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Va i v é m

Stela Campos

Fábio Cabral é o novo diretor
de grandes riscos para o Brasil
da AIG. Já Paulo Alves assumiu o
cargo de superintendente de es-
pecialidades da companhia.

Multi
Alexandre Max é o novo dire-

tor de marketing do grupo
Multi, holding de franquias de
ensino de idiomas e profissio-
nalizantes.

C l a ro
Denis Marcel Ferreira assumiu a

diretoria de canais indiretos da
C l a r o. Ele já trabalhou na Siemens,
Brasil Telecom, TIM entre outras.

S a n k hya
Marcelo Ribeiro de Faria é o

novo diretor comercial da
S a n k h ya , que oferece sistemas de
gestão empresarial para peque-
nas e médias empresas.
E-mail: va i ve m @ va l o r. c o m . b r

Devo continuar indo a entrevistas de emprego?
Divã Executivo

Gilberto Guimarães
re s p o n d e

T rabalho em um grande
escritório de advocacia e,
de vez em quando, sou

abordada por recrutadores
querendo saber se tenho
interesse em fazer uma
entrevista. Como já estou um
pouco cansada do meu atual
emprego e não tenho muitas
perspectivas, comecei a aceitar
os convites. Já fiz algumas
entrevistas desde então, mas
sem sucesso. Um recrutador me
fez visitá-lo em três ocasiões e
perguntou todo tipo de coisa,
mas não ofereceu nada —
apenas disse que entraria em
contato quando fosse o caso.
Outro falou sobre uma vaga

que não tinha absolutamente
nada a ver com minha
formação e habilidades. Por
fim, na entrevista com o RH de
uma varejista, fizeram muitas
perguntas que considerei
invasivas, descabidas e até
absurdas. Uma vez que todas
essas empresas são conhecidas
e têm boa reputação, acabo sem
ter como “filtrar ” os convites.
Tenho a sensação de que todos
os processos foram uma total
perda de tempo. É normal esse
tipo de situação?
Gerente de tecnologia, 37 anos
Re s p o st a :

É absolutamente normal. Para
encontrar melhores
oportunidades ou novos desafios
profissionais, você precisa se
manter informada e visível.
Participar de eventos, feiras,
palestras e, sobretudo, estar
aberta e convites para entrevistas.
Nunca é perda de tempo.
É importante participar e se
sair bem em todas as entrevistas.
As empresas de recrutamento
mantêm uma busca permanente
por profissionais, mesmo não
tendo uma oportunidade
imediata, pois precisam ter um
banco de dados atualizado.

As empresas especializadas

em “hunting” surgiram nos
Estados Unidos no inicio dos
anos 1960 para encontrar
novos talentos para suprir as
necessidades das companhias
em expansão ou renovação. Na
época, e ainda por muitos anos
depois, o maior “p r o b l e m a”
para encontrar talentos era a
dificuldade de transmissão de
informações entre os dois lados
— as empresas que buscavam
profissionais e os profissionais
que buscavam novas
oportunidades e desafios.

Os tempos mudaram e, hoje,
com a internet, redes sociais e
comunicação por meio do
celular, a transmissão das
informações foi totalmente
modificada. Assim, as empresas
e os headhunters optaram
por métodos e caminhos
mais modernos e flexíveis.
Estruturaram sites de apoio
e de busca de informação,
criaram grupos e comunidades,
fomentaram parcerias com
câmaras de comércio,
instituições de pesquisa e
ensino de forma a estarem
sempre mais próximos dos
melhores profissionais.

Passaram a atuar em várias
frentes, usando todas as

mídias e aproveitando todas
as alternativas, mas mantendo
o encontro pessoal e as
entrevistas. Sempre vai existir a
fase da entrevista. Por isso, é
fundamental aprender a se sair
bem nelas. Esse é o momento
para descobrir qual é o
grau de interesse mútuo
em trabalhar juntos.

Mesmo que o entrevistador
não seja muito eficaz ou não
esteja bem preparado, toda
e qualquer pergunta tem
alguma intenção. Cabe a você
aproveitá-las para “passar ” nas
respostas os seus objetivos e
interesses. Independentemente
da habilidade, das perguntas
ou do método usado, o
entrevistador pretende formar
uma opinião sobre você e
descobrir suas habilidades.

