


á se foi o tempo em que o desem-
prego era sinônimo absoluto de
desespero, pelo menos para um
perfil de profissional: o chamado

tálento empreendedor", aquele que
dificilmente estará fora do merca-
do pelo fato dele mesmo criar o pró-
prio campo de trabalho. A temida fra-
se "infelizmente não vamos precisar
mais de seus serviços" pode ser um
trampolim para a descoberta de um
nicho ou talento até então desconhe-
cido ou mesmo aquele sonhado tra-
balho que, por acomodação ou qual-
quer outro motivo, nunca foi vislum-
brado. Para isso, é preciso ter a habili-
dade de enxergar oportunidades on-
de outras pessoas vêem crises.

Contudo, a velha história de que

somente os que ocupam cargos-cha-
ve na organização têm a obrigação
de descobrir necessidades e atendê-
las deixou de valer há tempos. Hoje
em dia, a máxima vale para qualquer
pessoa, em qualquer cargo. Mesmo
na condição de empregado, tornar o
cargo um verdadeiro "negócio" e não
apenas desempenhar o rol de ativida-
des atribuídas e esperar o salário no fi-
nal do mês, é o caminho do sucesso.

Ou seja, nunca esteve tão em vo-
ga a máxima que diz que o bom pro-
fissional sempre terá o mercado, não
importa qual, atrás dele e não o con-
trário. É o que diz o CEO das empre-
sas Knowtec e Talk Interactive, espe-
cializada em comunicação digital, que
atua na área de inteligência competí-
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tiva, e co-autor do livro "Viagem ao
Mundo do Empreendedorismo", Luiz
Alberto Feria.

As pessoas mais atentas e sintoniza-
das com a "economia do conhecimen-
to", segundo Feria, já perceberam que
a obsolescência de conhecimentos é
um fenômeno assustador e que a ve-
locidade das mudanças, as constan-
tes inovações, o acesso às tecnologias
e exigências de mercado, para o bem
e para o mal, exigem do profissional
atual uma cabeça mais aberta em re-
lação a novas possibilidades.

Portanto, os que acompanham as
mudanças terão forçosamente de des-
cobrir caminhos diferentes, mesmo
que estes estejam fora da área de for-
mação, São as chamadas novas frentes



de trabalho, que fazem, por exemplo,
um jornalista virar fotógrafo ou web-
designer, um engenheiro virar consul-
tor ou um empresário virar articulista.
Os que preferem o conhecido, o tradi-
cional, podem descobrir que o confor-
to é só aparente.

Atualmente, diferente do que acon-
tecia há pouco tempo, um aluno deixa
a faculdade e já não tem a certeza de
que atuará nesta ou naquela atividade
só porque ela é condizente com sua
formação. Feria exemplifica o assun-
to: "Alguém já ouviu falar em 'arquite-
to de informação'? Pois é, há demanda
por esse profissional. É uma necessi-
dade a ser atendida. Qual deve ser a
formação acadêmica desta pessoa?",
questiona.

A resposta é que este profissional
precisará reunir muitas competências
obtidas em várias disciplinas obtidas
na formação acadêmica, por isso, ele
é dono da "expertise", é um especia-
lista. Paralelamente, ele desenvolveu
muitas outras habilidades "comercia-
lizáveis" no mercado, além de reunir
algumas experiências significativas
obtidas como estagiário ou emprega-
do temporário, às quais se submeteu
estrategicamente para aprender.

Polivalência
Portanto, como explicou Feria, não

há nada de estranho no ato de largar
a carreira de origem e se dedicar a ou-
tra atividade ou até mesmo conciliar
duas funções ao mesmo tempo. Mas
quais serão os setores ou áreas de ne-
gócios que permitem com que este
profissional consiga atuar em duas ou
mais atividades? O executivo acredita
que praticamente não haja limitações
se a pessoa tiver competência, discer-
nimento, curiosidade, capacidade de
aprender sempre e energia suficientes
para lançar-se em novas frentes ou re-
configurar as atividades que até então
desenvolvia.

