
Criando oportunidades de enxertar seu currículo. 
Rui Santo 
 
 
Elas estão aos montes a sua volta. Encontrá-las depende mais de sua percepção criativa do que 
qualquer outra coisa.  
 
Supondo que você seja um estudante de administração, a loja da esquina, a padaria, a oficina 
mecânica e a loja de aluguel de vídeo são pequenos clientes em potencial para desenvolver os 
conhecimentos que obteve na escola.  
 
Você pode apresentar um projeto (no papel, por favor) do que tem em mente e gostaria de 
desenvolver para si e aproveitar a oportunidade de desenvolver para o seu potencial cliente. 
Sempre há alguém por perto que lhe conhece o suficiente para abrir tais oportunidades e 
aceitando sugestões que possam contribuir com seus negócios.  
 
Mostre-lhe sua necessidade - enxerto de currículo - e como quer fazer.  
 
Pode até acontecer de seu pai - tio, avô, amigo do tio do avô... ter algum negócio que possa lhe 
abrir portas. E claro, acrescentar criativamente ao negócio do dele.  
 
SOFRE MENOS QUEM TEM MAIS ALTERNATIVA. NÃO ESPERE QUE APAREÇA ALGUMA. 
 
Apresentar um projeto de melhoria de marketing, barato ou até sem custo para o 
microempresário depende, concretamente, da sua capacidade criativa de enxergar (ou não?) 
essas possibilidades. Quanto mais você conseguir elevar as vendas, melhor para o seu cliente, e 
muito melhor para seu currículo.  
 
Um jovem estudante de edificações conseguiu “estágio técnico” no próprio prédio onde morava. 
Não teve dúvida em se associar ao síndico ao saber que iam fazer uma grande reforma. Seu 
objetivo era estar presente ouvindo e participando dos processos de decisão, escolha, dificuldades 
de negociações, confrontos e todos aqueles problemas típicos de obras.  
 
Como ele mesmo disse:  
 
- O melhor de tudo foi que acostumei meus ouvidos a linguagem profissional real.  
 
- Quando fui procurar estágio, embora longe de estar experiente, também não era anêmico.  
 
Apresentar os crescimentos e economias obtidas em negócios demonstra capacidade e iniciativa 
para reversão de quadros negativos. Quanto mais enxertos conseguir, quanto mais significativos, 
quanto mais “aspectos que demonstram a reversão de situações”, mais atraente fica seu 
currículo.  
 
Considere que seguir o fluxo é fácil e vegetativo, Isto é, não há grande mérito nisso. Assim, para 
quem nãotinha “nada” no currículo, você conseguiu reverter a situação e, principalmente, 
fortalecer-se pessoalmente.  
 
Na verdade é a melhor de todas as lições e não será a única vez que precisará reverter situações 
ao longo da vida. Diria mesmo que educação é aprender a reverter erros em acertos.  
 
Seu currículo, cheio de experiências informais, frente a outros sem nada. Nada mal para quem 
estava “sem oportunidade”.  
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