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PROFISSÕES&OCUPAÇÕES

Dicas para calouros

ROBERTOMACEDO/empregos@grupoestado.com.br

Alto escalão

É
safra de calouros.
Passadootrote,ého-
ra de pensar no que
fazer daqui para
frente, além de estu-

dar. Na linha do nosso último
artigo, nossa recomendação é
que se considere seriamente a
hipótese de buscar também o
trabalho, no sentido de fazer al-
godevalor,nãonecessariamen-
te econômico, além dos estudos
e da diversão tão buscada pela
juventude. Isso vale inclusive
paraosquenãotêmanecessida-
de de trabalhar em face da ca-
rência de rendimentos.

O objetivo é sempre o apri-
moramento pessoal, inclusive
na parte em que se relaciona
com o que prega esta coluna.
Ou seja, ser um bom profissio-
nal e buscar uma ocupação que
traga satisfação.

Como sou calouro de outra
faculdade, a da terceira idade,
recorriaumaestudanterecém-
formada, Michelle Uema, da
Faap, recém-admitida numa
grande empresa, para atuali-
zar-me quanto às percepções
dos jovens de hoje e chegar às
dicas. Obrigado, Michelle!

APROVEITE AS ESCOLAS
Deve-se tirar o máximo provei-
todasescolas,bemalémdasau-
las usuais. Nada de perder pa-
lestras, seminários e eventos
do tipo, na própria ou noutras
escolas. Vale também assistir,
como ouvinte, aulas de outros
cursos e faculdades. Há muitos
eventos gratuitos e abertos no
meio acadêmico. É preciso ser
ousadona buscadeles,sem ver-
gonha de pedir acesso. Os nãos
serão excepcionais.

Nesseseventos,procureore-
lacionamento com outras pes-
soas, estudantes ou profissio-

nais, formando desde já o pró-
prionetworkingourededecon-
tatos. Prepare logo o cartão de
visitas. Se o outro lado não ti-
ver, anote as informações rele-
vantes. Centros acadêmicos e
associações atléticas são tam-
bém saudáveis por suas pró-
prias atividades e na formação
desse networking.

Cuidado com a TV, grande
consumidoradetempo eprove-
dora de inutilidades. “O pior ce-
go é o que vê TV”, disse certa
vez o jornalista Paulo Francis.
Os noticiários são importantes
para ser uma pessoa bem infor-
mada, mas é preferível recor-
rer aos jornais escritos, com in-
formaçõesmaisdensas,quefor-
talecem o hábito da leitura e on-
de se aprende também a escre-
ver. Como há muita informa-

ção, não deixe de lado os livros,
nos quais se pode ir mais a fun-
do em qualquer assunto. Tiran-
do o lixo que também oferece, a
Internet, em particular os sites
de busca, é muito útil para pro-
curar,ampliareaprofundarco-
nhecim entos.

PENSANDO NO TRABALHO
Dependendo do tempo que to-
mar o curso mais essas ativida-
descomplementares,eparticu-
larmente depois da metade da
duração dele, o trabalho deve
ser buscado, mesmo se não re-
munerado. Pense não apenas
emoportunidades,masnoscon-
correntes.Não espereoferta de
trabalho. Trate de buscá-lo.
Entrevistas e as tais dinâmicas
de grupo (prepare-se pergun-
tando a quem já passou por elas

ou consultando gente espe-
cializada), exigem visual es-
pecífico,coisadeternosetail-
leurs discretos. Não há lugar
para chicletes, tatuagens e
outras extravagâncias. Se o
entrevistador implicar com
seuhoráriodeestudo,propo-
nha outro que cumpra a jor-
nada exigida.

Empregadores apreciam
gente pró-ativa, decidida e
convincente, mas não con-
vencida. Valem determina-
ção, pontualidade, garra e
vontade de aprender. Pense
emsereficaz,desempenhan-
dobemsuastarefas,eeficien-
te, fazendo-as com rapidez,
tudo com um fundo de criati-
vidade.

Para concluir...
Esta vem só deste “co-

roa”:otempopassamuitorá-
pido e é preciso aproveitá-lo
com muita sabedoria. Lem-
bro-medemeutrotenafacul-
dade como se fosse ontem, e
nesse ontem sempre me
preocupei com o hoje de uma
carreira que ainda prosse-
gue. Os caminhos atuais va-
riam nos seus detalhes, mas
na sua essência são os mes-
mos que a experiência e o
bomsensoensinavamnopas-
sado.