A empresária Juliana Cristina Bruns
Gabriel, há três anos formada em fo-
noaudiologia, resolveu que não fi-
caria presa à sua área de atuação.

Apesar de ter investido cerca de RS
25 mil nos estudos e da experiência
que conquistou ao passar pela Santa
Casa de Misericórdia de Maringá, no
Paraná, onde atuava na área da fono-
audiologia hospitalar, e pelas APAEs
de Araruna e Mandaguari, no mes-
mo Estado, se uniu ao marido, André
Gabriel, advogado de formação, para
montar, no ano passado, uma fran-
quia da Casa das Cuecas U/W, no
ParkShopping Barigüi, em Curitiba. O
jovem casal, com menos de 30 anos,
pesquisou muito antes de decidir
onde iria investir o valor aplicado na
Bolsa de Valores, além de fazer cur-
sos do Serviço Brasileiro de Apoio à
Micro e Pequenas Empresas (Sebrae).
Concomitantemente a isso, Juliana se
desdobra para exercer a atividade de
formação em casa.

As dificuldades encontradas na área

da saúde no País, além da baixa re-
muneração, foram fatores que pesa-
ram na hora de Juliana optar por atuar
em dois nichos tão diferentes, já que
recebe como proprietária da loja, em
média, um valor 60% acima do que
recebe como fonoaudióloga. "A fono-
audiologia ainda está 'engatinhando'
no sentido de conscientizar as pesso-
as que necessitam de tratamento. Os
baixos salários também contribuem
para que o profissional procure ou-
tros meios para a obtenção de recur-
sos", diz.

O esforço necessário para encarar
a jornada de mais de 10 horas diárias
de trabalho pode ser atribuído, segun-
do Juliana, ao seu dinamismo e ao in-
teresse que sempre teve pelo setor de
administração de empresas. Ela ga-
rante que consegue conciliar bem as
duas agendas, através da organização
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do tempo, não deixando que as duas
profissões se misturem. Parte da ma-
nhã é reservada;duas vezes por sema-
na, para atender seus pacientes. Já na
loja, costuma chegar às 14h30 e só sai
de lá depois das 20h30. Como se vê,
uma intensa jornada.

Foco em resultados
Ficar em evidência em um merca-

do tão competitivo significa empre-
gar os talentos com o foco em resul-
tados. Ganhar dinheiro é apenas uma

Juliana Cristina Bruns Gabriel e
André Gabriel: Ela fonoaudióloga e
ele, advogado. Mesmo assim, o casal
concilia respectivas profissões com
negócio próprio

conseqüência da soma de oportuni-
dades aproveitadas com competên-
cia. Ou seja, o profissional tem de dar
conta do recado e, se possível, supe-
rar as expectativas de todos stakehol-
der (todas as partes interessadas), in-
dica o diretor da UP Treinamentos &
Consultoria, coach e conferencista
em desenvolvimento humano, Carlos
Cruz. Ele diz que as oportunidades
não estão por toda parte, apenas nos
olhos de quem as vê. "Sugiro apre-
sentar as realizações com evidências
e clareza para superiores, clientes em
potencial e parceiros, colocando-se à
disposição para assumir novas tarefas
e desafios", aconselha.

