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LEITOR PERGUNTA

Por que semana se chama semana? A semana se chama se-
mana porque vem de septimana. A latina significa sete ma-
nhãs consecutivas.Explica-se.O número cabalístico tem tudo
a ver com as fases da lua. Com base na duração de cada uma,
criaram-se os primeiros calendários anuais. São os calendá-
rios lunares. Eles orientavam os agricultores sobre as estações
do ano e,consequentemente,os períodos de plantio e colheita.
A língua dos Césares doou mais ao português. A herança
aparece no vocabulário e em expressões pra lá de sofisticadas.
Escrevê-los e empregá-los como gente grande pega bem como
usar cinto de segurança, respeitar as vagas privativas e dar
sonoro bom-dia a desconhecidos encontrados no caminho.

Sic
Expulsaram o latim da escola. Não adiantou nada. Ele vive as-
sombrando a língua. O sic, por exemplo. As três letrinhas
aparecem a torto e a direito. Significam assim, desse jeitinho,
sem tirar nem pôr. Usamo-las entre parênteses, depois de
palavra desatualizada, com grafia incorreta ou com sentido
inadequado ao contexto. Com elas, damos este recado ao
leitor: o texto original é bem assim. Não tenho nada com isso. 
Em bom português: o sic nos deixa bancar o Pilatos — lavar
as mãos.

Mutatis mutandis
Eta coisa chique! Mutatis mutandis dá show de es-
nobação. A duplinha quer dizer mudando o que deve ser
mudado. Usa-se quando se adapta uma citação ao con-
texto ou às circunstâncias. Em outras palavras: com a de-
vida alteração de pormenores.

Habeas corpus
A polícia põe o suspeito no xilindró. Uma ordem judicial
manda soltá-lo. É que o sabido entrou com pedido de
habeas corpus. A expressão jurídica é antiga como andar
pra frente. Quer dizer "que tenhas o corpo para apresen-
tá-lo ao tribunal". Na prática, tem duas funções. Uma:
pôr em liberdade quem estiver ilegalmente preso. A out-
ra: garantir a liberdade de quem estiver ameaçado de
perdê-la. (É o tal habeas corpus preventivo.)

Habitat
A trissílaba dá nome ao conjunto de circunstâncias físi-
cas e geográficas que oferecem condições favoráveis ao
desenvolvimento de determinada espécie animal ou
vegetal. Às vezes anda acompanhada do adjetivo natural.
Mau. Muito mau. Trata-se de baita pleonasmo. Todo
habitat é natural. O adjetivo sobra. Xô!

Persona non grata
Para diplomatas, o trio soa mal como voz de prisão ou
voz de ex-marido e ex-mulher. Explica-se. Ele dá recado
polido porém claro. Informa que a pessoa não é bem-
aceita por um governo estrangeiro. Xô!

Carpe diem
Oba! Carpe diem soa melhor que a Quinta sinfonia, de
Bethoven; A paixão segundo Mateus, de Bach; As quatro
estações, de Vivaldi; o Danúbio azul, de Strauss; o Bolero
de Ravel. Por quê? O significado responde: aproveite o
dia de hoje. A vida é curta. A morte, certa.

Ipsis litteris
Você precisa copiar o texto ipsis litteris? Então não vacile.
Transcreva-o textualmente — sem tirar nem pôr. 

Dura lex, sed lex
Reparou? As expressões latinas não têm acento nem
hífen. Se aparecer um ou outro, elas perdem a originali-
dade. Entram, então, na vala comum dos compostos.
Ganham hífen. Compare: via crucis, via-crúcis.

Nas páginas 13 e 15, a edição 32 da revista Somos traz frase atribuída ao
professor Hermes Dias Resende: "Somos um grupo que estamos abrindo
caminhos para ajudar na busca de uma educação por excelência..." Não
está errado? O correto não seria: "Somos um grupo que está abrindo
caminhos para ajudar na busca de uma educação por excelência..."?
AROLDO PINHEIRO – BOA VISTA, RORAIMA 

Ops! Trata-se de silepse. A figura autoriza a concordância ideológica.
Com ela, o rigor da gramática vai pras cucuias. Tem vez a ideia. No
caso, o sujeito é grupo. O verbo deveria estar na 3ª pessoa do singular
(está). Mas, graças à greguinha, o autor se incluiu na jogada.. É como
se tivesse dito: "Nós, o grupo, estamos abrindo caminhos para ajudar
na busca de uma educação por excelência". 
Mais exemplos? Ei-los: Os brasileiros somos patriotas. Os três que
escapamos seguimos para casa. Os cariocas damos show de samba; os
baianos, de axé; os pernambucanos, de frevo.

