
Trabalhar no que se gosta é o caminho para o sucesso 
Ana Carolina Diniz 
 
Profissional deve buscar empresa com a qual se identifica 
 
Mesmo com o mercado de trabalho competitivo e feroz, o profissional deve "se dar ao luxo" de 
escolher a empresa que vai trabalhar. Essa é a opinião de Miriam Adissi, diretora executiva da 
MSA Consultoria em Recursos Humanos (RH). Em palestra no evento Dia D da Carreira - 
Programe seu sucesso, organizada pela Associação Brasileira de Recursos Humanos, seccional Rio 
(ABRH-Rio), ontem, no Auditório do Banco Central, a consultora defendeu que, assim como as 
companhias, o candidato também precisa ser competitivo e decidir que tipo de empresa ele terá 
felicidade em trabalhar.  
 
Só o profissional vai gerenciar sua própria carreira. Se ocorrer um erro nas escolhas, o retorno 
pode ser impossível. O mercado é competitivo, mas a pessoa também é obrigada a ser. Com isso, 
ele vai bater nas portas certeiras, mesmo as que não sejam de empresas famosas. As pequenas e 
microempresas podem dar um retorno ótimo, vai depender do desempenho dele. O profissional 
tem que procurar o sucesso afirmou. 
 
Para um público formado em sua maioria por universitários, a consultora afirmou ainda que a 
identificação das características pessoais e dos valores do profissional com os da empresa é 
essencial. Ela aconselha que, antes do processo de seleção, o candidato leia, conheça o mercado e 
descubra os valores da companhia. "O nível de satisfação tem que ser cada vez mais consciente 
para haver resultados de ambas as partes. 
 
As competências evoluem, os valores ficam", disse. Segundo ela, esse paradigma foi 
implementado no fim da década de 90: as empresas têm foco no crescimento sustentado e 
precisam de profissionais com visão estratégica de negócios e demanda para competências 
coerentes com os valores, a cultura e o pensamento estratégico da empresa. Antes, o foco era em 
resultados e o profissional era voltado para gerar lucro imediato para o acionista. 
 
As organizações buscam os melhores talentos e os profissionais buscam as melhores empresas. E 
a definição do conceito de melhor é quando há sinergia entre os valores dos candidatos e os 
valores da empresa completou Miriam.  
 
SINERGIA DE VALORES ENTRE AMBOS É NECESSÁRIA  
 
Carla Mendes, estudante do 6º período de secretariado executivo, concorda com a consultora. 
Para ela, a sinergia entre os valores da empresa e do profissional é extremamente necessária. "Se 
não concordamos com os valores da empresa, não crescemos e não deixamos a empresa evoluir. 
 
O profissional precisa procurar um ambiente que esteja de acordo com o que acredita e, com isso, 
trabalhará melhor e será feliz em seu trabalho", disse Carla, também participante do evento. 
 
A estudante crê que o profissional que tem um diferencial consegue seu espaço no mercado de 
trabalho. "Com cautela e cuidado nas escolhas, é possível achar seu lugar ao sol". Carla faz 
estágio na área e diz que o mercado para a profissão é bem grande. "Felizmente, as pessoas 
estão quebrando o preconceito de que a secretária só serve para anotar recado e levar cafezinho. 
 
A profissão tem um papel importantíssimo dentro das empresas e, por isso, o mercado não pára 
de crescer", completou. Estudantes de engenharia de produção da Universidade Federal do Rio de 
Janeiro (UFRJ), Tiago Marques e Bernardo Clementino, defendem que o candidato que tem um 
diferencial na carreira consegue um leque maior de oportunidades de trabalho. Por isso, é 
importante participar desse tipo de evento, para reciclar e saber o que as empresas valorizam, o 
que os recrutadores querem e o que o mercado demanda afirmou Clementino.  



"Vivemos muito no meio acadêmico e precisamos ter uma visão mais empresarial do mercado de 
trabalho", disse Marques, que faz estágio na encubadora de empresas da faculdade. 
 