*RobertoMacedo, economis-
ta (USP), com doutorado pe-
la Universidade Harvard
(EUA), é professor, consultor
econômico e na área educa-
cional, e autor do livro Seu
Diploma, Sua Prancha - Co-
mo Escolher a Profissão e
Surfar no Mercado de Traba-
lho (São Paulo: Saraiva,
1998). Esta coluna é publica-
da quinzenalmente neste ca-
derno

● Hypermarcas -AHypermarcas,
holding criada recentemente que
reúneAssolan, Etti, Finn, Éh! eMa-
tinSet, está finalizando o processo
de estruturação da sua diretoria.
HumbertoMenusier é novo diretor
Comercial. A holding já havia defi-
nido anteriormente os diretores
Márcio Santos (unidade deNegó-
ciosHigiene e Limpeza), Gabriela
Garcia (unidade de negócios de
Alimentos), Carlos Scorsi (Admi-
nistrativo e Financeiro) eAntônio
Carlos Vanzelotti (Controladoria).

● HMonsanto -O engenheiroAlfre-
doNicolau yBenito é o novo dire-
tor de Finanças daMonsanto do
Brasil. Benito atuou emcompa-
nhias comoLaboratóriosWyeth-
Whitehall, Itautec-Philco e, por
último, na Syngenta, onde exerceu
a função deCEO -Chief Financial
Officer.

●Philips- O engenheiroDaurio
Speranzini foi nomeado vice-presi-
dente de SistemasMédicos da
Philips para a América Latina. Ele
trabalhou anteriormente emem-
presasDuont, AkzoNobel eGuer-
bet.

●Weg- AWeg criou o cargo de vi-
ce-presidente executivo, que será
ocupadopelo diretor corporativo
internacional da empresa, Sérgio
Schwartz. O cargo terá atribuição
similar ao umdiretor operacional,
cuja função é darmaior agilidade
às decisões da empresa. NaWeg
desde 1985, ele foi responsável
pelas negociações de aquisição da
fábrica da empresa naChina, no
final de 2004.

●Otis -Oengenheiro JulioBellinas-
si assumiu a diretoria deMarke-
ting paraNovos Equipamentos da
ElevadoresOtis para a região da
América Latina. NaOtis desde
1996, o executivo esteve noGrupo
Algar/CTBCenaMonsanto/CBE.

●Universal Channel- O canal de
TVpor assinaturaUniversal Chan-
nel contratou FelipeHerzBoclin
para o departamento demarke-
ting. Boclin fez parte da TVGlobo
Internacional e coordenou as
ações demarketing daGloboTV
Sports.

●Siemens - ReynaldoMakotoGo-
to é o novo gerente demarketing
estratégico da áreaMedical Solu-
tions da SiemensBrasil. Goto in-
gressou na Siemens em 1997, na
área de automação industrial, e
passouposteriormente para a
área de telecomunicações, onde
foi gerente de vendas de redes
móveis para a regiãoAméricas e
diretor de Estratégias para as
Américas naSiemensAlemanha.

●Accor- O francêsCyrille Verdier
assumiu a diretoria deGestão de
Despesas eMarketing deRelacio-
namento (DGDMR) naAccorServi-
ces, braço de serviços doGrupo
Accor no Brasil. Verdier já foi dire-
tor geral da IncentiveHouse, em-
presa demarketing de relaciona-
mento do grupo.

†Paramais informações acesse
www.ae.com.br. Colaborações
podem ser enviadas para paulo.
fortuna@grupoestado.com.br
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Seis Sigma e Lean Thinking são metodologias revolucionárias que vêm sendo aplicadas por um
número cada vez maior de empresas, promovendo a melhoria de processos críticos, a rapidez 
e a redução de desperdícios. A Fundação Vanzolini oferece um programa completo voltado à
capacitação de profissionais no uso de ferramentas que permitem identificar as necessidades dos 
clientes, desdobrá-las com os processos empresariais chave, determinar o desempenho atual, 
melhorá-lo, e manter maiores patamares de produtividade. O corpo docente reúne um seleto grupo de
especialistas em Seis Sigma, com larga vivência em ensino e consultoria empresarial na área de qualidade.

Curso no período noturno
Início: 5 de março de 2007

Informações: (11) 3541-3789 
ou cursosabertos@vanzolini.org.br
Acesse: www.vanzolini.org.br/cursos/seissigma

TRADIÇÃO, PRESTÍGIO E COMPETÊNCIA
FUNDAÇÃO VANZOLINI

CSU anuncia 4 executivos
Paulo Fortuna

OGrupo CSU anunciou contrata-
ções de quatro executivos. O eco-
nomista Fábio Cássio Moraes é o
diretor de Operações da CSUTe-
leSystem, unidade de Contact
Center. Ele atuou no UOL e na
G&PContact Center. Nomesmo
setor, Juarez Araújo Soares, ex-
Brazilian Food e Teleperforman-
ce, foi anunciado como superin-

tendente-comercial. Maria There-
za Pavani é a diretora-comercial
e de clientes da CSUCredit &
Risk (especializada em crédito e
cobrança) e da CSU Telesystem.
Ela passou por American Ex-
press, Unibanco e foi diretora de
Contact Center& Leader do Capa-
bility deCRMpara aAmérica Lati-
na na EDS. Pérola Ravina coman-
dará a área deOperações de Co-
brança da CSUCredit & Risk.
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 25 fev. 2007. Empregos, p. Ce 3.




