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LEITOR PERGUNTA

Carlos leu esta chamadinha no jornal: "Aprovados em
concurso migram para outras áreas em busca de salário
melhor, como Adriano Barros". Alguma coisa lhe pareceu
estranha. Leu-a outra vez. Mais outra. O incômodo per-
maneceu. Mas a resposta teimava em brincar de esconde-
esconde. Decidid o, o leitor recorreu à coluna. "Quem está
certo — eu o texto?", perguntou.
Nota 10 pra você, Carlos. A esquisitice tem nome. É colo-
cação. E tem irmãozinhos que pululam língua afora.
"Comprei uma meia de mulher de náilon" é pra lá de con-
hecido. No texto, o de náilon se refere à mulher, não à
meia. Algo parecido ocorre com a frase em pauta. Escrever
Adriano Barros depois de salário melhor deu este recado:
Adriano Barros é salário.Valha-nos, Deus.

Limites do vaivém
As palavras gozam de plena liberdade. Desenvoltas, pas-
seiam pela frase. Às vezes, o sujeito aparece no início da
oração. Outras, no meio. Aqui e ali, no fim. Boa parte dos
termos lança mão do privilégio sem cerimônia. Mas o vai
e vem tem limite. O freio reside na exigência da clareza e
da coerência. Para evitar ambiguidades, amarre cada ter-
mo determinante ao respectivo termo determinado.
Em bom português: aproxime lé de lé e cré de cré. Adria-
no Barros aparece na história como exemplo dos migran-
tes para outras áreas. Que tal colocá-lo no lugar certo?
Assim: Aprovados em concurso, como Adriano Barros,
migram para outras áreas em busca de salário melhor.

Família lanterninha
"Corra da rotina", diz o anúncio. Como? "Participe da
Maratona Brasília de Revezamento." Viu? Revezamento
se escreve com z. A razão: a palavra deriva de vez. Como
diz o outro, filho de peixe peixinho é. Daí a presença da
lanterninha do alfabeto em ambas. 

Manchete
O assunto da semana? Foi a CPI do Cachoeira. Além do
lamaçal que veio à tona, uma questão ganhou destaque.
Trata-se da grafia das siglas. Como lidar com as pequeni-
nas? Assim:
1. Todas as letras maiúsculas quando:
a. a sigla tiver até três letras: CPI, PM, UTI, ONU, PIB,
MEC, PAC.
b. as letras forem pronunciadas uma a uma: BNDES, INSS.
2. No mais, só a inicial é grandona: Detran, Embrapa,
Embratur.
O plural? Basta acrescentar um s pequenino: Detrans,
PMs, UTIs. 

Carroça vazia
Paulo gosta de navegar na internet. Volta e meia, desco-
bre assuntos interessantes. Um deles foi este texto. Está
lá, entre mil outros. Mesmo sem identificação do autor,
admirou-lhe a sabedoria. Mandou-o de brinde para os
leitores da coluna. Que bom! 
Certa manhã, meu pai me convidou para dar um passeio
no bosque. Aceitei com prazer. Ele se deteve numa clarei-
ra e, depois de pequeno silêncio, me perguntou:
— Além do cantar dos pássaros, você está ouvindo algu-
ma coisa?
Apurei os ouvidos alguns segundos e respondi:
— Estou ouvindo um barulho de carroça.
— Isso mesmo, disse meu pai. É uma carroça vazia.
Indaguei então:
— Como pode saber que a carroça está vazia se ainda não
a vimos?
— Ora, respondeu ele. É muito fácil de saber que uma
carroça está vazia por causa do barulho. Quanto mais va-
zia a carroça, maior o barulho que faz.
O tempo passou. Tornei-me adulto. Até hoje, quando ve-
jo uma pessoa falando demais, gritando para intimidar,
tratando o próximo com grossura inoportuna, interrom-
pendo a conversa de todo mundo e querendo demons-
trar que é o dono da razão e da verdade absoluta, tenho a
impressão de ouvir a voz de meu pai dizendo:
— Quanto mais vazia a carroça, mais barulho faz.

