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Assistência Médica e Hospitalar - Ótimo Salário

• Inglês e Português fluentes.

• Curso Universitário - Formação completa há mais de 15
anos.

• Experiência Gastronômica - cozinha, restaurante, bar,
banquetes, cardápios, compras, formação de preços.

• Curriculum Vitae pormenorizado com nomes, datas e
referências de empregos anteriores.

• Domínio de uso de computadores para comunicação e
trabalhos via Internet.

• Demonstração de iniciativa, liderança e gosto pelo tabalho
no setor.

Os Dados serão mantidos confidênciais e analizados apenas
pela direção da empresa.

Apresentar a proposta, com pretensão salarial, em envelope lacrado
..............................................................................................................................................

aos cuidados deste jornal sob a sigla “ALIMENTOS 2010”
..............................................................................................................................................
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Artigo

*Rose
Pinheiro

Uma recente pesquisa da Har-
vard Business Review mostra
queacrisenorte-americanage-
rou profundas alterações nos
hábitos de consumo. Entre as
mudanças, podemos destacar
uma demanda por simplicida-
de, um crescente desejo por
marcas confiáveis e de valor e
conselhos verdadeiros. De fato,
os consumidores querem ter
menos trabalho para escolher
produtos. Existe também a ten-
dência de fortalecer os valores
tradicionais, incentivando
criançaseadolescentesaadota-
rem comportamentos menos
compulsivosemrelaçãoaocon-
sumo e à tecnologia.

As mulheres já ocupam uma
posição de liderança quando o
tema é economia mundial. Um
estudo do Boston Consulting
Groupdestacaquearemunera-
ção feminina está estimada em
U$ 5 trilhões nos próximos cin-
co anos. Mundialmente, o total
de salários dos homens ainda é
o dobro do que o das mulheres,
mas a diferença entre eles tem
diminuído significativamente.
Isso indica que, nos próximos
anos, a maior fatia do fatura-
mento vai ficar mesmo em
mãos femininas, representan-
do o maior mercado emergente
da história do planeta, mais de
duasvezesotamanhocombina-
dodepaísesemdesenvolvimen-
to, como Índia e China. As mu-
lheres controlam estimados U$
12 trilhões dos U$ 18 trilhões
gastos anualmente em consu-
mo no mundo inteiro.

ESTRATÉGIA SUSTENTÁVEL
Maso que tudo isso significa pa-
ra a área de comunicação? Es-
ses dados indicam tendências

consideráveis para o direciona-
mento da comunicação, em em-
presas de grande ou pequeno
porte.Éprecisofocarnossoses-
forços para ajudar os clientes a
entenderem o real valor do que
oferecemos. Hoje em dia, ideias
simples e de fácil realização so-
mammuitomaispontosnahora
do planejamento estratégico de
comunicação. Sim, precisamos
ser estratégicos!

Numa sociedade em transi-
ção, precisamos ser honestos e
valorizar mensagens claras e
transparentes porque só assim
poderemosmostrarnossosdife-
renciaiseestaracimadasexpec-

tativas de nossos clientes.
O conceito de sustentabilida-

de precisa ser incorporado por
todaaempresaparafazersenti-
do e não ser apenas marketing.
A nossa missão como consulto-
res de comunicação deve ser ul-
trapassar as barreiras do dis-
curso vazio, que não trará mais
benefícios nem mesmo em cur-
to prazo, uma vez que os consu-
midores estão mais atentos às
manobras das empresas.

Orelacionamento échavepa-
raosucessodequalqueriniciati-
va de comunicação. Uma vez
que os consumidores não são al-
vo de um único tipo de mídia,

pelo contrário, recebem e fa-
zem circular um volume
maior de informações de to-
dos os meios de comunica-
ção, é cada vez mais comple-
xorealizarumaaçãodecomu-
nicação com um foco apenas.
O conceito de comunicação
integradaé necessárioparaa
implementação de ativida-
des capazes de assegurar o
correto entendimento das
mensagens corporativas.

COMUNICAÇÃO DIRETA
Aemergênciafemininasigni-
fica a ascensão das mulheres
natomadadedecisão,sejapa-
ra cuidar da família, seja pa-
ra direcionar os negócios da
empresa.Cadavezmais,pre-
cisamos pensar em ferra-
mentas de comunicação que
falem diretamente para elas.
Comoentenderouniversofe-
minino com toda a sua com-
plexidade não é tarefa fácil e,
infelizmente, não existe um
modelo a ser seguido, cada
necessidade exige uma ação
diferenciada.

Por tudo isso, podemos es-
perardesafios aindamaiores
em2010eparaasnovasgera-
ções que estarão à frente dos
processos de comunicação
das empresas e agências.

Um profissional prepara-
do, com visão holística, culto,
capaz de acompanhar e en-
tender as mudanças do mun-
do e do mercado, terá espaço
garantido para enfrentar os
novos obstáculos que estão
por vir. Nesse cenário, a área
decomunicaçãofarádiferen-
ça, se souber agregar valor
às atividades das empresas
que tenham como filosofia o
compromissopúblicoe ores-
peitoàcidadaniaeàsdiferen-
ças individuais.

*Rose Pinheiro é jornalista,
mestre em Ciência da Comu-
nicação e diretora de atendi-
mento da Ketchum Estratégia.

Crise mudou hábitos de consumo
PESQUISA

Mais autonomia,
mais motivação
Estudo mostra as aspirações dos
profissionais em nível gerencial

A coluna Alto Escalão voltará a ser publicada em fevereiro

FATOR–Segundo levantamento,58%queremsermaisautônomos

EDUARDO NICOLAU /AE – 30/1/2003

Juliana Portugal

O que você precisa para se sen-
tir mais motivado no ambiente
de trabalho? Para 58% dos pro-
fissionais brasileiros, a respos-
ta é autonomia. O dado está na
pesquisa realizada pela consul-
toria Fellipelli, entre 2007 e
2009, com 300 profissionais,
com idade entre 25 e 50 anos,
emcargosde liderança e gerên-
cia, por meio da ferramenta Bi-
rkman. “O estudo não consiste
somenteemresponderquestio-
nários, mas também em avaliar
o comportamento das pes-
soas”,explicaoconsultordeRe-
cursos Humanos da Fellipelli,
Cristiano Amorim.

Segundo ele, o objetivo é evi-
denciar a importância do auto-
conhecimento. “Para ter suces-
so, o profissional precisa se co-
nhecer para gerenciar sua car-
reira. A empresa, por sua vez,

aoconheceroprofissionalpode-
rá explorar melhor o potencial
dele.”

Semaisdametadedosprofis-
sionais entrevistados necessi-
tamdeautonomia,Amorimafir-
ma que, todavia, nem todos es-
tãopreparadosparacolocares-
sa autonomia em prática.

Outroaspectodapesquisare-
velaque44%precisamterreco-
nhecimento.“Arecompensapo-
derá vir em forma de benefí-
cios, privilégios, remuneração
ou promoção.”

Amorim diz que caso essas
necessidades sejam atendidas,
os profissionais têm meios para
apresentarsuas melhorescom-
petências.

O estudo também mostra
que 70% dos entrevistados são
adaptáveisaambientesmaisre-
grados, por causa da organiza-
ção e dos padrões que ali estão
estabelecidos. ●
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Text Box
Fonte: O Estado de S.Paulo, São Paulo, 31 jan. 2010, Empregos, p. Ce 3.




