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» BIANCA MELLO 

O
velho dito popular Pa-
ra quem não sabe on-
de quer chegar, qual-
quer caminho serve

aplica-se perfeitamente no
meio executivo. De acordo
com consultores, ainda são
minoria os profissionais que
têm um plano de carreira es-
truturado. A maioria se deixa
levar por modismos e tendên-
cias surgidas no mercado. Para
saber a melhor trajetória a se-
guir, dizem especialistas, é im-
portante projetar o futuro e a
partir disso traçar metas de
curto, médio e longo prazos. 

“Carreira é maratona e em-
prego é corrida”, compara o
diretor executivo da consulto-
ria de RH 4hunter, Carlos Feli-
císsimo Ferreira. O consultor
destaca também que as pes-
soas cientes da carreira são
efetivamente profissionais
que cuidam, analisam, geren-
ciam e validam cada passo.
“Parece tão simples que as
pessoas acabam deixando de
lado. Acabam acordando
quando se deparam com um
momento de transição ou in-
terrupção”, ressalta.

Quando o executivo tem
um plano estruturado, por
mais que as decisões não de-
pendam exclusivamente dele,
uma parcela significativa do
controle estará em suas mãos,
destaca Ferreira. “Com isso, o
profissional consegue se im-
por melhor. Sendo assim, ter
essa consciência de carreira é
importante”, afirma o consul-
tor, acrescentando que, em
um mundo idealizado, é reco-
mendável que trajetória pro-
fissional dependa 60% do exe-
cutivo e 40% do mercado.

Na avaliação do sócio-dire-
tor da FBM Consulting, Eduar-
do Silva, o problema é que
muitos profissionais ocupam
posições, mas não sabem exa-
tamente onde querem chegar.
Ele defende que é importante
ter planejamento estratégico,
o que permitirá a cada um se
posicionar adequadamente.
“A partir daí, basta buscar ca-
pacitação técnica e profissio-
nal que permita alcançar seus
objetivos”, avalia.

Perspectiva

De acordo com Silva, os pro-
fissionais atualmente estão
mais atentos a essa questão do
que no passado. Ele afirma
que a geração conhecida co-
mo baby boomers estava mais
preocupada com salário e ma-
nutenção de emprego. Já os
executivos atuais, principal-
mente no que se refere à tran-
sição da geração X para Y, ol-
ham a questão da longevidade

da carreira. “Eles têm visão éti-
ca e clara do que buscam e tra-
balham no desenvolvimento
dos conhecimentos”, destaca. 

A analista de RH do escri-
tório SABZ Advogados,  Si-
méia Azevedo, acrescenta que
um plano de carreira estrutu-
rado ajuda a sincronizar as
expectativas da organização
com as do funcionário, o que
permite criar uma relação
positiva para ambos. “A em-
presa ganha em planejamen-
to e o profissional em segu-
rança, aprendizado e autor-
realização”, explica Siméia. 

O mercado de trabalho, no
entanto, às vezes instiga os
executivos a mudarem de em-
presa em pouco tempo. Outras
companhias, por sua vez, ol-
ham com preconceito para
profissionais que ficaram pou-
co tempo nas ocupações ante-
riores. “Vai depender da orga-
nização e do momento de mer-
cado, não é uma regra afirmar
que trocar sempre de emprego
é prejudicial”, opina Ferreira.

Para o sócio-diretor da
FBM Consulting, quando um
profissional pula muito de
um local para outro, acaba
passando a impressão de que
tem dificuldade de estabele-
cer uma carreira a longo pra-
zo. Segundo ele, um executi-
vo que fica poucos meses em
uma empresa acaba também
não entendendo a complexi-
dade da corporação, sendo
visto como imaturo e instá-
vel. “Quando surgem as difi-
culdades, eles acabam mu-

dando de emprego e isso não
é interessante”, acrescenta. 

Siméia concorda que pas-
sar por muitas empresas em
um curto espaço de tempo
pode demonstrar uma certa
inconstância e até mesmo
pouco comprometimento.
Para evitar essas situações,
ela considera fundamental o
executivo buscar informa-
ções sobre o ambiente e as
políticas da empresa no pe-
ríodo da admissão. “Isso aju-
da o profissional a se manter
engajado, evita frustrações e
taxações de que ele pula de
galho em galho”, indica.