((CCoolluunnaa  rreeppuubblliiccaaddaa..  AA  aauuttoorraa  eessttáá  ddee  fféérriiaass..))
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E
m tempos em que se vê
jovens profissionais
em cargos estratégicos
de gestão, é comum se

perguntar se existe idade ide-
al para cada etapa da carrei-
ra. Embora muitos conheci-
mentos só sejam adquiridos
ao longo da trajetória profis-
sional, a maturidade é fator
determinante em muitas pro-
fissões e isso não se conquis-
ta só com tempo de mercado,
dizem especialistas. Ainda
assim, jovens costumam lidar
melhor com situações coti-
dianas de áreas mais novas.
Em compensação, mercados
mais maduros e tradicionais,
bem como empresas conser-
vadoras, tendem a selecionar
os mais experientes.

Boa parte das habilidades
de cada executivo é adquirida
por meio da experiência e do
enfrentamento das situações
imprevisíveis que constituem
o cotidiano de qualquer pro-
fissão. Na avaliação do sócio-
diretor da Idhealy Carreiras e
Negócios, Luiz Antônio Con-
cistré, quilometragem é fator
critico de sucesso. “É natural
que um recém-formado não
possa assumir a direção de
um grande hospital, assim co-
mo é difícil imaginar alguém
com mais de 60 anos traba-
lhando na concepção de ga-
mes”, exemplifica.

Concistré, que também é
autor do livro Consultoria:
uma opção de vida e carreira
(Editora Campus/Elsevier),
defende ainda que a maturi-
dade do indivíduo e sua ex-
periência profissional devem
pesar para cargos gerenciais.
Segundo ele, o executivo pas-
sa a cuidar de problemas
complexos e com baixo nível
de estruturação nessa fun-
ção. Além disso, vê-se diante
de questões emergentes e,
principalmente,  l ida com
gente, que é a mais imponde-
rável das variáveis em jogo.

Perfis

Dependendo da área de
atuação, existe também uma
predileção por perfis mais
jovens, afirma o sócio-dire-
tor da Idhealy. Concistré con-
ta que, em geral, para traba-
lhar na área de marketing é
preciso ter energia, criativi-
dade e estar ligado nas ten-
dências de mercado, o que,
embora não seja prerrogati-
va dos jovens, é mais natural
que detenham essas caracte-
rísticas. Na área financeira,
por exemplo, experiência e
maturidade contam muito.

Na visão do diretor-execu-
tivo da consultoria de recru-

tamento Page Personnel, Da-
nilo Castro, segmentos ma-
duros requerem pessoas com
bagagem profissional .  Já
aqueles que estão surgindo
agora buscam profissionais
com mais potencial e flexibi-
lidade para se adaptar à po-
sição do que experiência pro-
priamente dita.

Segundo Castro,  não se
pode dizer  que um setor é
mais conservador do que ou-
tro. Para ele, o resultado vem
de um conjunto de fatores
que cada companhia leva em
consideração. “As empresas
buscam pessoas que falem a
l inguagem do setor  e  dos
seus cl ientes.  Ao mesmo
tempo, levam em considera-
ção o momento da organiza-
ção, se já está consolidada
ou se está entrando no mer-
cado agora”, opina.

Para a gerente de Recursos
Humanos (RH) da Sig Enge-
nharia, Lucimeri Fragoso, as
organizações alteraram, sig-
nificativamente, o perfil de
suas lideranças. Com a es-
cassez de mão de obra quali-
ficada, ela observa um nú-
mero maior  de jovens em
cargos de liderança, mesmo
em áreas mais maduras e es-
tratégicas, como a financei-

Existe idade ideal 
para certos cargos?

DESENVOLVIMENTO

PAGE PERSONNAL/DIVULGAÇÃO

As empresas buscam pessoas que falem a
linguagem do setor e dos seus clientes. Ao
mesmo tempo, levam em consideração o
momento da organização, se já está
consolidada ou se está entrando no
mercado agora.”

Danilo Castro
Diretor-executivo da consultoria de recrutamento Page Personnel

ra, que exige líderes mais ex-
perientes. “Não há alternati-
va, precisamos buscar na ge-
ração Y o perfil de líder ino-
vador”, pontua.