O coach explica que existem duas
formas dos profissionais abrirem no-

vas frentes de trabalho: por oportuni-
dade ou por necessidade. "O pulo do
gato está na capacidade de aprendi-
zagem e de atingir metas", diz Cruz.
Foi por necessidade que o adminis-
trador de empresas, com especializa-
ção em Comércio Exterior, Claudiné
Capoville, com experiência de 25 anos
em organizações como Volkswagen
do Brasil, Phillips do Brasil, Tropic
Trade Consultants, Bioagri, entre ou-
tras, além de ter administrado, por 20
anos, sua própria empresa, a Artmetal
índ. de Móveis de Ferro, deu uma gui-
nada em sua carreira há quatro anos.
Depois de passar por problemas pes-
soais, ter de vender a empresa e pas-
sar uma temporada no interior de São
Paulo, voltou à capital em busca de ))
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mercados em ascensão onde pudesse
atuar, não importava qual área fosse.
Com o "boom" imobiliário verifica-
do nos últimos tempos, ele visualizou
uma oportunidade no setor de corre-
tagem de imóveis e partiu com tudo
em busca do objetivo.

A transição ocorreu de forma rápi-
da. Assim que tomou a decisão, pro-
curou alguns contatos antigos, se in-
formou sobre cursos e fez o preparató-
rio Técnico de Transações Imobiliárias

(TTI). Posteriormente, realizou um es-
tágio orientado por uma imobiliária e
tirou a carteira do Conselho Regional
de Corretores de Imóveis (CRECI), re-
gistro que legaliza a atividade de cor-
retor. Apartir daí, começou a trabalhar
em imobiliárias na área de lançamen-
tos {imóveis vendidos ainda na planta)
e de terceiros (setor responsável pela
comercialização de imóveis semi-no-
vos). Neste tempo, já atuou em empre-
sas como Fernandez Mera Negócios

Carlos Cruz, da UP
Treinamentos &

Consultoria:
Ganhar dinheiro é apenas

uma conseqüência da soma de
oportunidades aproveitadas

com competência e não deve
ser colocado na frente das

escolhas de carreira

Imobiliários, Uniplan Imobiliária,
CR Consultoria de Imóveis, USE
Consultoria de Imóveis e, atualmente,
FGi Negócios Imobiliários.

O dinheiro investido pelo corretor
para se preparar, cerca de R$ 1,2 mil
parcelados em quatro vezes, foi ra-
pidamente recuperado. "Como em-
presário, minha renda era oscilante.
Supondo que eu ganhasse RS 5 mil por
mês, se comparar com a minha renda
atual, ganho muito mais hoje. Não te-
nho limite, depende exclusivamente
de mim e do meu empenho", afirma.

Capoville diz que muito do que de-
sempenha hoje aprendeu na anti-
ga profissão. Como administrador de
empresas, ele gosta muito de contro-
les, organização, métodos e política
focada em resultados. Porém, con-
sidera que cuidar da área financeira
e de funcionários de uma empresa é
muito estressante. lá como corretor,
tem mais liberdade para desempe-
nhar suas tarefas. Ele trabalha no dia e
horário que quiser, faz sua rotina e seu
salário. "Sou autônomo, ou seja, dono
do meu próprio negócio, onde geren-
cio o meu tempo, clientes e ganhos. É
claro que quanto mais dinheiro, me-
lhor. Então, eu trabalho mais, porém
administro meu tempo livre para tra-
tar outras pendências também", co-
memora.

Para os que consideram a profissão
de corretor como "fim de carreira" ou
válida para quem não têm mais opção,
ledo engano. Esse é um ramo estimu-
lante e rentável, que requer esforço,
dedicação, lealdade e pró-atividade.
Cultura, dinamismo, bom senso, edu-
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Claudiné Capoville, ex-empresário
e corretor de imóveis:
Rotina independente, liberdade de ação
e melhor salário fazem da corretagem
uma ótima frente de'trabalho

cação e cooperativismo também são
requisitos desejáveis. É o que garante
Capovüle. "Quem não tem tais carac-
terísticas, está eliminado automatica-
mente do mercado. Para mim, a corre-
tagem é uma excelente frente de tra-
balho", considera.