Para evitar erros ou enganos,
você precisa estar preparado
para demonstrar com
precisão e naturalidade suas
competências. Isto reforçará o
impacto e a força de convicção
para “se vender” aos seus
interlocutores. A melhor forma
de fazer isso é expondo suas
realizações. Mantenha sempre
atualizado um levantamento
de todos os fatos significativos

de seu percurso profissional,
de suas performances e
dos resultados obtidos.

O processo de busca de novas
oportunidades é complexo e
você deverá ter em mente
exatamente aonde deseja
chegar. É importante
estabelecer um objetivo de
maneira clara e detalhada,
como se fosse um projeto de
vida, além de descobrir as
motivações e a sua capacidade
de resolver problemas.

Vale lembrar que a carreira é
apenas um veículo e não o
destino. Ter sucesso é poder
fazer o que mais se gosta de
fazer, sendo pago por isso.

Gilberto Guimarães é diretor da GG
Consulting e professor

Esta coluna se propõe a responder
questões relativas à carreira e a
situações vividas no mundo corporativo.
Ela reflete a opinião dos consultores e
não do Valor Econômico. O jornal não se
responsabiliza e nem pode ser
responsabilizado pelas informações
acima ou por prejuízos de qualquer
natureza em decorrência do uso dessas
informações. As perguntas devem ser
enviadas para:
E- m a i l d i va . exe c u t i vo @ va l o r. c o m . b r

va l o r .com.br
Acompanhe a movimentação de

executivos também no site

www.va l o r. c o m . b r/c a r re i ra

MERCADO DE TRABALHO

Oportunidades em
novas áreas atraem
jovens no vestibular
Mais alinhados às demandas do futuro, eles apostam na área
ambiental e em gestão pública. Por Carolina Cortez, de São Paulo

LUIS USHIROBIRA/VALOR

Amanda Scott escolheu o curso de gestão pública porque acredita que pode ser mais útil à sociedade atuando no setor

De olho na escassez de talen-
tos em segmentos como susten-
tabilidade, governança, enge-
nharia e tecnologia, os jovens es-
tão mais atentos às demandas
do mercado e já pretendem se-
guir carreiras consideradas
“profissões do futuro” pelos
headhunters. Um exemplo dessa
tendência é que gestão ambien-
tal e administração pública lide-
ram o ranking das graduações
mais concorridas no vestibular
das instituições federais em
2013, o Sisu (Sistema de Seleção
Unificada). A procura maior por
cursos novos demonstra tam-
bém que o vestibulando está
atento ao aquecimento do mer-
cado no longo prazo.

“Os jovens têm mais acesso à
informação atualmente e perce-
bem que se fala muito de falta de
mão de obra especializada em
determinadas áreas como sus-
tentabilidade, engenharia e
computação. Eles têm procurado
seguir uma carreira que, além de
lhes trazer satisfação, seja pro-
missora financeiramente”, expli-
ca Leonardo Souza, diretor exe-
cutivo da Michael Page.

A carreira de gestão pública
no Instituto Federal de Educa-
ção, Ciência e Tecnologia de Bra-
sília, foi a mais concorrida do Si-
su em 2013, deixando medicina
em segundo lugar. Já saneamen-
to ambiental no Instituto Fede-
ral de Educação, Ciência e Tecno-
logia de Sergipe ficou em sexto
lugar, enquanto que gestão am-
biental no Instituto Federal de
Educação, Ciência e Tecnologia
do Rio Grande do Norte ocupou
a sétima posição.

Não foram apenas cursos re-
cém-criados os mais cobiçados.
Bacharelados tradicionais, que
formam uma mão de obra hoje
disputada nas empresas, volta-
ram à lista das carreiras mais con-
corridas nos últimos dois anos,
desbancando cursos como admi-
nistração, direito e publicidade
na Universidade de São Paulo
(USP) e na Universidade Estadual
de Campinas (Unicamp). Enge-
nharia civil, inclusive, deixou a
quinta posição da Fuvest em 2011
para ocupar o segundo lugar na
relação candidato/vaga de 2013.

