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Em todas as áreas de atuação há pessoas bem-sucedidas.  
 
Os jovens muito se queixam das dificuldades em conseguir uma primeira chance no mercado de 
trabalho. Quase todos os anúncios de emprego solicitam "experiência comprovada", o que, de 
imediato, reduz a zero as chances desse público.  
 
Guardada a validade da reclamação, é de espantar, porém, o despreparo com que muitos deles 
pleiteiam um contrato formal de trabalho. O empresariado, em geral, não é mais tão refratário a 
abrir suas portas aos inexperientes, sobretudo a partir dos benefícios advindos do programa 
Primeiro Emprego, do governo federal. Contudo, ninguém que pretenda manter a saúde de seus 
negócios vai ocupar uma vaga preciosa, rara, com alguém que não mostrar nenhuma qualificação.  
 
Ou que apresentá-la em níveis medíocres. Some-se a isso o despreparo para as relações 
interpessoais e temos chances abaixo de zero de ingresso no mercado formal. Basta dizer que 
ainda são lamentavelmente freqüentes seleções para empregos em cujas entrevistas o candidato 
dá-se ao desplante de atender chamadas no telefone celular. Ou de comparecer em trajes 
absolutamente inadequados. Para não errar, prefira o básico: roupas discretas, de cores idem.  
 
Tampouco hoje é admissível que um jovem não domine as ferramentas básicas da informática. E 
não cabe aqui a desculpa da inacessibilidade a estudos dessa natureza. Muitas associações de 
bairros, ONGs, instituições públicas ou privadas – estas quando imbuídas de um sentido de 
responsabilidade social – oferecem cursos gratuitos ou a preços simbólicos. E também não se 
pode alegar, confortavelmente, que o ensino público deixa a desejar no quesito qualificação. Isso 
é fato. Mas subjugar-se por tal realidade é de novo não estar preparado para o funil do emprego, 
cada vez mais estreito.  
 
O Brasil caracteriza-se por uma mobilidade social extraordinária. Quem faz e sempre fará a 
diferença são justamente aqueles que, a despeito das adversidades usuais e notórias, descobrem 
seus pendores naturais e procuram exercitá-los pelo aprimoramento constante. Em todas as 
esferas de atuação, podemos encontrar pessoas bem-sucedidas que, se tivessem se deixado 
contagiar pelo desânimo, não teriam alcançado os patamares de sucesso em que estão. A lógica 
nem sempre é uma boa conselheira e os vitoriosos são aqueles que não acreditam nela: fazem a 
sua própria. A juventude tem de abraçar a qualificação como condição básica para vencer 
profissionalmente. Deve aproveitar sua boa disposição natural para empenhar-se firmemente 
nesse propósito, sem o qual estará fadada a uma triste trajetória, oscilante entre o desemprego e 
o subemprego.  
 
Os espaços são dos que lutam – ressaltando-se que essa luta deve ser permeada pela ética e 
alicerçada exclusivamente no profissionalismo. A vida ensina que a prática de ascender 
derrubando outros costuma cobrar um preço bastante alto no futuro. Se você cozinha bem, faça 
um curso de doces e salgados – o Senac os oferece rotineiramente em vários estados. Se o seu 
talento é para lidar com os números, existem também bons cursos técnicos em contabilidade. 
Cuide de sua letra – garranchos dizem mal sobre você. Aprenda a digitar com todos os dedos – 
"catar milho" não lhe recomendaria bem.  
 
Aprenda a falar e a escrever corretamente. Aprenda a se vestir – elegância não está diretamente 
associada a roupas caras. Auxiliares descabelados e com as unhas maltratadas têm vida curta em 
qualquer organização – isso se conseguirem o emprego, um quase-milagre. Pense que, ao ser 
admitido, você se torna de imediato parte de uma empresa e responsável pela imagem dela. 
Desleixo com a própria aparência sugere o mesmo em todo o resto: com a vida, com as pessoas 
do entorno e, o pior do ponto de vista do patrão, com o próprio trabalho. Aprenda sempre o que 
estiver a seu alcance. Rompa com a estagnação e procure fazer seu destino.  



Um de seus aprendizados pode fazer a diferença entre mais um "não" na entrevista de emprego e 
o almejado registro na carteira de trabalho. 
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 9 set. 2005, Editorial, p. A-3 