Os universitários concordam que ir contra os próprios valores para conseguir uma vaga em uma 
grande empresa não é um bom caminho para ter sucesso no mercado de trabalho. "Estudo 
engenharia de produção. Como vou querer aumentar a produção de uma empresa a qual não me 
identifico?", questiona Clementino. 
 
Miriam disse que para ter essa competitividade tão valorizada pelo mercado, o profissional deve 
ter estabilidade de resultados, capacidade de influenciar pessoas, facilidade de promover 
mudanças, contínua capacidade de aprender, bom desenvolvimento de relacionamento, visão de 
futuro e pró-atividade, além de identificar-se com a responsabilidade social. Além disso, uma 
vivência multicultural também é característica muito apreciada. 
 
O profissional, principalmente o jovem que está entrando agora no mercado, precisa visualizar as 
viagens de estudo ao exterior como algo de importância relevante. 
 
A oportunidade de viver em ambientes multiculturais valoriza muito o currículo recomendou a 
consultora, durante sua palestra. Para ela, a dica do sucesso é: seja ético, nunca pare de 
aprender, procure um negócio em crescimento, busque aprimoramento e autoconhecimento, 
valorize as pessoas e seu time, agregue valor, tenha mentores e pergunte. 
 
O profissionalismo  
Flávio Guimarães, professor, consultor e gerente comercial da Catho Amazonas Consultoria em RH 
 
Desconfiar, disfarçar, omitir, contratar os piores, faltar com a ética, desonestidade, péssimos 
serviços aos clientes e até direcionamento equivocado, isto é o que está ocorrendo dentro de 
nossas organizações. Precisamos urgente profissionalizar de modo criativo e honesto nossas 
empresas. Muito dinheiro se perde por termos pessoas administrando para si e se defendendo no 
momento que deveria estar criando ou fazendo. Algumas organizações até sonham em estar entre 
as melhores para se trabalhar, mas os responsáveis por isso, quase sempre não possuem um 
planejamento concreto para realizar tal ato e ficam se enganando e enganando os seus 
subordinados. 
 
O momento é preocupante mas ainda tem jeito. Devemos ter cuidado redobrado em nossa 
empresa a fim de fazermos dela um lugar de grandes profissionais. Devemos analisar 
profundamente pessoas que sempre querem agradar e deixam de fazer o que deve ser feito. 
Precisamos fazer o melhor para nossa empresa e assim fazer a diferença, caso contrario, seremos 
apenas mais um no mercado tão competitivo em que vivemos. Pequenos profissionais disfarçam 
estar trabalhando e a omissão faz parte de seu cotidiano. Quando há necessidade de contratar 
alguém, este deveria escolher o melhor entre os demais candidatos, todavia não é isso que 
ocorre. 
 
O pior é quando necessita desligar algumas pessoas subordinadas a ele: normalmente, desliga os 
que mais servem para a organização, que são aqueles que dão idéias e participam efetivamente 
do processo existente. Mas nem tudo está perdido. Para resolvermos isto basta pensar como um 
profissional ético, de caráter e saber direcionar os atos. 
 
A ética e a honestidade estão sendo tratadas com certa banalidade e isto leva para uma direção 
equivocada, pois eleva a falta da ética e cria a desonestidade em todos os sentidos. Certamente o 
processo organizacional precisa ser reavaliado. 
 
 
 



As prestações dos serviços vêm sendo penalizadas porque os pequenos profissionais não buscam 
o que é útil, não identificam as necessidades dos clientes e direcionam forças para aquilo que 
querem e não para o que é necessário. Para isso se resolver muito devemos fazer: o inicio é 
acertar nas contratações de bons profissionais. 
 
O direcionamento de esforços é fundamental para o sucesso. O maior desafio é que, para 
combater maus profissionais, precisamos, muitas vezes, tomar medidas radicais e até reiniciar 
todo um projeto. Todavia, sempre haverá tempo para os grandes profissionais fazerem isso rumo 
ao sucesso. 
 
Fonte: Jornal do Commercio, Rio de Janeiro, 2 set. 2005, Carreiras, p. B-9 