Segundo Souza, em institui-

ções renomadas a procura por
cursos “conservadores” continua
alta, uma vez que eles ainda são
os mais ofertados. “As opções de
graduação não têm acompanha-
do a demanda do mercado”,
afirma. Para o consultor, a am-
pliação de cursos tecnológicos
pode contribuir para suprir a ca-
rência de profissionais especiali-
zados em áreas pouco presentes
nas universidades.

Sem interesse em concorrer
aos cursos mais cobiçados por
seus colegas de classe, como en-
genharia e medicina, a estudante
Amanda Scott, de 18 anos, acaba
de se juntar ao grupo de calouros
da USP Leste na graduação em
gestão pública. Inspirada na es-
colha de seu irmão, Renan, que
está no segundo ano do curso,

Amanda quis ingressar nessa
carreira porque viu uma oportu-
nidade de unir seus interesses
profissionais com as áreas que
ela mais gosta: administração,
sociologia e direito. “A grade cur-
ricular traz todas as disciplinas
que eu gosto. Além disso, pode-
rei ser mais útil à sociedade e fa-
zer a diferença atuando na esfera
p ú b l i c a”, diz. O fato de o curso ter
sido criado há poucos anos não
assustou a vestibulanda. “Procu -
rei me informar sobre a carreira e
acredito que tenho várias opor-
tunidades de trabalho. Depois de
fazer carreira no setor público,
pretendo virar professora uni-
v e r s i t á r i a”, planeja.

Amanda afirma que até já pes-
quisou vagas em concursos e en-
controu alguns que exigiam for-
mação em gestão pública e paga-
vam salários entre R$ 4 mil e mais
de R$ 10 mil. A estudante, contu-
do, não descarta o setor empresa-
rial, uma vez que seu irmão está
participando de um programa
de estágio em um banco privado.

“O governo está mais em evi-
dência no radar dos jovens, ten-
do em vista o lançamento de pro-
jetos de alta complexidade, além
da proximidade com eventos de
grande repercussão como Copa e
Olimpíadas. A gestão pública de
um país que figura entre os seis
maiores do mundo virou desta-
que na mídia”, defende Raphael
Falcão, gerente geral da Hays. A
consultoria, inclusive, tem sido

Vagas não acompanham
demanda por profissionais
De São Paulo

Enquanto o mercado sinaliza
que faltam talentos na área de
exatas como engenharia — dis -
curso adotado, inclusive, pelo
programa Ciência sem Frontei-
ras, do governo federal —, as
universidades públicas mais co-
biçadas do país como USP e Uni-
camp concentram a oferta de
cursos em humanas, área que
tem cerca de 25% mais vagas que
exatas nessas instituições.

O desencontro entre a oferta
de cursos e a demanda por pro-
fissionais tem feito com o que as
empresas aceitem uma forma-
ção mais generalista dos candi-
datos, com o intuito de mol-
dá-los para as necessidades das
vagas em aberto.

De acordo com Bruna Tokuna-
ga Dias, gerente de orientação de
carreira da Cia de Talentos, os
programas de trainee não se im-
portam tanto com a formação
profissional, mas com questões

comportamentais. “Se o jovem
optar por um curso muito técni-
co, ele pode limitar suas possibi-
lidades de atuação no mercado.”

Há muitas carreiras novas no
mercado para as quais ainda não
existem cursos de graduação, co-
mo analista de mídias sociais,
destaca Fernando Mantovani, di-
retor-gerente da Robert Half. “Es -
tão surgindo muitos cursos, mas
a oferta ainda é limitada e não
tem acompanhado a complexi-
dade da demanda do mercado.”

A escolha da profissão, desse
modo, deve levar em conta tanto
os interesses pessoais quanto os
profissionais. “Claro que não es-
peramos um ‘b o o m’ na demanda
por filósofos, por exemplo. É fun-
damental, porém, que o estudan-
te não desconsidere uma carreira
apenas porque o mercado está
remunerando melhor outro tipo
de profissional no momento.
Quem gosta do que faz tem mais
chances de se dar bem”, afirma
Mantovani. (CC)

muito demandada por institui-
ções públicas para o recrutamen-
to de talentos. “Nossas filiais já
fazem muito esse trabalho lá fo-
ra, por meio de parcerias públi-
co-privadas”, diz.

