
Pouco conhecidas, carreiras alternativas ganham espaço 
Terciane Alves 
 
Sustentabilidade, tecnologia e moda abarcam as principais novidades 
 
"Trendspotter", "coffeetender", especialista em "compensation", "report", gestor de reputação. 
Desconhecidas, essas profissões não constam dos manuais de vestibulares. 
 
Contudo, na avaliação de especialistas ouvidos pela Folha, estão entre as carreiras que mais se 
expandem no mercado de trabalho atual e asseguram boas oportunidades aos mais atentos. 
 
Boa parte dessas vagas surge em multinacionais de vanguarda e, sobretudo, em empresas de 
pequeno porte, que atuam como butiques especializadas. 
 
Um exemplo é a Mandalah, focada em comportamento. Ao ser inaugurada há um ano e meio, 
contratou profissionais de 12 áreas de formação -de psicoterapeutas a designers- para exercer a 
mesma função: a de "trendspotter", uma espécie de caçador de tendências. 
 
"Esse profissional investiga idéias que tendem a ser im-pactantes e que possam virar produtos, 
bens ou conceitos", explica o consultor em recursos humanos Adriano Savelli. 
 
Muitas dessas carreiras estão associadas ao estudo das necessidades e dos dilemas da sociedade 
e são relacionadas ao consumo nas áreas de tecnologia, sustentabilidade e moda. 
 
"As carreiras diferenciadas surgem onde há excesso de renda disponível em certos segmentos da 
sociedade", analisa o diplomata Alexandre Vidal Porto, que vive no México. 
 
"Nas grandes capitais, profissões como a de "personal stylist" já se consolidaram à luz de 
necessidades de indivíduos com excesso de renda e demandas específicas, típicas das cidades 
globalizadas", diz ele. 
 
Antena parabólica  
 
Para os que pretendem seguir uma carreira alternativa, o caminho é desenvolver "atenção 
constante a 360 graus". 
 
"É essencial estar antenado nos segmentos em fase de crescimento, pois ali estão as 
oportunidades", sugere Irene Azevedo, sócia da consultoria Ki-enbaum Keseberg & Partners. 
 
"Vale a pena verificar jornais, revistas e depoimentos de profissionais. Mas, para obter sucesso, o 
principal é alinhar as habilidades à função desejada, seja em uma área nova, seja em uma 
tradicional", completa. 

 
Leia mais: 
 
Profissões desfilam nos bastidores  
 
O setor da moda é tido por especialistas em carreira como um dos que mais lançam alternativas 
de trabalho atualmente.  
 
Foi no papel de "personal stylist" que o artista plástico Marcio Banfi, 34, obteve reconhecimento.  
 
"Sou responsável pela imagem da moda nas fotografias", explica. "Meu papel é fazer com que as 
pessoas entendam bem os conceitos apresentados nas passarelas."  
 



O trabalho de Banfi está nos bastidores de capas de revistas, catálogos de campanhas e desfiles. 
"O que mais me dá prazer é poder proporcionar imagens bonitas para que as pessoas tenham 
momentos de diversão visual", diz.  
 
A carreira de "personal stylist" ficou conhecida no mundo depois que famosos de Hollywood 
passaram a delegar a especialistas a tarefa de gerenciar seu guarda-roupa.  
 
Com o crescimento do mercado de moda no Brasil e a divulgação de eventos como a São Paulo 
Fashion Week, a demanda e a segmentação desses profissionais aumentaram.  
 
Entraram em cena funções como a de produtor de objetos, especialista em conhecer fornecedores 
para montar cenários.  
 
É ele quem tem na agenda desde um criador de leão --para compor cenários exóticos-- até o 
telefone de orquestras oficiais.  
 
Ainda pouco comum por aqui é a função de produtor de "casting", responsável por escolher o 
elenco para filmes ou modelos para desfiles.  
 
Hoje mais restrita ao campo da moda, TV e fotografia, tende a crescer no país com a evolução do 
cinema nacional.  

 
Leia mais: 
 
Geração multimídia impulsiona criação de especialidades 
 
Mercado financeiro é outra fonte de novas funções 
 
A pulverização de profissões pouco tradicionais, segundo consultores de carreira ouvidos pela 
Folha, vem na esteira da mudança de atitude dos jovens. 
 
Cada vez mais livres para enveredar por novos caminhos e fortemente influenciados pelas 
tecnologias, lançam-se em nichos voltados às necessidades modernas de consumo. 
 
"As profissões tradicionais ofereciam mais certezas de carreira, e os pais investiam em educação 
esperando segurança financeira para os filhos. Nem sempre se levavam em conta o talento e o 
desejo de exercer a atividade", observa o diretor de "brand content" da TV1 Vídeo, Giba Colzani, 
que trabalha com gestão de marca e conteúdo. 
 