Embora reconheça que a
idade às vezes não é fator de-
terminante, Lucimeri reco-
nhece que as empresas de-
vem permanentemente in-
vestir no desenvolvimento
da capacidade e da maturi-
dade de gestão dos executi-
vos mais jovens. Para isso,
ela indica treinamentos em
coaching e qualificação com-
portamental.  A gerente de
RH da Sig Engenharia acres-
centa ainda que as compa-
nhias que não acompanham
as inovações do mercado,
mantendo-se conservado-
ras, perdem em competitivi-
dade do negócio. 

Desenvolvimento

Cursando o penúltimo ano
do curso de estat íst ica  na
Universidade Federal Flumi-
nense (UFF), Pedro Simas fez
cursos de negócios e econo-
mia nos Estados Unidos
(EUA) e, aos 23 anos, já é o
responsável pela área de ma-
rketing e de redes sociais do
site Canal dos Concursos. O
jovem foi chamado para tra-
balhar na empresa em feve-
reiro  e  foram apenas dois
meses de estágio para que
assumisse o cargo de analis-
ta. “Entrei com o propósito
de assumir a parte de redes
sociais da empresa, mas, por
conta de contratempos, as-
sumi todo o departamento
de marketing”, acrescenta.

Apesar de ter  apenas 23
anos, Simas trabalha desde
os 13 anos e assegura que já
se acostumou com a pressão
e responsabilidade necessá-
rias no mercado de trabalho
ao longo de sua trajetór ia
profissional. “A diretoria per-
cebeu essas características
em mim e, aliado ao conhe-
cimento que adquiri ao estu-
dar  nos EUA,  perceberam
que eu era uma boa opção
para o cargo”, justifica.

Conciliar vida pessoal, tra-
balho e faculdade é uma luta
diária para Simas, mas o jo-

vem conta que já se acostu-
mou. Ele diz ter claro na ca-
beça que este é o preço a pa-
gar para alcançar os objeti-
vos que tem na carreira.  A
prioridade de Simas agora é
terminar o curso de estatísti-
ca, mas já faz planos para os
próximos anos. “Quero ir pa-
ra os EUA terminar a facul-
dade de marketing. Depois
vou fazer uma pós-gradua-
ção em comportamento de
consumidor. Quero casar por
lá  e  f icar  por  mais  alguns
anos para montar um bom
currículo”, explica.

Planejamento

Na hora de planejar a car-
reira, avalia Castro, cada pro-
fissional deve observar se o
seu perfil combina com o da
empresa que almeja traba-
lhar. Segundo ele, em orga-
nizações  sól idas,  onde já
existem padrões, procedi-
mentos e hierarquia estrutu-
rados, as pessoas costumam
aprender bastante sobre co-
mo as coisas devem funcio-
nar. “Em uma companhia jo-
vem, é  comum evoluir  em
conjunto.  Aos  poucos,  na
medida em que as coisas vão
acontecendo, aprende-se co-
mo lidar com cada situação”,
completa o diretor-executivo
da Page Personnel.

Independentemente da
função ou da especialidade,
todo profissional precisa pen-
sar no longo prazo para não
ser surpreendido. De acordo
com o sócio-diretor da Idhealy,
os fatores levados em conside-
ração para que o profissional
vá ascendendo profissional-
mente são inteligência, ética,
humildade, autoconhecimen-
to e capacidade de olhar o to-
do, ou seja, saber partir do per-
fil de especialista para genera-
lista. “Sucesso é tornar-se refe-
rência em uma área do conhe-
cimento. Cargos são posições
ocupadas temporariamente e
podem até atrapalhar, em vez
de ajudar em uma carreira”,
destaca Concistré.

Já o analista de marketing
e redes sociais do Canal dos
Concursos, Pedro Simas, ava-
lia que é importante ter boa
leitura dos acontecimentos,
pois essa habilidade traz co-
nhecimento e expande os ho-
rizontes. Além disso, o jovem
considera que amor e dedi-
cação ao trabalho aumentam
as chances de sucesso.  “Duas
coisas que também não po-
dem faltar são disposição e
humildade. Não importa o
nível da tarefa. Se tiver no ca-
minho do meu objetivo, faço
e parto para a próxima eta-
pa”, afirma Simas.

Maturidade profissional é a variável mais importante, dizem especialistas. Segundo
eles, empresas que investem no desenvolvimento dos mais jovens saem na frente
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Fonte: Jornal do Commercio, Rio de Janeiro, 23, 24 e 25 nov. 2012, Seudinheiro, p. B-12.