Recusa

A analista de RH destaca
ainda que há casos em que re-
cusar uma oferta de emprego
pode ser positivo e ensina que,
para tomar a decisão, o me-
lhor é comparar as opções. É
essencial observar se na em-
presa atual as possibilidades
de promoção e de se assumir
novos desafios são reais. Caso
contrário, avalie se a proposta
da outra companhia se identi-
fica com seus objetivos. “Com-
pare também o ambiente e os
costumes para ver se encaixa
em seu perfil. Além disso, pese
questões como remuneração e
benefícios”, acrescenta Siméia.

Por experiência própria, Sil-
va conta que a recusa pode ser
positiva. Ele trabalhou por 13
anos na mesma companhia,
que passou por quatro proces-
sos de aquisição e fusão. Ao

optar por ficar, ele diz que ad-
quiriu a confiança da corpora-
ção, o conhecimento do am-
biente interno e o desenvolvi-
mento de articulação corpora-
tiva na sua área de atuação.
“Ao pensar em mudar de em-
prego, o profissional não deve
apenas pensar na parte finan-
ceira. Isso pode ser uma estra-
tégia equivocada”, observa. 

Ainda assim, escolher en-
tre sair ou ficar é sempre um
risco, afirma o sócio-diretor
da FBM Consulting. Silva de-
fende que o importante é ter
um jogo aberto com os supe-
riores ao explicar seus objeti-
vos profissionais na empresa
em curto, médio e longo pra-
zos. “Se o acordado não for
cumprido, com certeza apos-
tou na empresa errada. Neste
caso, mude de empresa rapi-
damente”, diz.

Ferreira, da 4hunter, desta-
ca que, em muitos processos
seletivos, os executivos não
perguntam o que deveriam. O
consultor acredita que a entre-
vista poderia render melhores
frutos se o candidato aprovei-
tasse o momento para tirar
dúvidas sobre o momento fi-
nanceiro da empresa, planos
para o futuro, cultura organi-
zacional e comportamento. 

“Quando a pessoa tem seu
plano de carreira, vai para um
processo seletivo muito mais
preparado e sabe o que preci-
sa perguntar ao empregador”,
pontua Ferreia, destacando
que isso evitaria muitos casos
de frustrações.

Como saber a hora certa 
de avançar ou retroceder?

DESENVOLVIMENTO

LEITOR PERGUNTA

O arco-íris tem sete cores — vermelho, laranja, amarelo,
verde, azul, anil e violeta. Tem, também, outros nomes. Al-
guns o chamam de arco-celeste. Outros, arco da aliança.
Há os que preferem arco da chuva, arco-da-velha ou arco
de Deus. Seja qual for a denominação, o fenômeno óptico
representa algo mais que o show multicolorido do céu.
Cristianismo, islamismo e judaísmo dizem que, depois do
Dilúvio, quando a arca de Noé pousou sobre o Monte Ara-
rat, Deus fez um pacto com os homens. Prometeu que
nunca mais inundaria a Terra. Depois de cada chuva, o
arco nas nuvens simbolizaria a aliança entre o Todo-Po-
deroso e os seres vivos da Terra.
Pacto semelhante firmaram as criaturas humanas. Trata-se
da grafia das palavras.Emprego das letras,do hífen,dos acen-
tos sempre foi uma grande confusão. Muita conversa rolou.
Não faltaram xingamentos e sopapos.Mas valeu a pena.Saiu
o acordo. Ele está no Vocabulário Ortográfico da Língua Por-
tuguesa (Volp). Os dicionários se baseiam nele. Segui-los pega
bem.Informa que temos familiaridade com a escrita.

Pacto da aliança
Leis existem para serem cumpridas. Mas nem todos o fazem.
As principais vítimas são palavras que soam do mesmo jeito,
mas se escrevem de forma diferente. O ouvido, infiel, enga-
na. A punição não tarda. Cai a classificação em concursos.
Vão-se promoções. Perdem-se amores. Ninguém merece.
Nem você. Eis as principais tentações que, disfarçadas de ci-
ladas, jogam o distraído nas fogueiras infernais.

