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“A carreira tem de ser preparada desde a entrada na universidade”, ensina Santos, para
queménecessárioestimularati-

tudes profissionais nos jovens
logonoprimeiroanodafaculdade, não importando qual seja o
curso. Segundo ele, preparar e
desenvolver os alunos para um
mundo competitivo e exigente
garantirá maior probabilidade
desucesso.“Euacredito no learning by doing (aprender fazendo)”, diz Santos.
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Competitividade

●

Profissional

ar

OFERTA E PROCURA

●

Contratação

O gestor olha o currículo na perspectiva da aquisição e retenção

●

●
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O currículo deve ter foco na
pessoa, em quem você é

st

Habilidades

Informe o que sabe fazer, venda
competências e conhecimento

de

Psicólogoecoordenador científico do Instituto de Psicologia
Cognitiva, Desenvolvimento
VocacionaleSocial daUniversidade de Coimbra (Portugal),
Eduardo João Ribeiro dos SantosveioaoBrasilparadesenvolver atividades acadêmicas e ministrar a palestra “Gestão de
carreiras e mercado de trabalho: uma mudança de paradigma”,realizadanaPontifíciaUniversidadeCatólica deSãoPaulo
(PUC-SP) terça-feira passada.
Santos defende que a gestão
dacarreiraprecisacomeçardentro da própria universidade, onde os alunos devem iniciar uma
imersão na carreira desde o iníciodagraduação,independentementedaprofissãoque,ao final,
será escolhida. Ele também fala
sobre a necessidade fundamental de conseguir fazer uma gestão eficiente do currículo e pro-

moveromarketingderelacionamento para tentar se aproximar
mais do mercado de trabalho
(veja quadro abaixo).

●

Objetivo

Maximização

O contratante avalia a produção,
formação e o desempenho
●

Manutenção

O RH avalia a relação
custo/benefício do profissional

ão

Saiba o que pretende, o que pode
atingir e onde quer chegar

NO MERCADO

●

Planejamento

Para ter esse contato com a profissão, é preciso, segundo Santos, ter uma abordagem mais
práticanasaulas.“Cadadisciplina deveria dar uma dimensão
do que é um planejamento de
carreira e de como fazer isso”,
dizele,considerandoquedesenvolver essa visão do mundo organizacional, ainda na universidade, ajudará a tomada de decisõesdo aluno quandoestiverno
mercado de trabalho, auxiliando-o na tarefa de enfrentar os
conflitos da profissão. “É preciso compreender que uma empresatemnuances,eoprofissional deve saber trabalhar todas
elas. Esse entendimento começa na faculdade.”
Definição profissional

“Um estudante que desenvolve
uma gestão de carreira, durante
sua vida acadêmica, chega ao
mercadomaismaduroparadefinirquaisrumosprofissionaisdeveráseguir”,diz.“Nauniversidade, essa gestão é exploratória,
tentando encontrar mundos e
opções, fazer experiências e estágios, observar as empresas e
promover simulações.” Segundo Santos, após se formar, ele

Observar

Conheça e se informe sobre o
ambiente no qual vai trabalhar
●

Setor

Saiba qual o segmento e os
nichos de mercado da empresa
●

clu

Professor da Universidade de Coimbra defende que iniciar cedo o
processo ajuda a preparar jovens para um mercado competitivo
Edilaine Felix

“Os alunos devem ter contato
comcasosreaisdeempresas,como acontece nos cursos de
MBA”, afirma o psicólogo, destacando que essas experiências
não precisam ser complexas.
“Masdevemapresentargraurazoável de negociação e de técnicas para permitir que o aluno
avalie detalhes do dia a dia da
profissão a ser escolhida.”
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Gestão de carreira
deve começar
ainda na faculdade

Experiências reais
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Santos.
A vida
profissional
tem início na
sala de aula

Organograma

Entenda a organização, como é
sua estrutura e constituição
●

Comportamento

Avalie como atuam e quem são
os funcionários da companhia
●

Concorrência

Conheça as empresas rivais que
disputam o mesmo segmento

estaráaptoaimplementaroprojeto que pôde experimentar na
faculdade. “É melhor começar
na graduação, aprender e seguir
evoluindo”, diz. “A carreira é o
resultado de cargos acumulados na trajetória profissional.”
Sinergia

Santos defende que as universidades e o mundo empresarial
estreitem relações, pensando
na qualidade dos profissionais
quechegarãoaomercadodetrabalho. Ele sustenta que as instituições de ensino tenham no
seucorpodiretivorepresentantes das empresas, assim como
as companhias podem ter em
seusconselhosmembrosdaacademia. “Quando houver essa
parceria, a qualidade da mão de
obra aumentará”, acredita.