De pára-quedas
A alma de empreendedor imprescin-

dível para quem deseja estar em evi-
dência o tempo todo, citado por Feria,
da Talk Interactive e da Knowtec, não
escolhe área de atuação ou tipo de re-
lação de trabalho. Ela tanto pode estar
enraizada em empresários de fato, co-
mo em jornalistas, engenheiros, mé-
dicos, domésticas, padres, mecânicos,
professores, analistas, vendedores ou
qualquer outra profissão.

Quem tiver este perfil, não demora
a se destacar, ganhar respeito, visibi-
lidade e a ser disputado pela empresa
onde trabalha, pelas concorrentes, for-
necedores, clientes, ou até mesmo des-
cobrir um novo talento. Pessoas assim
não precisam de muito marketing pes-
soal. Segundo especialistas, mais que
"empregabilidade", conquistam "em-
presabilidade", que é a capacidade de
criar oportunidades para si mesmo e
aproveitá-las.

Essas são as chamadas mudan-
ças de oportunidade. De engenheiro
agrônomo a consultor na área de ges-
tão de pessoas. Logo que se formou,
em 1983, Eduardo Ferraz começou a
perceber que seu talento principal era
treinar e aconselhar funcionários. Não
que ele não pudesse fazer isso como
engenheiro, mas percebeu que rea-
lizava um trabalho muito mais asser-
tivo como administrador de carreiras
do que na área que se formou, que é
mais técnica. Nos primeiros sete anos,
conciliou as duas carreiras, mas o lado
consultor falou mais alto.

A entrada de Ferraz na área de recur-
sos humanos foi gradativa, mas cons-
tante. Quando morava em Passo Fundo,
Rio Grande do Sul, e ainda como enge-
nheiro, começou a ser convidado pa-
ra dar treinamentos e palestras sobre
vendas, gestão de pessoas e negocia-
ção em empresas regionais e familia-
res e, posteriormente, em representa-
ções locais da Sadia, Volkswagen, Fiat,
Nestlé, Bayer, Rhodia, Yopa, Dellanno,
Telesui, entre outras. Estas companhias

indicavam Ferraz para outras unidades
e, quando percebeu, estava trabalhan-
do no Brasil inteiro e, em 70% dos ca-
sos, fora do agronegócio.

Para facilitar seus deslocamentos pe-
lo Brasil e aprofundar seus estudos no
segmento, ele resolveu, em 1994, mu-
dar-se para Curitiba, "Não fui eu que
escolhi outra carreira, eu nunca parei
para analisar 'não quero mais ser agrô-
nomo e sim consultor', foi um proces-
so natural de evolução e de talento que ))
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falou mais alto", lembra. Em 1998, fez
uma pós-graduação em Direção de
Empresas pela PUC do Paraná e, para
trabalhar melhor com grupos, se for-
mou em especialista em dinâmica de
grupos pela Sociedade Brasileira de
Dinâmica de Grupos (SBDG).

Ao mesmo tempo, na década de
1990, Ferraz se apaixonou pelas Neu-
rociências e o Behaviorismo econômi-
co, pela importância da psicologia na
tomada de decisões, e se tornou um
leitor assíduo de tudo relacionado ao

tema, o que fez dele um autodidata
neste assunto. "Desde então, em 100%
das consultorias, treiriamentos e pa-
lestras uso os conceitos relacionados
à neuropsicologia", relata.

Conseqüência
O especialista em dinâmica de gru-

pos descreve que mais da metade das
pessoas com as quais trabalha ou tra-
balhou começou em uma carreira e
mudou de rumo, às vezes, mais de
uma vez. De qualquer modo, ele con-

sidera vantagem começar com uma
carreira o mais cedo possível, ganhar
experiência e no decorrer do tempo,
se for o caso, mudar ou ir adaptando
aos poucos a transição. Foi assim que
ele agiu quando se viu encantado por
outra profissão.

