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

● Preço
Antes de pedir um salário,
é preciso valorizar suas
competências

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

● Comunicação
É fundamental fazer a publicida-
de da carreira usando a lingua-
gem ou a imagem correta

Reportagem de capa

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

● Habilidades
Informe o que sabe fazer, venda
competências e conhecimento

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

● Contratação
O gestor olha o currículo na pers-
pectiva da aquisição e retenção

● Maximização
O contratante avalia a produção,
formação e o desempenho

● Manutenção
O RH avalia a relação
custo/benefício do profissional

O currículo é o primeiro passo
para a aproximação do profis-
sional com uma empresa. Por
isso, o professor Eduardo João
Ribeiro dos Santos, da Universi-
dade de Coimbra, diz ser neces-
sário gerenciar com atenção es-
se instrumento de ligação com
o mundo do trabalho.

“É preciso fazer a gestão de
currículo, mantendo a perspec-

tiva do marketing de relaciona-
mento”, diz. “Essa é a melhor
maneira de se colocar no merca-
do de trabalho, que é feito de
relações interpessoais.”

O professor avalia o currículo
como um serviço de informa-
ções, que agrupa um conjunto
de competências que vai desde
a vida estudantil até as relações
profissionais. “É essencial sa-
ber vender suas competências,
seu diploma e seus conhecimen-
tos”, enfatiza.

Outro ponto que se destaca
na abordagem feita por Santos,
é o modo de se relacionar para
obter sucesso no marketing pro-
fissional. Ele orienta qualquer
profissional a fidelizar sua rela-

ção com os potenciais emprega-
dores. “Mesmo se não for apro-
vado, deixe uma boa impressão,
faça com que se lembrem de vo-
cê para futuras contratações”,
recomenda.

Segundo ele, organizar a bus-
ca por um emprego, avaliando
os caminhos a seguir antes de
tomar a decisão também é im-
portante para obter êxito no
marketing pessoal. “Procurar
emprego é um processo full ti-
me, é preciso estar preparado,
porque apenas 20% das oportu-
nidades são visíveis e 80% estão
escondidas.”

Tecnologia. O uso de ferra-
mentas digitais, principalmen-

te as redes sociais, na busca por
um emprego também é analisa-
do por Santos. Para ele, o Linke-
dIn, 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

uma importância decisiva na
forma de se colocar disponível
para o mercado de trabalho ou
construir um projeto de carrei-
ra”, afirma Santos.

No entanto, ele acredita que
essas redes ainda podem melho-
rar, tanto no âmbito acadêmico
quanto no ambiente empresa-
rial. O professor enxerga algu-
mas lacunas em relação ao uso
das redes sociais para o marke-
ting de relacionamento.

Confusão. “Muitas pessoas, e
eu percebo isso entre meus alu-
nos em Portugal, veem o Linke-
dIn como um Facebook mais
‘profissional’, e muitas vezes os
conteúdos se confundem”, ar-
gumenta Santos. “As redes de-
vem ser exploradas para a ges-
tão de carreira do marketing de
relacionamento.”

Eduardo João Ribeiro dos Santos, psicólogo e professor da Universidade de Coimbra

‘No currículo, é essencial saber vender as competências’

Gestão de carreira
deve começar
ainda na faculdade
Professor da Universidade de Coimbra defende que iniciar cedo o
processo ajuda a preparar jovens para um mercado competitivo

“Os alunos deve ter contato com casos reais de empresas, como acontece nos cursos de MBAs”

NILTON FUKUDA/ESTADÃO

Edilaine Felix

Psicólogo e coordenador cientí-
fico do Instituto de Psicologia
Cognitiva, Desenvolvimento
Vocacional e Social da Universi-
dade de Coimbra (Portugal),
Eduardo João Ribeiro dos San-
tos veio ao Brasil para desenvol-
ver atividades acadêmicas e mi-
nistrar a palestra “Gestão de
carreiras e mercado de traba-
lho: uma mudança de paradig-
ma”, realizada na Pontifícia Uni-
versidade Católica de São Paulo
(PUC-SP) terça-feira passada.

Santos defende que a gestão
da carreira precisa começar den-
tro da própria universidade, on-
de os alunos devem iniciar uma
imersão na carreira desde o iní-
cioda graduação, independente-
mente da profissão que, ao final,
será escolhida. Ele também fala
sobre a necessidade fundamen-
tal de conseguir fazer uma ges-
tão eficiente do currículo e pro-

mover o marketing de relaciona-
mento para tentar se aproximar
mais do mercado de trabalho
(veja quadro abaixo).