Estudar o mercado antes de
cursar uma faculdade é impor-
tante, ressalta Falcão. Entretan-
to, as chances de empregabilida-
de não devem ser as únicas va-
riáveis a considerar nessa deci-
são. “Quem diria que um geólo-
go seria tão demandado hoje?
Quem fez essa graduação há dez
anos está sendo disputado
atualmente por conta da expan-
são do setor de petróleo e gás no
país”, diz. É fundamental, desse
modo, levar em conta que o
mercado é bastante dinâmico e,
portanto, mutável. Conciliar pai-
xão e oportunidade sempre será
a melhor alternativa.

Para Bruna Tokunaga Dias, ge-
rente de orientação de carreira
da Cia de Talentos, o jovem de ho-
je tem basicamente as mesmas
preocupações que os estudantes
de dez anos atrás. Empregabili-
dade, salário e estabilidade, por
exemplo, são os principais valo-
res que pesam na hora de esco-
lher a profissão, principalmente
em um cenário de recessão glo-
bal. “É preciso levar em conta que
o mercado muda e não é fácil
prever quais serão os perfis que
as empresas vão valorizar mais
no longo prazo. O candidato não
deve se ater a modismos.”

Deixar as demandas de merca-
do de fora não foi uma escolha
fácil para Eduardo Pinheiro Albi
Anselmo, de 23 anos. Formado
em direito, seguindo a tradição
de sua família (pai, mãe e irmãos
são advogados), ele prestou ves-
tibular novamente e, desde mar-
ço do ano passado, voltou a ser
estudante. Desta vez, de publici-
dade, na ESPM-RS.

Para se dedicar aos estudos,
ele recusou a efetivação em um
escritório de advocacia, onde foi
estagiário por dois anos. “Sou
muito comunicativo, criativo e
gosto de estar em contato com
as pessoas. O direito podava um
pouco a minha personalidade”,
explica. Anselmo ressalta que,
embora tivesse emprego garan-
tido, seria um profissional frus-

trado. “Não queria pensar o que
teria sido da minha vida se eu ti-
vesse feito tudo diferente”, diz.

Embora admita que esteja
tendo mais dificuldade em en-
contrar estágio em publicidade
do que teve na época em que
cursava direito, Anselmo acredi-
ta que fez a escolha certa. “O di-
reito é muito conservador e não
há espaço para quem pensa fora
da caixa. Já na publicidade, só se
da bem quem tem um diferen-
cial”, afirma.

Conciliar aptidão e emprega-
bilidade, contudo, não é uma ta-
refa fácil. A analista de sistemas
Ana Paula Lavieri, da Accenture,
faz jornada dupla para não aban-
donar uma de suas maiores pai-
xões, a dança. Após o expediente
na companhia, ela dá aulas de
balé em escolas particulares. Sua
primeira graduação foi em edu-
cação física, área na qual chegou
a fazer pós-graduação. A área de
atuação, porém, se mostrou bas-
tante restrita, o que contribuiu
para que Ana apostasse numa se-
gunda formação: ciências da
c o m p u t a ç ã o.

O tema, contudo, não era no-
vo para ela, que já havia cursado
colegial técnico em análise de
sistemas. “Pretendo construir
carreira nesse segmento. Gosto
muito do meu trabalho e já fui
promovida cinco vezes desde
que ingressei na empresa como
e s t a g i á r i a”, afirma. Ana Paula
destaca que a computação é
muito lógica e desafia a criativi-
dade de uma forma diferente da
dança. “Hoje não consigo imagi-
nar minha vida sem as minhas
duas profissões”, garante.

A IG

Fontes: *De acordo com o cruzamento de dados fornecidos pelas consultorias Michael Page, Robert Half e Hays

Procura-se
Dez profissionais mais cobiçados e difíceis de encontrar em 2012*

Gerente de Contratos para Obras 
Pesadas 

Engenheiros e Geólogos 

Gerente de mídias sociais 

Gerente de Planejamento Tributário

Gerente de Inteligência de Mercado

Gerente de Saúde, Segurança e 
Meio-Ambiente

Gerente de Infraestrutura de TI 

Gerente de Planejamento Financeiro

Gestor de private equity
Advogado Empresarial
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Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo , 6 fev. 2013, Eu & Investimentos, p. D3.