Hoje, completa Colzani, "cada profissional deve abrir seus próprios caminhos e descobrir as 
oportunidades em um mundo que não pára de evoluir". 
 
Ciente disso, Ruy Monteiro, 25, escolheu a geografia como área de formação e, dentro dela, a 
atuação no terceiro setor. 
 
Capoeirista e ex-educador infantil, o universitário já foi voluntário, trabalhou com pesquisa de 
campo em ações para jovens e agora é estagiário do Cieds (Centro Integrado de Estudos e 
Programas de Desenvolvimento Sustentável). 
 
"Quero me especializar em energia renovável, porém sem ter de seguir uma só carreira. Serei 
geógrafo, mas minha opção de trabalhar no terceiro setor transcende as características físicas do 
ambiente para entender a relação que existe entre a natureza e a sociedade." 
 
Carreira internacional  



Para dar vazão às habilidades e alinhá-las aos trabalhos menos tradicionais, há quem bus-que 
oportunidades no exterior. Foi o caso de Cláudio Toyama, que estudou interatividade e multimídia 
no Reino Unido. 
 
Hoje ele é sócio de uma empresa em Londres especializada em um nicho de marketing "muito 
forte na Europa, mas pouco difundido no Brasil": o gerenciamento de reputação. 
 
Entre suas atribuições está a tarefa de avaliar a imagem que o cliente tem da empresa e 
pesquisar tendências para investimento em novos negócios. 
 
Em sintonia com essas mudanças, as demandas do mercado financeiro reforçam oportunidades 
que até então eram desvalorizadas. Renata Wright, gerente de RH da consultoria Michael Page, 
lembra que as empresas também vivem transformações que exigem novas especialidades. 
 
"Precisam de profissionais que entendam a estrutura de pagamento de salários, bônus e outras 
modalidades do que chamamos de "compensation"." 
 
Outra nomenclatura da moda resume-se a duas letras: RI. Trata-se de executivos responsáveis 
pelas relações com investidores e fundamentais na abertura de capital na Bolsa. 
 
"Há quem os confunda com comunicação corporativa, mas o foco em RI são investidores, o 
mercado financeiro", explica o consultor Hugo Caccuri. (TA) 

 
Leia mais: 
 
Notáveis desconhecidos 
 
Veja 20 carreiras ignoradas pelo grande público 
 
Analista de inteligência competitiva: especialista do mercado que cria programas da empresa 
e da concorrência 
 
Árbitro de conflitos: negocia conflitos empresariais extrajudicialmente, o que economiza tempo 
para as partes envolvidas 
 
Booker: trabalha em agência de modelos ou independentemente e descobre talentos. Em 
algumas agências tem o papel de conseguir trabalho para as modelos 
 
Coach: é o personal trainer de carreiras, uma espécie de psicólogo só para a vida profissional 
Coffeetender: é o especialista nas várias modalidades de bebida à base de café 
 
Editor de imagem: monta vídeos e filmes; precisa dominar ferramentas de edição como Avid e 
Final Cut 
 
Engenheiro de projetos: responsável por gerir a criação de produtos por meio de softwares 
modernos 
 
Especialista em compensation: cria políticas criativas de remuneração nas empresas, muitas 
vezes analisando o desempenho individual dos funcionários 
 
Gerente de inovação: traça diretrizes para inovação de produtos ou processos nas empresas 
 
Gerente de marketing de relacionamento: cria programas de relacionamento com vários tipos 
de cliente, de funcionários a compradores, por meio de programas de fidelidade e bônus para 
compra 



 
Gerente de projetos: responsável por empreitadas de projetos, como construção de hidrelétrica 
ou aplicação de projetos de tecnologia 
 
Gerente de "trade marketing" e merchandising: responsável por ações de valorização da 
marca e promoções 
 
Gestor de reputação: apura a confiabilidade e o potencial de uma marca, assim como as 
perspectivas de investimento 
 
Gestor de responsabilidade socioambiental: afere riscos e degradação do ambiente e cria 
políticas nas empresas. No setor público, tem função de fiscalização ou criação de projetos 
 
Gestor de riscos: trabalha em empresas ou bancos e analisa potenciais novos negócios 
 
Personal stylist: consultor de estilo e imagem, tem de facilitar o entendimento do conceito e por 
isso escolhe quem participa de campanhas. Em desfiles, decide quem vai desfilar e com que 
roupas. Há personalidades que o contratam diretamente 
 
Produtor de objetos: viabiliza objetos necessários à cenografia de desfile, filmes, cenas para 
capas de revista e demais ensaios fotográficos 
 
Report: especialista em viagens e coleta de pesquisa sobre a vida socioeconômica dos países  
 
Transporters: é um caçador de tendências que investiga produtos a serem lançados em 
tecnologia, mídia e eletrodomésticos, por exemplo  
 
Fonte: Folha de S. Paulo, São Paulo, 13 abr. 2008, Caderno de Empregos, p. 2-3. 