Ao fazer uma comparação do anti-
go ofício para o atual, principalmente
em relação ao salário, Ferraz analisa
que nunca pensou na parte financeira
como questão sinc qua non para tri-
lhar outro caminho- Ao contrário, este



item vem como resultado da excelên-
cia do trabalho realizado. "Posso dizer
que há mais de-' 10 anos eu ganho de
cinco a 10 vezes mais como consultor
que como engenheiro agrônomo. Não
que eu fosse um mau engenheiro, é
que meus resultados como consultor
em gestão de pessoas são bem melho-
res", compara Ferraz.

Pelo visto, sua escolha foi acertada.
Nos últimos anos, coordenou vários
projetos importantes como a formação
da Universidade Corporativa Dellano,

De tijolo em tijolo
O ramo de corretagem de imóveis,
expandido com o 'boom' imobiliá-
rio verif icado nos últimos três anos,
cujo apogeu foi em 2008, é su-
cesso entre profissionais de vários
outros segmentos, corno advoga-
dos, professores, contadores e até
ex-empresários, conforme explicou
o corretor de imóveis Claudiné
Capoville, que vendeu sua empresa
e obteve sucesso com a nova car-
reira, (ver matéria).

O diretor da FGi Negócios
Imobiliários, Feliciano Giachetta,
explica esta febre. "Se um corretor
vende um apartamento de R$ 250
mil, 6% da comissão é da imobiliá-
ria, ou seja, R$ 15 mil. Deste total,
de 40 a 50% vai para o corretor,
cerca de R$ 6 mil. Se ele vender
dois apartamentos no mês todo, ga-

nha RS 12 mil. E ou não é um rendi-
mento confortável?", diverte-se.

Em contrapartida, ele admite que
este não é um mercado para ama-
dores, aposentados e tão pouco
para quem perdeu o emprego e
está em dificuldades. É um cargo
para pessoas com um bom nível
cultural e de atualização, ótimo
vocabulário e comunicação, além
de conhecimentos em matemáti-
ca financeira. "Não existe pára-
quedismo. Tem de baver dedicação
e disponibilidade para participar
de reuniões e trabalhar aos finais
de semana", informa. A própria
FGI oferece o curso de formação
de corretores. Para os que duvi-
dam das chances de ascensão,
Giachetta é um exemplo vivo, ele
mesmo começou corno corretor.

que é hoje benchmarking no ramo mo-
veleiro, c executou inúmeros progra-
mas para transformar jovens talentos
em gerentes e para formar sucessores
em empresas familiares. Com uma ba-
gagem de quase 30 mil horas em con-
tratação, avaliação de perfis e treina-
mentos, além de continuar com os
treinamentos e consultorias fechadas,
começou, no ano passado, a ministrar
palestras e cursos abertos.

O maior desafio em sua carreira de
coração é, segundo ele, é lidar com pú-
blicos heterogêneos e áreas de atuação
muito diversas. Ele considera ótimo
agregar a seu portfólio mais este ser-
viço. Como pretende trilhar mais esse
passo em sua carreira? Ele responde:
"Em algum lugar eu ouvi a seguinte
definição: 'Talento é aquilo que os ou-
tros acham que você faz melhor que os

outros'. Os pontos mais fortes de nossa
personalidade nos 'empurram' na dire-
ção daquilo que fazemos melhor, é só
ficar atento", enfatiza.

Mil facetas
Trabalhar em casa, no chamado

home office, é uma tendência em al-
ta em vários países do mundo. Nos
Estados Unidos, por exemplo, havia,
em 2008, cerca de 45 milhões de pes-
soas que utilizam deste formato pa-
ra desenvolver atividades profissio-
nais, ante quatro milhões em 2003, de
acordo com a revista WorldatWork,
Aqui no Brasil, o formato é utilizado
por muitas pessoas que querem con-
ciliar atividades paralelas com as do
escritório ou simplesmente ter a in-
dependência necessária para execu-
tar várias tarefas ao mesmo tempo. ))
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Versatilidade
O pré-requisito paro qualquer profissional atuar em dois ou mais setores ou funções é a
capacidade de sua inteligência emocionai. Durante seus trabalhos de Coaching, o diretor
da UP Treinamentos â Consultoria, coach e conferencista em desenvolvimento humano,
Carlos Cruz, se baseia em cinco áreas distintas para identificar tal característica:

