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Entretanto, o que chama a aten-
ção é a postura do prefeito de São Pau-
lo, Fernando Haddad. Como é que
ele permitiu que se nomeasse diretor
financeiro de uma empresa impor-
tante como a SPtrans, um sujeito
que estava sendo investigado por sus-
peita de corrupção?

Carece ainda de explicação, por
que motivo sua gestão ignorou o re-
sultado das apurações iniciadas pelo
então corregedor, Edilson Mouge-
not Bonfim, cujas declarações dão
conta de que, ainda que prelimina-
res, as informações por ele levanta-
das seriam suficientes para que o ex-
subsecretário municipal de Finan-
ças, Ronilson Bezerra Rodrigues, a
quem a chefia da quadrilha vem sen-
do atribuída, não fosse nomeado.

Que o prefeito petista fique tentan-
do imputar a responsabilidade total-
mente a Kassab, que tanto tem feito
para ajudá-lo, também é algo que
não pega nada bem, porém, o que in-
teressa de fato, é a apuração, com re-
sultados concretos. Ao invés de ban-
car o “detetive”, pagando aluguel do
próprio bolso e montando “QG” para
investigar a quadrilha, bastaria que o
prefeito tivesse tido bom senso e res-
ponsabilidadepara levaradianteas in-
vestigações iniciadas na gestão ante-

rior e cujos desdobramentos, sur-
preendentemente só apareceram re-
centemente, com a gestão de Haddad
propalando sua “paternidade”. Hou-
ve quem dissesse certa vez, que São
Paulo não era para principiantes. Está
correto. Comandar a maior cidade do
país requer pulso e maturidade.

Depois de passado tanto tempo que
a quadrilha vem atuando livremente –
o prejuízo à sociedade, estimado pela
própria prefeitura está em torno de R$
200 milhões a R$ 500 milhões, o que
se espera é que haja uma investigação
independente e séria, com a apuração
das devidas responsabilidades e puni-
çõesefetivas,comoressarcimentoaos
cofres públicos, da quantia desviada e
sem que haja qualquer tipo de opera-
ção visando, “tapar o sol com a penei-
ra”. No rol das dúvidas e mal explica-
dos há, por exemplo, a denúncia de
que o secretário de governo de Had-
dad, Antonio Donato tenha recebido
doações de um dos auditores envolvi-
dos no esquema de corrupção e mais
tarde, oteriaindicadoaocargonaem-
presa municipal de transportes, fato
que não causaria surpresa, afinal, o
modus operandi petista é adepto ao
malfeito. Mas tal fato como também
asestreitasrelaçõesdeumoutroenvol-
vidonacorrupçãocomafamíliaTatto,
tão influente no lulopetismo paulista-
no não são apreciadas pelo Prefeito/
Detetive que sobre tais assuntos nada
diz ou desconversa.

Que Haddad, batizado à época da
campanha à prefeitura com a alcu-
nha nada lisonjeira de “poste”, co-
mo sua colega de partido, a presiden-
te Dilma Rousseff, não caia no mes-
mo erro de vestir a fantasia de “faxi-
neiro”, pois foi desmoralizada em
Brasília e pelo andar da carruagem
será aqui também em São Paulo.

A definição vai depender dos inte-
resses e valores de cada indivíduo, e
esse será o primeiro passo: o que sig-
nifica para você ter sucesso na carrei-
ra? Já parou para pensar no assunto?

A palavra sucesso significa ter êxi-
to em alguma coisa; ter um resultado
feliz emalgo. Assim,para ser bem-su-
cedido na carreira é preciso planejar,
traçar caminhos e estabelecer metas!

Planejamento de carreira é peça-
chave para o sucesso dos profissio-
nais. Vivemos em um mercado de tra-
balho muito competitivo e não pode-
mos deixar a nossa carreira ser guia-
da pela organização em que estamos
inseridos. O profissional que não se
apropria da sua carreira corre o risco
de não ter sucesso pleno e não encon-
trar felicidade no que faz.