Hora e ora
Hora significa 60 minutos: É uma hora. Que horas são? A
velocidade da via é de 60km por hora.
Ora quer dizer alternância, por enquanto, por agora: Ora, es-
tuda, ora trabalha. Lamento, mas, por ora, nada posso fazer.

Demais, de mais
Demais joga no time do exagero. Tem a acepção de mui-
to, demasiadamente: Como demais. Fala demais. Corre
demais. 
De mais quer dizer a mais. Opõe-se a de menos: Ele me deu
troco de mais (de menos). Até aí, nada de mais (de menos). O
Brasil tem processos de mais e juízes de menos.

Mal e mau
Mau, adjetivo, opõe-se ao também adjetivo bom. Na dú-
vida, parta para o troca-troca. Reescreva a frase com o
antônimo. Se soar natural, escreva o monossílabo com u
sem susto: lobo mau (lobo bom), mau humor (bom hu-
mor), mau funcionário (bom funcionário).
Mal tem dois papéis. Pode ser substantivo ou advérbio.
Em ambos, opõe-se a bem: Nos filmes românticos, o bem
vence o mal. As drogas são o mal da atualidade. Não te-
nho paciência com mal-humorados.

Mais e mas
Mais é o contrário de menos: Um mais um é igual a dois. Tra-
balho mais do que ele. É isso, sem mais nem menos.
Mas, conjunção adversativa, quer dizer porém, todavia,
contudo, no entanto: Estudei muito, mas não passei. O
deputado fala muito, mas não convence. Muitos traba-
lham pouco, mas ganham altos salários.

Ó, oh
Ó aparece no vocativo, quando chamamos alguém:
Deus, ó Deus, onde estás que não me escutas? Até tu, ó
Brutus, meu filho! Ó Paulo, entra, que está chovendo.
O oh! é interjeição. Tem vez quando ficamos de boca
aberta — de admiração ou espanto: Oh! Que linda crian-
ça. Oh! Que trapaceiro! Ó Rafa, não entendi seu oh! de es-
panto. Pode me explicar?

Resumo da arca
É isso. Tomada e focinho de porco são salientes e têm dois
buracos. Mas um dá choque. O outro cheira. Confundi-los
cria problemas. E como! Na língua, ocorre o mesmo. Há
palavras que, na aparência e na pronúncia, são quase
iguais. Mas confundir-lhes a grafia faz estragos. Xô!

O correto é cidadãos repórteres ou cidadãos repórter?
JULIANA BATISTA, TUBARÃO

Cidadão repórter joga no time de sequestro relâmpago e produto
pirata. São todos compostos de dois nomes. O primeiro funciona como
substantivo. O segundo, adjetivo. Ambos vão para o plural: cidadãos
repórteres, sequestros relâmpagos, produtos piratas.

((CCoolluunnaa  rreeppuubblliiccaaddaa..  AA  aauuttoorraa  eessttáá  ddee  fféérriiaass..))

Os sete pecados da grafia

por Dad Squarise
dad.squasisi@correioweb.com.br

RECADO

"Só existem dois dias do ano em que
nada pode ser feito. Um se chama

ontem; o outro, amanhã. Portanto,
hoje é o dia certo para amar, acreditar,

fazer e, principalmente, viver."

Dalai Lama

Dicas de
Português

Blog da Dad www.correiobraziliense.com.br

PRATELEIRA

Aperte o cinto para uma viagem cheia de intrigas
familiares, segredos e muito dinheiro, que pode ser
resumida como uma tragédia grega que teve um
final cinematográfico. Na obra, a autora conta a
história da Fiat, maior montadora italiana, fundada
em 1899, detalhando diversas passagens
fundamentais na trajetória da empresa, como a
aquisição da Chrysler em meio à crise financeira de
2008, e o papel fundamental de seu presidente,
Sergio Marchionne, na retomada das duas
companhias. Como pano de fundo, há ainda a crise
corporativa formada entre a família controladora da
Fiat, os Agnellis, e o corpo executivo. 
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Nos bastidores  da Fiat
DIVULGAÇÃO

DIVULGAÇÃO

Segundo Siméia, há casos em que recusar uma oferta de emprego pode ser positivo para a carreira

Poucos são os executivos que possuem plano de carreira, afirmam consultores. Para
saber a melhor trajetória, é importante traçar metas de curto, médio e longo prazos
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