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Motivação e relações sociais prolongam tempo de casa. 
 
Com a rapidez das mudanças no mundo corporativo, fazer carreira de muitos anos na mesma 
empresa está cada vez mais raro. Ainda assim, alguns profissionais conseguem manter-se 
empregados mesmo nos momentos de crise. Para se manter no emprego, o profisssional deve, 
acima de tudo, gostar do trabalho e demonstrar isso nas suas ações. Ter visão de futuro, ser 
íntegro, estar comprometido com as idéias da empresa, ter iniciativa e capacidade de adaptação 
às mais diferentes situações também são aspectos que diferenciam o profissional que vai fazer 
carreira na companhia daquele que só está de passagem e que, provavelmente, vai ser demitido 
ou pedir para sair.  
 
"A demissão pode não marcar a vida do profissional, mas na atual conjuntura em que estamos é 
essencial estar empregado", alerta o consultor comportamental Wilson Mileris, que dá dicas para 
quem quer manter-se no emprego e, também, fazer carreira dentro da empresa em que está 
trabalhando, através das cinco competências essenciais para o sucesso profissional: 
autoconhecimento, autogerenciamento, motivação, relações humanas e habilidades sociais. 
 
Profissional deve ter confiança em sua habilidade 
 
"As pessoas têm que conhecer o seu interior, saber o que querem e ter confiança nas suas 
habilidades. O autogerenciamento é o autocontrole, a adaptabilidade, o espírito de inovação. A 
motivação tem a ver com a vontade de se realizar, a persistência. A área de relações humanas é a 
percepção que temos dos sentimentos dos demais. E, para finalizar, as habilidades sociais são o 
espírito de liderança e a capacidade de trabalhar em equipe", ensina o consultor.  
 
Características presentes no comportamento de Ana Vargas, gerente executiva de Relações 
Públicas e Responsabilidade Social da Unimed-Rio, e Rosane Galvão, gerente de educação 
corporativa da Xerox do Brasil, ambas com longas histórias nas suas empresas, pontuadas por 
transformações, realizações e muito trabalho. 
 
"Não há segredo para ficar muito tempo em uma empresa. A permanência depende de um 
conjunto de fatores, que vão da realização pessoal à valorização como profissional. Sempre digo 
que ter uma boa rede de relacionamentos e saber enfrentar os problemas de frente são aspectos 
fundamentais no sucesso profissional", afirma Rosane, da Xerox.  
 
Já Ana Vargas, da Unimed, acha que o sentimento é o que move uma carreira de sucesso. "A 
pessoa tem que gostar do que faz e da empresa em que trabalha. A capacidade de mudança 
também é importante: estar sempre pronto para transformações dentro do ambiente empresarial 
e também na sua própria carreira dentro da companhia", enfatiza. 
 
Ainda para Ana, é necessário ter atenção aos resultados. "Existe um limite para a demissão. 
Todos trabalham em busca de algum resultado e quando uma pessoa não consegue chegar a essa 
expectativa não há muito o que ser feito, além de demitir", frisa. O caráter e a lealdade são 
outras questões que pesam para a executiva da Unimed-Rio. "É muito importante trabalhar com 
gente honesta, que está na equipe para contribuir e não para destruir. A competência deve estar 
aliada ao caráter sempre", complementa. 
 
Caráter e honestidade são aspectos fundamentais 
 
Caráter e honestidade também são aspectos fundamentais, segundo Rosane, da Xerox. Além 
disso, postura de liderança e crença no próprio trabalho também ajudam no crescimento e na 
manutenção do emprego. "As pessoas têm que, cada vez mais, fazer acontecer.  



Dar idéias, participar ativamente das decisões, acreditar e lutar pela empresa são características 
que vão fazer a diferença na hora da contratação e da demissão", completa.  
 
Já de acordo com Ana Senna, superintendente de relacionamento da Unimed-Rio, responsável 
pelo RH da empresa, o foco no autodesenvolvimento e a constante busca por algo mais dão o 
toque de diferenciação e de sucesso. "O profissional tem que estar aberto para ouvir e aprender 
sempre. Um nível de insatisfação com o seu conhecimento é o que leva para frente, para mais", 
confirma. 
 