Estou em férias ou estou de férias?
HERNANI NEGRÃO PEREIRA, BH

Tanto faz. Prefiro a preposição em

Vi no Aurélio o verbete tintim. Mas soube que agora a palavra se
escreve com hífen. Verdade?
ANTÔNIO MACHADO, PORTO ALEGRE

É fato. A reforma ortográfica mandou separar com o tracinho as
onomatopeias: tim-tim por tim-tim, blá-blá-blá, glu-glu, toque-toque,
tique-taque.

Pegadinha da colocação
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RECADO

"Sempre que alguém quer esgotar um
assunto, esgota a paciência do leitor"

Oscar Wilde

Dicas de
Português

Blog da Dad www.correiobraziliense.com.br

»BIANCA MELLO

A Vontade de mudar de
área ou de empresa e fa-
zer cursos para melho-
rar o currículo são ra-

zões comuns para alguém que-
rer dar uma guinada na própria
carreira, embora a necessidade
de elevar o padrão de vida ainda
seja o campeão na lista de moti-
vações. O importante, contudo,
é antes de mais nada partir para
um sério planejamento, de ma-
neira que a mudança não acabe
em desastre. De acordo com le-
vantamento do site de classifi-
cados de empregos Catho onli-
ne, com base na Pesquisa dos
Executivos 2011, o que mais
motiva os jovens a mudarem de
emprego é realmente a questão
financeira. Já para os profissio-
nais mais maduros, sentir-se
útil e prazer de trabalhar são os
fatores mais importantes.

A diretora da Escola de Em-
preendedorismo Zeltzer, Carla
Zeltzer, explica que a transição
pode ser provocada por motivos
internos, como alteração nos
objetivos, motivações e habili-
dades. Ou  por razões externas –
mudanças no contexto do mun-
do e nas oportunidades ofereci-
das. No caso dos jovens, Carla
atesta que é comum terem co-
mo objetivos crescimento e re-
torno financeiro rápidos. Quan-
do o cumprem, passam a valori-
zar a satisfação pessoal, que es-
tá relacionada à escolha de al-
guma carreira ligada aquilo de
que gostam. 

O movimento contrário tam-
bém é bem comum, afirma Car-
la. O profissional faz aquilo de
que gosta, mas não obtém su-
cesso profissional ou retorno fi-
nanceiro. Então, procura uma
atuação mais ligada às oportu-
nidades vigentes. “Com a velo-
cidade das mudanças no mun-
do, a pessoa realiza várias car-
reiras ao longo de sua vida. Ao
planejar uma transição, cada
um deve avaliar o ambiente in-
terno e externo, levando em
consideração seus objetivos,
potenciais, motivações e opor-
tunidades”, ressalta Carla. 

Segundo a analista de RH do
escritório Chalfin, Goldberg &
Vainboim Advogados Associa-
dos, Janahyna Moreira, o profis-
sional que quer mudar de car-
reira deve analisar o mercado,
prevendo possíveis decepções,
pois esta transição pode gerar
desgaste emocional e financei-
ro. Janahyna acrescenta que é
importante se especializar antes
de partir para a nova área. “Te-
nha coragem de seguir seus so-
nhos, mas esteja preparado para
os desafios”, alerta Janahyna. 

Na avaliação do gerente de
recrutamento temporário da
consultoria Robert Half, Sócra-
tes Melo, o profissional começa

a perceber que precisa de mu-
dança no momento em que fica
difícil acordar de manhã para ir
trabalhar. É preciso entender o
que está motivando esta mu-
dança e a partir daí deve come-
çar a tomar os cuidados neces-
sários para que ela ocorre da
melhor forma possível. “Os pas-
sos são definir, planejar e se pre-
parar para as dificuldades. É
preciso pesquisar o que o bom
profissional da área tem e qual
foi a trajetória das pessoas que
hoje atuam nela”, indica Melo. 

