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Atitude: peça-chave no
mundo corporativo

 Não há como falar em mundo
corporativo nos tempos atuais
sem remeter à globalização e à
alta competitividade que ela trou-
xe, o que no passado era mais do
que satisfatório para que um
profissional garantisse uma vaga
de trabalho, hoje tornou-se in-
suficiente. Formação curricular
sempre foi e continuará sendo
importante mas já não é tudo.

De olho nesse mercado cada
vez mais exigente, cresce em es-
cala progressiva o número de
pessoas que buscam colocações
trazendo na bagagem mais cur-
sos, certificados de pós-gradua-
ção, experiências internacionais,
fluência em mais de um idioma,
conhecimento das ferramentas de
gestão e das tecnologias mais
modernas.

O que então dife-
rencia um profissio-
nal de outro? O que
faz com que esse exe-
cutivo tenha mais ou
menos destaque frente
a seu concorrente di-
reto? Sem dúvida é a
atitude que ele tem!

A resposta parece
óbvia mas é a que, de
fato, define quem será o pro-
fissional contratado.

Romper um namoro que não
está mais dando certo, rever fal-
sas amizades, mudar os móveis
de lugar e até mesmo deixar para
trás um trabalho que não nos
causa mais nenhum entusiasmo
são exemplos do poder da atitude
no plano pessoal Afinal, ter ati-
tude é agir com convicção, in-
tuição e criatividade. No mundo
corporativo, ter atitude é ter va-
lores pessoais e comportamentos-
chave como honestidade, trans-
parência e lealdade. É perceber
que não basta mudar de emprego
e, sim, mudar a visão e a forma de
trabalhar

Além de ter na ética seu prin-
cípio básico e na integridade sua
linha mestra de atuação, um pro-
fissional de atitude é aquele que
age com responsabilidade, pon-
tualidade, cortesia e respeito pe-
las leis e regulamentos. Sua meta
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é vencer desafios e superar li-
mites. Independentemente da fun-
ção que esteja desempenhando.
Ele entende a importância de
atuar alinhado com a missão da
companhia, e com o foco voltado
para a busca de resultados e
alcance das metas.

De fato, esses são conceitos
amplamente considerados pelos
líderes ao terem de decidir por
este ou aquele profissional no
momento de uma contratação ou
promoção. No entanto, quem
mais lhes chama a atenção são os
profissionais que demonstram na
prática que têm atitude, aqueles
que mantém suas convicções mo-
rais e o respeito ao próximo à
frente de todas as prioridades.

Ter atitude nada tem que ver
com poder. Um líder de atitude

não se apresenta co-
mo chefe. Coloca-se a
serviço de sua equipe,
mostrando que as pes-
soas não trabalham
para ele, e sim sob sua
gestão. Demonstra na
prática que todos ali
compõem um grande
time — que deve estar
alinhado, ser coeso e

ter como foco o melhor aten-
dimento para seus clientes in-
ternos ou externos.

Atitude também não está re-
lacionada à condição sócio-cul-
tural-econômica. Usemos um
exemplo generalista: o Japão
possui um território limitado,
80% montanhoso, inadequado
para a agricultura e a criação de
gado, mas é a segunda economia
mundial Porque agiu com ati-
tude. Diante das adversidades,foi
estratégico e tornou-se uma
imensa fábrica flutuante, que im-
porta a matéria-prima necessária
e exporta produtos manufatura-
dos para todo o mundo.

Atitude está mais relacionada
a iniciativa e ao quanto se quer
ser alguém diferente, mais com-
pleto que os demais. Exige, por-
tanto, maturidade, autoconfiança
e habilidade para implementar
mudanças sempre que necessá-
rio. O resultado disso? A uma
pessoa de atitude, que preserve os
comportamentos que descrevi an-
tes, está reservado um futuro
profissional bastante promissor.
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