Mas, afinal, dá para planejar a car-
reira? Qual o momento certo? Início
da escolha profissional? Será que ain-
da tenho tempo de mudar? As res-
postas não são fáceis e exigem refle-
xão, mas é certo que em sua maioria,
profissionais bem sucedidos, defini-
ram um objetivo e planejaram seus
passos para o alcance de seu alvo.

Um bom planejamento de carrei-
ra consiste em olhar e aprofundar
seu passado, sua situação atual e
suas projeções — futuro.

Passado: importante fazer um ba-
lançodasuavidaeolharparasuahistó-
ria e escolhas profissionais. Quais fo-
ramoscaminhostrilhados?Comorea-
lizei escolhas? Quais os conhecimen-
tos e habilidades que possuo? Quais as
minhas principais realizações e resul-
tados pessoais e profissionais? Quais
sãoosmeusvalores?Oqueérealmen-
te importante para mim?

Presente — situação atual: sinto-
me feliz no meu atual trabalho? O
que me motiva e desafia? Quais as
minhas forças e vulnerabilidades?
Onde realmente faço a diferença? Co-
mo está a minha empregabilidade?

Futuro: quais os meus sonhos?
Onde quero chegar? Qual o melhor
caminho? Quais os desafios que vou
enfrentar? Esses sonhos são factí-
veis? Em quanto tempo?

Além de olhar para si mesmo é pre-
ciso refletir sobre os papéis que temos
na vida e que influenciam nas nossas
decisõesdecarreira.Nãopodemosdei-
xar de lado o papel de mãe/pai, líder,
amigo, sociedade... O importante é
olharmosparatodosessespapeisenão
deixarmos cair em armadilhas. É fácil
cairemarmadilhasquandonãonosco-
nhecemos ou simplesmente seguimos
modismos ou uma carreira que “pare-
ce trazer mais sorte ou sucesso”.

De fato, ter sucesso na carreira não
é uma questão de sorte e sim de cons-
trução.É você quem constrói oseu fu-
turo. Saber aonde você quer chegar —
e como — é essencial para alcançar o
sucesso almejado. É preciso estar pre-
parado para fazer escolhas e gerir sua
carreira, com clareza de propósitos.

Nunca é tarde para planejar e cui-
dar da carreira. Seja o protagonista
de sua história profissional. É possí-
vel escrever o seu futuro. Só depende
de você.

Fraude do ISS: entre atitudes
e fatos mal explicados

Sucesso na carreira
é uma questão de sorte?

Acompanhando as notícias sobre o desbaratamento do es-
quema de corrupção que estava funcionando na Secretaria
Municipal de Finanças e que resultou na prisão da quadrilha
formada por auditores fiscais, pela cobrança de propina para
emissão de comprovante de recolhimento do ISS abaixo do
valor devido, facilitando a obtenção do “habite-se” — licen-
ça concedida pela prefeitura para a liberação do imóvel — não
há como não concluir que atuação do Ministério Público Esta-
dual que vinha investigando o caso está sendo exemplar.

Nas conversas sobre carreira, sempre surgem questionamen-
tos sobre sucesso. Muitos atrelam o sucesso da carreira a
uma questão de sorte. Outros o definem como algo construí-
do e almejado, mas também afirmam que você precisa estar
no lugar certo e na hora certa! Afinal, trata-se de uma ques-
tão de sorte? Antes de discutirmos sobre o assunto, é impor-
tante refletir. O que significa sucesso na carreira? É chegar
ao topo da organização? Ganhar muito dinheiro e status? Ser
reconhecido e valorizado pelas suas ações?

Como é que o prefeito
Fernando Hadad permitiu
que se nomeasse diretor
financeiro de uma
empresa como a SPtrans,
um sujeito que estava
sendo investigado por
suspeita de corrupção?

Nunca é tarde para
planejar e cuidar
da sua carreira.
Seja o protagonista
de sua história
profissional. É possível
escrever o seu futuro.
Só depende de você
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 8, 9 e 10 nov. 2013, Mundo, p. 31.
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