
Sua reputação, seu maior ativo
Sérgio
Lozinsky

N
os países da Améri-
ca Latina, que es-
tão longe deprodu-
zir uma economia
de "pleno empre-

go" como existe nos Estados
Unidos, conseguir uma ocupa-
ção com carteira assinada que
permita levar um salário de-
cente para casa todo fim de
mês - e quem sabe mais alguns
benefícios como seguro-saúde
ou vale-alimentação - é uma
meta de sobrevivência. É tam-
bém a diferença entre, talvez,
permanecer na desejada situa-
ção de classe média ou enfren-
tar dificuldades financeiras
aterrorizantes, para as quais a
maioria das pessoas não está
psicologicamente preparada.

Em função disso, o emprego
é algo a ser administrado com
todo o cuidado, principalmen-
te se ele for "bom" no contexto
das alternativas disponíveis.
Fala-se menos no "trabalho"
que se executa, e mais na "fun-
ção" que se ocupa.

É por essa razão que, atual-
mente, os profissionais de to-
das as categorias procuram fa-
zer as coisas pensando muito
mais no que contribuirá direta-
mente para preservar a sua car-
reira na empresa, em lugar de
avaliar como sua capacidade
pode agregar valor ao negócio
da organização em que traba-
lha. Se as duas coisas puderem
andar juntas, ótimo; mas a prio-
ridade é manter o emprego.

As empresas respondem a
essa situação com o estabeleci-
mento de metas agressivas,
que se espalham por todas as
áreas da organização, mesmo
aquelas que não atuam em ven-
das ou produção, de modo a cap-

turar boa parte desse esforço
de preservação e transformá-
lo em algo útil para o negócio.
Quadrinhos como "Dilbert" fi-
zeram um tremendo sucesso
no mundo inteiro por terem si-
do pioneiros na exposição des-
sa situação que muitas vezes
beira a hipocrisia.

Mas, até prova em contrá-
rio, só temos essa vida para
aproveitar, e deveríamos tirar
dela a maior satisfação possí-
vel. Para isso é preciso estar
feliz com o que se faz e sentir-
se valorizado pela contribui-
ção que se oferece.

Não são as empresas que
vão resolver essa questão: elas
são organismos que se alimen-
tam de resultados financeiros,
não de calor humano. E, como
em toda organização social, há
os (poucos) que mandam, e os
(muitos) que obedecem en-
quanto não vêem outra saída.

SOLUÇÃO É DESTACAR-SE
A única solução é diferenciar-
se. Isso requer perceber o que
se faz de melhor, aprimorar-se,
entender que outros aspectos
complementares agregam va-
lor e o diferenciam cada vez
mais, e conseguir o reconheci-
mento de ser um profissional
acima da média. Ou seja, cons-
truir uma reputação que se tor-
ne a verdadeira moeda de troca
com o mercado em que se pre-
tende atuar.

Essa reputação, para tornar-
se um ativo, precisa ser percebi-
da: é preciso tornar-se referên-
cia na profissão, ser admirado
(ou até invejado) pelos seus pa-
res. Porque as empresas, ape-
sar de impessoais e pouco leais
ao seu quadro de pessoal, não
podem dispensar o talento. Ele
é insubstituível e só pode ser tro-
cado por um talento maior ain-
da - o que é caro e difícil.

Isso vale para todos os tipos
de ocupação, não apenas para o
nível executivo. Ao contrário, o
bom executivo é aquele que sa-
be administrar e preservar ta-
lentos. E isso também é um ta-
lento a ser aperfeiçoado.

COMO SE DIFERENCIAR
Para cada profissão existem ca-
minhos de diferenciação a se-
rem explorados: tecnologias
que sofisticam as formas de exe-
cução; idiomas e outros aspec-
tos culturais que ampliam os ho-
rizontes de atuação; exposição
de idéias sob a forma de artigos
e palestras que alargam os con-
tatos e o inserem em novos cír-
culos profissionais; aproveita-
mento inusitado de produtos ou
criação de outras áreas de atua-
ção, juntando coisas de forma
pioneira e revolucionando a pro-
fissão em que se atua.

Ou seja, é preciso estudar...
sempre. Descobrir novas possi-
bilidades em torno do que se
faz. Alcançando essa reputação
profissional, o indivíduo vai des-
cobrir que faz parte de um novo
mercado: ele aumenta a sua
"empregabilidade" - o desejo
de organizações pela sua con-
tratação - ou alcança a sua auto-
nomia, tornando-se o que Tom
Peters chamou há alguns anos
de "Você S.A.", um status em
que o profissional tem a capaci-
dade de atuar por conta própria
(sem dúvida, algo mais difícil e
que requer um perfil empreen-
dedor).

Construir uma reputação é
uma tarefa à qual todo profissio-
nal deveria dedicar-se com afin-
co, porque, nos mercados globa-
lizados e impessoais em que vi-
vemos, esse talvez seja o único e
verdadeiro ativo com que o indi-
víduo possa contar para evoluir
em sua carreira.
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