


çoes atuais com as futuras", analisa.
A Internet é uma boa fonte de con-

sulta, porém, de acordo com Lílian,
não é interessante confiar apenas em
no site da organização. Uma saída é
participar de fóruns de discussão e
até falar com colegas que da mes-
ma área. "Dessa forma, será possível
identificar qual é a verdadeira situa-
ção dessa empresa", afirma.

Atenção, já passou pela sua cabeça
utilizar uma proposta de emprego pa-
ra fazer pressão ao seu superior? Caso
a resposta seja sim, esqueça. Para os
consultores de recursos humanos es-
sa prática é extremamente mal vis-
ta no mercado de trabalho. Além de

criar um clima chato, o profissional
perde prestígio na corporação e mui-
tas vezes o tiro sai pela culatra. "Só
comunique quando tiver certeza que
vai mudar de emprego, a melhor ma-
neira de melhorar de posição é sua
qualificação", indica Lílian.

Currículo
Para a especialista em gestão estra-

tégica de recursos humanos e carreira,
Claudia Monari, da Career Center, an-
tes de recusar propostas é preciso rece-
bê-las e, isso só vai ocorrer com aque-
les que se destacarem no mercado. "A
preparação para entrevista e bom ma-
rketing pessoal, são as principais fer-
ramentas para alcançar uma oportu-
nidade profissional", lembra Claudia,
que acrescenta o fato desse preparo
não depender de estar ou não ativo.

Além de aumentar seu networking,
a dica da consultora é para ter um
maior cuidado na produção do currí-
culo. Identificar quais são as compe-
tências adquiridas na trajetória pro-
fissional e as que ainda têm que de-
senvolver são pontos essenciais para
destacar.



SUA CARREIRA Emprego

O currículo é momento de apresen-
tar resultados alcançados, demonstrar
o quanto pode trazer da sua experiên-
cia para a empresa, além de propor-
cionar uma preferência do recrutador
entre os concorrentes. Comentar os
cargos exercidos, as atividades reali-
zadas e o período em que trabalhou
nas empresas é importante. Outro
ponto é mostrar quais vantagens o
profissional trouxe no período em que
exerceu a função. "Existem dois tipos
de currículo, o funcional (muito tem-
po na mesma função) e o cronológico
(crescimento por período/empresa),
porém em ambos é essencial colo-
car o impacto/resultados que causou
na empresa e quais as competências
adquiridas. Isso irá demonstrar que
o profissional busca resultados e o
quanto tem de segurança e consciên-
cia das suas potencialidades", explica
Claudia Monari.

Networking
Manter uma rede de relacionamen-

to é questão de sobrevivência e apren-
dizagem, pois é uma forma de troca
de conhecimentos. Segundo dados
da Career Center, 63% de seus clientes
são recolocados no mercado por meio
do networking. Este é o momento de
procurar por todos os cartões de visi-
tas, avaliar cada um deles e prepare-se
para restabelecer contato. C©N
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