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O desânimo e o abatimento são dois dos problemas mais graves da vida de um profissional, não 
apenas para os desempregados, mas também para aqueles que se vêem “aprisionados” a uma 
empresa e/ou a uma função que não dão perspectivas e satisfação.  
 
Por mais batido que possa parecer, o melhor remédio para tais sintomas é tratar da auto-estima. 
Palavras de ânimo são os recursos mais usados para consolar quem enfrenta uma má fase 
profissional. Para quem vive o problema, porém, a boa intenção de uma conversa não resolve 
problemas que são tão práticos e urgentes — tais como dificuldades financeiras ou angústia por 
dedicar tempo a uma empresa que nada tem a oferecer além do contracheque no final do mês.  
 
Quem não tem algum parente, amigo ou conhecido que esteja totalmente desiludido com sua vida 
profissional? Infelizmente, isso é muito comum hoje em dia, especialmente no cenário de 
altíssima competitividade e poucas oportunidades que existe em nosso país. Pois bem: alguns 
números ajudam a confirmar a importância da auto-estima. Assim, talvez fique mais fácil 
entender a importância de “levantar, sacudir a poeira e dar a volta por cima”. 
 
A pesquisa “O Desempregado Brasileiro – Edição 2006”, realizada por Thomas A.Case, Ph.D. com 
15.170 profissionais fora do mercado em todo o país, aponta que mais de 25% dos 
desempregados não se sentem motivados na busca por uma nova vaga. E o pior: quase 40% dos 
respondentes admitiram sentir “desespero” com a situação de ociosidade. O que, na prática, 
significam esses números? Simples: menos chances de uma nova colocação. É comum 
profissionais serem excluídos de processos seletivos por se posicionarem de forma negativa e sem 
vivacidade nas entrevistas.  
 
Em candidatos que estão no mercado, desânimo deixa transparecer acomodação e falta de 
ambição — sim, ela é importante para um profissional bem-sucedido. Para quem está 
desempregado, então, a desmotivação significa falta de energia para superar desafios e 
obstáculos. 
 
A melhor dica para quem busca uma recolocação profissional, sem dúvidas, é manter a cabeça 
ocupada. Uma excelente dica para “trabalhar pelo novo emprego” é estudar. Isso mesmo: 
estudar. 
 
O que estudar 
 
Em primeiro lugar, estudar a si mesmo. Entender os reais motivos de seu (momentâneo) 
insucesso profissional. Será que você está trabalhando na área mais adequada ao seu perfil e às 
suas habilidades? O que você faz hoje condiz com o que você imaginava para sua carreira nos 
tempos de estudante? O que você realmente gostaria de fazer profissionalmente? Responder a 
essas perguntas, com precisão e sinceridade, ajuda a reconhecer os próprios anseios e abre os 
olhos para novas possibilidades. Por mais banal que essa dica possa parecer, dificilmente os 
profissionais param para refletir nisso. E freqüentemente eles se vêem surpreendidos quando são 
deparados por questionamentos do tipo em entrevistas de emprego.  
 
Em segundo lugar, estudar o mercado. Qual empresa é referência na atividade em que você atua? 
Qual empresa você admira, seja pela importância ou pelo reconhecimento que tem no mercado? 
Em qual companhia você gostaria de estar trabalhando hoje? Para responder com clareza a esse 
segundo bloco de perguntas, o profissional terá de analisar com atenção o mercado e seus 
principais players. Outro fator positivo: conhecer bem uma empresa que se admira (e na qual se 
pretende trabalhar) pode contar pontos preciosos na eventualidade de participar de um processo 
seletivo para uma vaga nessa mesma companhia. 



Em terceiro lugar, ativar e ampliar sua rede de contatos. Exercitar o networking é um recurso vital 
para qualquer profissional, especialmente para aqueles que buscam uma nova colocação no 
mercado. É importante conhecer as pessoas que compõem os times daquelas empresas tão 
admiradas. O que elas fazem? Quais são os grandes diferenciais delas? Como elas chegaram aos 
lugares em que estão hoje? O que você pode aprender com elas? 
 
 O profissional tem de estar visível para o mercado. Empregado ou não, ele precisa mostrar o que 
está fazendo, com o que está trabalhando, o que está estudando, quais foram suas grandes 
realizações. Muitos chamam isso de “marketing pessoal”. Ou seja: saber vender seus atributos e 
qualidades para quem pode ter aquela oportunidade que tanto você almeja. 
 
Ninguém consegue “se vender” se não acreditar em si mesmo. Por isso a auto-estima é tão 
importante para alavancar a carreira. 
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