Eu me conheço. É d área do
autoconhedmento, a sinceridade que
cada um tem consigo mesmo para
avaliar as suas habilidade de maneira
verdadeira, abrindo-se para feedbacks,
para reconhecer como as suas emoções
afetam seu desempenho e a ligação
entre o que pensa, sente e sua maneira
de agir. Pare alguns minutos antes de
enfrentar um desafio que gere alguma
tensão emocional e pergunte-se: Qual
é a emoção que estou sentindo neste
momento? Como eu posso pensar e
agir diferente nesta situação?

para não explodir e depois se arrepen-
der. Ter a capacidade de adaptar-se as
situações para alcançar um objetivo,
além de flexibilidade e foco em mo-
mentos de pressão são exercícios do
auto-gerendarriento. Tenha sempre
um objetivo em mente e pense em
quais seriam os passos para alcançá-
lo. Pergunte-se freqüentemente: Qual
comportamento construtivo eu posso
ter agora para alcançar meu objetivo?

Motivação. É fundamental 05
indivíduos terem um propósito, um
motivo para agir. Estar pronto para
agarrar as oportunidades, superar os
obstáculos e aprender com eles para
seguir em frente é muito importante.
Saiba que o fracasso é um julgamento
em curto prazo e trabalhe constante e
incessantemente em busca de resul-
tados positivos. Mobilize pessoas para
alcançar a realização. Uma pessoa
motivada é sinal de iniciativa e persis-
tência. Reflita: suas decisões são mo-
tivadas pelo medo de perder ou pela
esperança de ganhar?

profissionais olharem para suas equi-
pes e para as pessoas ao seu redor.
É preciso mostrar sensibilidade à
perspectiva alheia, buscar maneiras
de conquistar a confiança, aumen-
tar o nível de satisfação dos outros e
enxergar as diferenças corno opor-
tunidades de desenvolvimento. Faça
uma lista das qualidades, talentos
e dificuldades das pessoas ao seu
redor. Pense também nas idéias pre-
concebidas que você tem do seu che-
fe, clientes e liderados

Eu gerencio os outros.
Aqui, o especialista faz o exercício
da liderança situacional, gerencia-
mento de conflitos, além de analisar
trabalhos em equipe e construção de
alianças. Nesta área pode-se observar
a capacidade de lidar com pessoas
difíceis. Desafiar o status quo, ou seja,
a maneira como as coisas são é uma
forma de avaliar como você gerencia
os outros. Aproveite para refletir sobre
algo importante que deseja comunicar
e se pergunte: O que é mais importan-
te nesta mensagem para mim? E para
os outros? Pense, ainda, se existe uma
melhor maneira de dizer o que deseja

A historiadora Beth Campos, que
nunca atuou na área de formação,
mas em compensação, desempe-
nhou atividades como secretária
em empresas de RH e comuni-
cação e, como conseqüência,
no jornalismo, ramo pelo qual
sempre foi apaixonada, decidiu
há um ano montar o seu escri-
tório em casa com o objetivo de

conciliar vários projetos inde-
pendentes.
Hoje em dia, ela faz traduções,

fechamento de revistas, além de tra-
balhos como assessora de imprensa e
de comunicação c o que mais apare-
cer. "Prospecto novos nichos de mer-
cado e clientes o tempo todo", conta
Beth. Mas a jornada não acaba por
aí. Ela pretende emplacar uma revis-
ta feminina ainda em 2009 e conciliar
tudo isso com um trabalho part-time
que conseguiu como assistente geral
em uma consultoria. Como se vê, nem
sempre a formação é determinante
para o sucesso na carreira.
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