Uma postura também defendida por Roberto Chagas, diretor de Recursos Humanos (RH) da 
Xerox. "O segredo é buscar o novo. As empresas observam seus funcionários a maior parte do 
tempo, a avaliação é diária e contínua. Um funcionário que é honesto, competente e que sempre 
participa dos problemas e das soluções vai se destacar", mostra Chagas que faz uma comparação 
com o futebol para dar dicas aos que querem manter seu emprego e crescer dentro da empresa. 
 
"O craque é aquele que aparece no momento mais difícil e dá uma solução ou ajuda a encontrar 
uma. Não é aquele que se esconde e que só dá as caras quando tudo está mais calmo ou quando 
o time sempre joga bonito", compara. Mas se o jogar bonito não acontece quando é necessário, a 
demissão é o passo a ser tomado. "Há vários motivos para uma demissão, entre eles a falta de 
resultados. A pessoa que faz apenas o necessário acaba não conseguindo longevidade no trabalho 
e acaba sendo descartada, mais cedo ou mais tarde", assegura. 
 
Demissão não mancha currículo 
 
Nos casos extremos, que resultam na demissão do profissional, a pessoa demitida não deve se 
preocupar com uma possível mancha no currículo. A marca maior fica no profissional e não na sua 
imagem para o mercado.  
 
"A demissão em uma empresa não é um empecilho para a contratação em uma outra companhia. 
Muitas vezes, o profissional descartado de um determinado emprego pode conseguir sucesso em 
outra função ou carreira. Tudo depende da adequação do perfil. Nesse aspecto, a demissão pode 
ser benéfica para a carreira", opina Roberto Chagas, diretor de RH da Xerox. 
 
Para Ana Vargas, gerente executiva de Relações Públicas e Responsabilidade Social da Unimed-
Rio, a busca da felicidade no trabalho é determinante. "Não é porque um profissional foi demitido, 
que ele não pode ter sucesso em outras empresas. Tudo depende do perfil e do esforço dele. Se 
ele não estava feliz em um lugar, pode ser que encontre a felicidade em outro", pondera Ana.  
 
"Cada empresa tem um estilo, assim como cada pessoa. Quando há uma combinação, o sucesso é 
quase certo. Mas se não há essa adequação, a separação é o melhor caminho. É como um 
casamento: quando os dois não compartilham mais os mesmos interesses, é melhor separar", 
conclui Ana Senna, superintendente de relacionamento da Unimed-Rio, responsável pela área de 
RH da empresa. 
 
Cinco regras para se manter no emprego 
 
A longevidade do profissional numa mesma empresa depende de competências específicas, 
segundo o consultor comportamental Wilson Mileris. As competências dos profissionais que 
conseguem manter o emprego por muito tempo podem ser resumidas em cinco pontos básicos. 
 
1. Auto-conhecimento - A capacidade de se conhecer, de se auto-avaliar, é fundamental para o 
sucesso de um profissional. Confiança nos seus atos e na sua capacidade pode ser o diferencial na 
hora de se manter no emprego. 
 



2. Auto-conhecimento - A capacidade de se conhecer, de se auto-avaliar, é fundamental para o 
sucesso de um profissioAuto-gerenciamento - Ter controle das emoções próprias e também 
capacidade de se adaptar a novas situações. Ser inovador e criativo também são pontos positivos 
e podem gerar confiança da chefia e de toda equipe. 
 
3. Auto-conhecimento - A capacidade de se conhecer, de se auto-avaliar, é fundamental para o 
sucesso de um profissio Motivação - Estar motivado é fundamental. Só a emoção e a vontade de 
se realizar podem levar ao sucesso. A dedicação, a iniciativa e a persistência são indícios de uma 
motivação alta. 
 
4. Auto-conhecimento - A capacidade de se conhecer, de se auto-avaliar, é fundamental para o 
sucesso de um profissioBoas relações humanas - Ter sensibilidade e percepção dos sentimentos 
dos demais é um diferencial profissional também. A pessoa sensível percebe não só o que seu 
colega tem, mas também o que seu chefe necessita. 
 
5. Auto-conhecimento - A capacidade de se conhecer, de se auto-avaliar, é fundamental para o 
sucesso de um profissioHabilidades sociais - A capacidade de influenciar e de persuadir pode levar 
à liderança. A pessoa que consegue manter bom convívio social é capaz de formar vínculos e tem 
uma grande capacidade de trabalhar em equipe. 
 
Fonte: Jornal do Commercio, Rio de Janeiro, 29 maio 2006, Carreiras, p. B-7. 


