouxe uma energia positiva para o ambiente de trabalho. 
 
As maneiras de aperfeiçoar as competências de sucesso, segundo Passadori, são inúmeras e 
acessíveis. "A leitura é essencial, mas devemos buscar cursos, escolas especializadas e 
principalmente ter disposição para evoluir. Dedique uma parte do tempo para descobrir quais 
são suas reais capacidades. Elas representam 80% de nosso êxito profissional. Em seguida, 
trate de desenvolvê-las e aprimore os 20% de deficiência", sugere o especialista. 
 
Fonte: O Estado de S.Paulo, São Paulo, 22 mar. 2009, Empregos, p. Ce2. 
 