Geração Y

“Os jovens são insatisfeitos”,
diz. Para ele, a geração Y precisa
alinharavidapessoaleprofissional, além de negociar mais, para
encontrar a forma satisfatória
de realizar as atividades, sem
embates, entendendo o tempo
e os processos do trabalho.
Sem conflito

“A globalização permite o contato com culturas que apresentam soluções diferentes para os
problemasdetrabalhoeemprego”, afirma. “Quando falamos
em gerenciar carreira, estamos
discutindo como gerenciar um
projeto de vida, que tem dimensões familiares.” Para Santos,
essa é uma “visão zen, mais filosófica”,queaproximaavidapessoaldaprofissional,práticaadotada pela cultura japonesa.
“Acho importante não haver
conflitos entre família e trabalho,masaânsia pelosucessopode provocar rupturas familiares, que podem ser improdutivas para o profissional.”
Mercado de trabalho

“Um cenário de pleno emprego
no Brasil permite que profissionais dediquem maior atenção
ao gerenciamento da carreira”,
avalia. Para Santos, o mercado
de trabalho no País está mais direcionado a investimentos em
qualidade, “enquanto no sul da
Europa estamos investindo na
quantidade de postos” de trabalho. O brasileiro, segundo ele,
estánumafaseemquepodeconseguir um trabalho melhor e
bem remunerado, que culmine
com avanço em seu projeto de
desenvolvimento profissional.
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“Os alunos deve ter contato com casos reais de empresas, como acontece nos cursos de MBAs”
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Eduardo João Ribeiro dos Santos, psicólogo e professor da Universidade de Coimbra
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‘No currículo, é essencial saber vender as competências’
Acadêmico orienta
alunos a gerenciar
currículo pela
perspectiva do marketing
de relacionamento
O currículo é o primeiro passo
para a aproximação do profissional com uma empresa. Por
isso, o professor Eduardo João
RibeirodosSantos, daUniversidade de Coimbra, diz ser necessário gerenciar com atenção esse instrumento de ligação com
o mundo do trabalho.
“É preciso fazer a gestão de
currículo, mantendo a perspec-

tiva do marketing de relacionamento”, diz. “Essa é a melhor
maneiradesecolocarno mercado de trabalho, que é feito de
relações interpessoais.”
O professor avalia o currículo
como um serviço de informações, que agrupa um conjunto
de competências que vai desde
a vida estudantil até as relações
profissionais. “É essencial saber vender suas competências,
seudiplomaeseusconhecimentos”, enfatiza.
Outro ponto que se destaca
na abordagem feita por Santos,
é o modo de se relacionar para
obtersucessonomarketingprofissional. Ele orienta qualquer
profissional a fidelizar sua rela-

çãocomospotenciaisempregadores. “Mesmo se não for aprovado, deixe uma boa impressão,
faça com que se lembrem de você para futuras contratações”,
recomenda.
Segundo ele, organizar a busca por um emprego, avaliando
os caminhos a seguir antes de
tomar a decisão também é importante para obter êxito no
marketing pessoal. “Procurar
emprego é um processo full time, é preciso estar preparado,
porque apenas 20% das oportunidades são visíveis e 80% estão
escondidas.”
Tecnologia. O uso de ferramentas digitais, principalmen-

MARKETING PESSOAL

Imprima uma marca, valorize
quem você é, fidelize relações e
avalie os caminhos a seguir

● Tempo
Faça uma avaliação do tempo e
espaço que o trabalho vai ocupar
no seu dia e na sua vida

●

●

●

Marca

Preço

uma importância decisiva na
forma de se colocar disponível
para o mercado de trabalho ou
construir um projeto de carreira”, afirma Santos.
No entanto, ele acredita que
essasredesaindapodemmelhorar, tanto no âmbito acadêmico
quanto no ambiente empresarial. O professor enxerga algumas lacunas em relação ao uso
das redes sociais para o marketing de relacionamento.

Comunicação

Antes de pedir um salário,
é preciso valorizar suas
competências

É fundamental fazer a publicidade da carreira usando a linguagem ou a imagem correta

te as redes sociais, na busca por
um emprego também é analisado porSantos. Para ele, oLinkedIn, uma rede voltada para o
mercado de trabalho, é impor-

tante no processo de marketing
de relacionamento e de gestão
do currículo.
Projeto. “As redes sociais têm

Confusão. “Muitas pessoas, e
eu percebo isso entre meus alunos em Portugal, veem o LinkedIn como um Facebook mais
‘profissional’, e muitas vezes os
conteúdos se confundem”, argumenta Santos. “As redes devem ser exploradas para a gestão de carreira do marketing de
relacionamento.”

Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 1 dez. 2013, Empregos & Carreiras, p. 3.

