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Não adianta: a máxima é válida para todos! Sorte só existe para quem está 
preparado! As grandes "coincidências" - como estar no lugar certo na hora 
certa e conhecer a pessoa certa - de nada têm valor se você (você mesmo) 
não tiver as competências necessárias para abraçar a oportunidade que se 
apresenta. 

O mercado está cheio de profissionais parecidos com você, com formação se-
melhante à sua e com muitas das suas competências. Longe de rotular você 
como produto, muitos empregadores (reais ou potenciais) o veem sob o ponto 
de vista dos benefícios que pode trazer para a organização que lhe emprega. 
Quanto mais benefícios, mais valor você terá. 

Pode parecer simplista, mas é exatamente esta ótica, muito bem explorada 
por Zeithaml e Bitner (2003) que traduzem a relação de valor na prestação de 
serviços (como o são as atividades desempenhadas nas organizações). 

Quanto maior for o valor percebido, maior será o preço. Analogamente, mais 
benefícios, mais valor, melhor remuneração (seu preço). Não é nossa pretensão 
fazer qualquer subversão à ordem com que muitos analistas de RH tratam a 
questão, mas repare: só as pessoas bem preparadas têm bons contatos; as ou-
tras também têm, mas raramente geram boas oportunidades de emprego. Não 
é difícil notar que quanto menos benefícios determinado profissional tem a ofe-
recer, maior é a probabilidade de que outros profissionais o possam substituir. 

Se você acaba de concluir seu curso superior, parabéns! Sabemos de todo o 
esforço que empreendeu para que pudesse atingir mais este degrau. No en-
tanto, não se iluda: apesar dos muitos que deixou no degrau inferior, há vários 
a dividir o seu degrau e ainda muitos outros nos degraus mais acima desta 
escada de competências. 

A oferta de profissionais perfeitamente substituíveis é grande, e Adam Smith 
não teria dificuldades em nos fazer ver que é este o principal causador da baixa 
remuneração oferecida. Entretanto, em paralelo, crescem as alternativas para 
aprimoramento profissional; em essência leia-se: meios para agregar valor aos 
serviços por você oferecidos. 

Proliferam-se os cursos de pós-graduação lato sensu ou especializações. Na 
prática, no Brasil, não há diferenças significativas entre um curso de lato sensu 
e um MBA - Master in Business Administration: ambos certificam o conduinte 
como especialista. Os cursos de MBA em outros países podem assumir corre-
lações diferentes, avaliados e reconhecidos (ou não), aqui no Brasil, pelo MEC, 
conforme critérios específicos. 

Não me atreveria dizer quantas são as instituições de ensino e quantos são os 
cursos de pós-graduação oferecidos atualmente no Brasil - até mesmo porque, 
enquanto você lê este texto, novos cursos são lançados. Escolas, cujos cursos 
de graduação são percebidos como de boa qualidade, tendem a oferecer cur-
sos de pós-graduação que, normalmente, têm igual percepção pelo mercado. 
Mas se este é um dos critérios para escolha por curso de pós-graduação, há 

outro bem mais importante: saber mais, potencialmente fazer mais e, com 
isso, aumentar os benefícios que oferece ou pode oferecer às organizações 
que o empregam. Aqui cabem parênteses: aumentar pressupõe fazer crescer 
algo que já se tem. Desta forma, o curso de pós-graduação deve ter aderência 
a curso de graduação (de extensão ou outro) anteriormente concluído e os 
cursos subsequentes, tanto mais com os anteriores, numa cadeia crescente de 
conhecimento, capaz de ser aplicado ao cotidiano organizacional. 

Isso, entretanto, demanda investimentos nem sempre disponíveis aos profis-
sionais. Quando oferecidos pela empresa, ainda melhor; mas não atribua a ela 
a responsabilidade pela sua carreira, a carreira é um ativo que lhe pertence, 
portanto, cabe a você cuidar dela. 

Diante da necessidade de aumentar seu valor, o profissional tem como alternati-
va cursos livres ou de extensão, cujas cargas horárias costumam ser menores 

e que não exigem a participação, formação em nível superior. Normalmente, 
são cursos onde a troca de experiências é mais limitada - principalmente pelo 
menor tempo de convivência entre os participantes. 

Decerto há outros fatores determinantes na escolha dos caminhos para au-
mento do seu valor profissional percebido. Muitos poderão considerar o mon-
tante do investimento, os ciclos de vida em que se encontram, os projetos de 
curto prazo..., mas em todos eles aproveite para desenvolver também sua rede 
de relacionamentos, pois quantos mais souberem e reconhecerem os benefí-
cios que você tem condições de disponibilizar, maior será a sua sorte. 
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