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Michael Page tem divisão para deficientes
A Page Personel, empresa do grupo Michael Page International, lançou
no fim de semana na Reatech, Feira Internacional de Tecnologias de
Reabilitação, Inclusão e Acessibilidade, uma nova divisão focada em Pessoas
Com Deficiência (PCDs). De acordo com a empresa, números apontam que
há uma elite de profissionais com deficiência, com nível superior, pós e MBA.
Em sua base de dados, com 12.513 candidatos a vagas, 54% têm nível
superior e 5% têm pós-graduação. Os salários variam de R$ 2 mil a R$ 7 mil.

Henrique Manreza

CURSO GRATUITO

✽
Ong preocupada com
imagem profissional
O terceiro setor também está
envolvido com a construção
de uma imagem pessoal
no ambiente profissional.
No Centro de Desenvolvimento
Profissional (Cedep), em
São Paulo, cerca de 300 pessoas
já fizeram o curso gratuito
de marketing pessoal com
duração de três horas.
“O direcionamento faz parte
do nosso projeto social e atende
a estudantes e à comunidade
em geral. Temos muitos
profissionais em busca de uma
recolocação profissional que
buscam o curso”, afirma Anessa
Trassi, analista de Recursos
Humanos do Cedep. Durante
o curso são passados não
apenas conceitos de marketing
e marketing pessoal, mas são
realizadas também atividades
práticas. “Além das palestras
ministradas por profissionais,
há atividades em grupo
e exibição de trechos de filmes
relacionados ao tema”, afirma
Anessa. O próximo curso vai
acontecer no final de maio.

Samuel Stefanato embarcou no conceito de marketing
pessoal, conquistou a confiança de seus líderes e hoje
é coordenador de Recursos Humanos da Itapemirim

É preciso cuidado para não exagerar
É importante usar números
e fatos para mostrar
as realizações alcançadas

O marketing pessoal pode ser
praticado antes mesmo de o
profissional fazer parte da equipe de certa empresa. Durante a
entrevista, algumas iniciativas
farão diferença para a conquista
do emprego e o início da cons-

trução de uma boa imagem.
“Este é o momento de comprovar com números e fatos as realizações”, afirma Sócrates Melo,
gerente da Robert Half, empresa
de recrutamento e seleção.
Alguns profissionais confundem marketing pessoal com uma
postura exageradamente vendedora de si mesmo. Por isso, para
se preparar é preciso conhecer o

Em uma entrevista
de emprego, o
recrutador não vai
lembrar mais que
duas frases, por isso
pense no que dizer

perfil da empresa e a proposta da
vaga. “A partir daí é bom acrescentar que não fez o trabalho sozinho, mas que sua participação
foi fundamental.” Usar expressões como “Eu, junto da minha
equipe”, podem ajudar.
Até mesmo quem ainda não
teve a oportunidade de “vender
seu peixe” pode começar a
aplicar o conceito de marke-

ting pessoal para tentar angariar uma chance. Segundo
Elaine Saad, gerente geral da
Right Management, é preciso
ter um discurso pronto, curto e
efetivo ao entregar o currículo.
“O recrutador não vai lembrar
mais que duas frases, por isso
pense no que dizer: Qual meu
objetivo? O que eu quero que a
pessoa memorize?” ■ M.C.
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