O lado positivo da transição
bem sucedida é que o profissio-
nal adquire nova visão de mer-
cado e acaba se tornando mais
importante para as empresas, o
que lhe proporciona maior em-
pregabilidade, afirma o consul-
tor da Robert Half. Melo acres-
centa que hoje em dia, com a
competitividade que o mercado
tem e com a necessidade de re-
sultados, ser importante para a
empresa é primordial para qual-
quer profissional. 

Na prática

A atual gerente de Marketing

para o Sul da América Latina da
Amadeus – empresa de tecnolo-
gia voltada o uurismo – Andrea
Rufino, conta que ficou 10 anos
na área de tecnologia, mas sem-
pre se interessou por gestão.
Além disso, criatividade e pla-
nejamento eram dois pontos
que ela queria explorar em sua
carreira e, sendo focada em tec-
nologia, isso não era possível.
Quando decidiu mudar de área,
a gerente de Marketing da Ama-
deus sabia que uma das suas
forças era planejamento estra-
tégico web. Tendo isso em men-
te, utilizou os mesmos concei-
tos para desenhar o planeja-
mento estratégico da sua pró-
pria carreira, ou seja, mapeou
onde estava, onde queria che-
gar e quais as tarefas necessá-
rias para atingir os objetivos. 

Andrea lembra que a trajetó-
ria toda valeu a pena, mas exis-
tem pontos negativos em co-
meçar de novo. “Ao longo da mi-
nha carreira, cheguei a ser dire-
tora e hoje sou gerente. Além
disso, precisei estudar muito e
me senti, por muitas vezes, in-
segura na hora de tomar uma
decisão na nova área. É claro

que, depois de algum tempo, a
segurança aumenta e consegui-
mos ter a perspectiva de que fi-
zemos a escolha certa”, argu-
menta.

No caso da gerente de expan-
são da rede de franquias Toca
do Biscoito, Bia Cordeiro, a
oportunidade surgiu quando
ela era empresária. Depois de 10
anos sendo dona de agência de
publicidade, Bia recebeu a pro-
posta da Toca do Biscoito e deci-
diu agarrar o desafio. “Posso
destacar como principal ponto
positivo o aprendizado. Nesses
três anos, tive crescimento pro-
fissional e pessoal absurdos”,
garante.

Aniela Jordan conta que era
aspirante a bailarina e hoje é só-
cia da produtora teatral Aventu-
ra Entretenimento. Quando foi
escalada para ser uma planta da
Floresta Amazônica, Aniela per-
cebeu que sua carreira no balé
não tinha futuro. Começou, en-
tão, a trabalhar nos bastidores
dos espetáculos e hoje está mui-
to satisfeita. Ela acredita que
ninguém consegue ser bom tra-
balhando em algo de que não
gosta ou no  qual não acredita.

MUDANÇA DE ÁREA

PRATELEIRA

Em O poderoso chefão corporativo, o ex-mafioso e espe-
cialista em roubos Louis Ferrante revela suas técnicas de
gerenciamento, surpreendentemente eficazes, e explica
como aplicá-las – legalmente – em qualquer negócio le-
gítimo e sem complicações.
O autor conta suas experiências como parceiro da família
Gambino e como usou seus instintos para executar al-
guns dos maiores roubos da história dos Estados Unidos.
Aos 21 anos de idade, por exemplo, conseguiu milhões de
dólares para seus patrões. Após passar oito anos e meio
na prisão, Ferrante percebeu que as lições comerciais mais valiosas da máfia ga-
rantiriam sua sobrevivência e seu progresso no mundo real. Agora, ele oferece
88 estratégias mafiosas, testadas ao longo do tempo.
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DIVULGAÇÃO

Para Carlas, com a velocidade das mudanças, as pessoas realizam várias carreiras ao longo da vida

Sem planejamento, a troca
pode ser mal sucedida
É preciso tomar cuidado com as ondas de ofertas. Recomenda-se nova especialização
antes de assumir outra atividade. Nem toda alteração de rota traz benefícios

O poderoso chefão corporativo
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Text Box
Fonte: Jornal do Commercio, Rio de Janeiro, 20, 21 e 22 abr. 2012. Seudinheiro, p. B-12.