Competitividade
“A carreira tem de ser prepara-
da desde a entrada na universi-
dade”, ensina Santos, para
quem é necessário estimular ati-

tudes profissionais nos jovens
logo no primeiro ano da faculda-
de, não importando qual seja o
curso. Segundo ele, preparar e
desenvolver os alunos para um
mundo competitivo e exigente
garantirá maior probabilidade
de sucesso. “Eu acredito no lear-
ning by doing (aprender fazen-
do)”, diz Santos.

Experiências reais
“Os alunos devem ter contato
com casos reais de empresas, co-
mo acontece nos cursos de
MBA”, afirma o psicólogo, des-
tacando que essas experiências
não precisam ser complexas.
“Mas devem apresentar grau ra-
zoável de negociação e de técni-
cas para permitir que o aluno
avalie detalhes do dia a dia da
profissão a ser escolhida.”

Planejamento
Para ter esse contato com a pro-
fissão, é preciso, segundo San-
tos, ter uma abordagem mais
prática nas aulas. “Cada discipli-
na deveria dar uma dimensão
do que é um planejamento de
carreira e de como fazer isso”,
dizele, considerando que desen-
volver essa visão do mundo or-
ganizacional, ainda na universi-
dade, ajudará a tomada de deci-
sões do aluno quando estiver no
mercado de trabalho, auxilian-
do-o na tarefa de enfrentar os
conflitos da profissão. “É preci-
so compreender que uma em-
presa tem nuances, e o profissio-
nal deve saber trabalhar todas
elas. Esse entendimento come-
ça na faculdade.”

Definição profissional
“Um estudante que desenvolve
uma gestão de carreira, durante
sua vida acadêmica, chega ao
mercadomais maduro para defi-
nirquais rumosprofissionais de-
veráseguir”, diz. “Na universida-
de, essa gestão é exploratória,
tentando encontrar mundos e
opções, fazer experiências e es-
tágios, observar as empresas e
promover simulações.” Segun-
do Santos, após se formar, ele

estaráapto a implementar o pro-
jeto que pôde experimentar na
faculdade. “É melhor começar
na graduação, aprender e seguir
evoluindo”, diz. “A carreira é o
resultado de cargos acumula-
dos na trajetória profissional.”

Sinergia
Santos defende que as universi-
dades e o mundo empresarial
estreitem relações, pensando
na qualidade dos profissionais
que chegarão ao mercado de tra-
balho. Ele sustenta que as insti-
tuições de ensino tenham no
seu corpo diretivo representan-
tes das empresas, assim como
as companhias podem ter em
seus conselhos membros da aca-
demia. “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
alinhara vida pessoal e profissio-
nal, 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 con-
tato com culturas que apresen-
tam soluções diferentes para os
problemas de trabalho e empre-
go”, afirma. “Quando falamos
em gerenciar carreira, estamos
discutindo como gerenciar um
projeto de vida, que tem dimen-
sões familiares.” Para Santos,
essa é uma “visão zen, mais filo-
sófica”, que aproxima a vida pes-
soal da profissional, prática ado-
tada pela cultura japonesa.
“Acho importante não haver
conflitos entre família e traba-
lho, mas a ânsia pelo sucesso po-
de provocar rupturas familia-
res, que podem ser improduti-
vas para o profissional.”

Mercado de trabalho
“Um cenário de pleno emprego
no Brasil permite que profissio-
nais dediquem maior atenção
ao gerenciamento da carreira”,
avalia. Para Santos, o mercado
de trabalho no País está mais di-
recionado a investimentos em
qualidade, “enquanto no sul da
Europa estamos investindo na
quantidade de postos” de traba-
lho. O brasileiro, segundo ele,
estánuma fase em quepode con-
seguir um trabalho melhor e
bem remunerado, que culmine
com avanço em seu projeto de
desenvolvimento profissional.

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

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

● 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

MARKETING PESSOALAcadêmico orienta
alunos a gerenciar
currículo pela
perspectiva do marketing
de relacionamento

OFERTA E PROCURA

NO MERCADO

Santos.
A vida
profissional
tem início na
sala de aula
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 1 dez. 2013, Empregos & Carreiras, p. 3.




