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ENGENHEIRO - AGRÔNOMO
TÉCNICO/COMERCIAL

Multinacional no ramo de fertilizante está con-
tratando para atuar na área comercial e técnica.
O cargo requer: formação superior em Engenha-
ria agronomica c/ potencial comercial, sólidos
conhecimentos em fertilizantes solúveis, fertirri-
gação, especialização na área e ou MBA é dese-
jável, inglês avançado(IMPRESCINDÍVEL), exce-
lente nível de relacionamento interpessoal e fa-
cilidade p/propectar,disp.p/viagens frequen-
tes(nacional e internacional) residir São Paulo C.V
para: adm@haifabr.com.br

ENGENHEIROS
Mecânico e Químico

Os interessados deverão enviar CV 
para rh@figener.com.br

Empresa de consultoria e
projetos na área de energia
e utilidades, contrata:

Requisitos:
- Formação superior em escolas de primeira linha
- Sólidos conhecimentos de termodinâmica,  

transferência de calor e mecânica dos fluídos
- Domínio de informática (aplicativos e programação)

e fluência em inglês
- Até 5 anos de formado
- Disponibilidade para viagens

GERENTE INDUSTRIAL

G
rife Feminina Fina, recruta profissional do
Ramo de Confecção. Perfil: exper. mini-
ma 5 anos em Planejamento e Controle

de Produção, Negociação com Fornecedores de
Serviços (Facção), Produtos em Tecido Plano
(Alfaiataria). Salário á combinar. CV para Praça
Osvaldo Cruz, Nº124 - 2º Andar - Conjunto 22
Paraiso - Cep. 04004-070 - São Paulo

empregos
Aviso aos anunciantes
" De acordo com o art. 5º da CF/88 c/c art. 373-A da

CLT, não é permitido anúncio de emprego no qual haja

referência quanto ao sexo, idade, cor, situação familiar,

ou qualquer palavra que possa ser interpretada como

fator discriminatório, salvo quando a natureza da

atividade, pública e notoriamente, assim o exigir."

EMPREGOS I

INSTRUTOR DE
MOTORISTAS
Empresa do interior do estado de
São Paulo procura profissional com
experiência comprovada em
transporte coletivo e urbano de
passageiros. Enviar CV p/ e-mail:
rh.nsf@uol.com.br

M3

MASSAGISTA
Trabalhar em Sorocaba damos
moradia ☎ (15)3228-4395
(15)3228-6405/ (15) 91098190

MECÂNICO C/ PRÁTICA
Conserto furad,serra,lixad,makita,
plaina etc. 3227-8168 Urg.R.Be-
neficiência Portuguesa,30-Centro

MECÂNICO P/ AUTOS
C/ exp em Injeção Eletrônica e
Mecânica Geral. ☎ 6909-3375
Comp no local c/ CV R: Diego Za-
valeta, 15 - Vila Guilherme (alt nº
680 da Av. Joaquina Ramalho)

Indústria de Auto-Peças
p/ Suspensão no Interior de SP,

precisa p/ SP, Interior e
Outros Estados.

Exige-se Representação Legalizada
e outras Representações de

Auto-Peças. Bom relacionamento
no Mercado Distribuidor.

Oferece: Área Fechada, produto
de 1ª Linha c/ ISO 9001 em

qualidade, ótimas comissões.

REPRESENTANTES
COMERCIAIS

Enviar CV p/ Cx. Postal nº31
CEP 13190-000 - Monte Mor / SP

EMPREGOS M

MÉDICO CLÍNICO GERAL
Medicina de grupo contrata p/
ambulatório em Diadema, Período
tarde (5 ou 6 hs diarias). Enviar C.V
p/ e-mail: mauro.sam@ig.com.br

☎ (11)3388-3311
MÉDICO CLÍNICO
P/ realizar exames médicos exter-
nos em empresas. Período À com-
b i n a r . Tr a t a r c o m M i r i a m
☎ (11)3266-5850 hor. coml.

MÉDICO PEDIATRA
Medicina de grupo contrata p/
ambulatório no São Bernardo do
Campo em 3º período de 2ª à
6ªFeira. Enviar C.V p/ e-mail:
mauro.sam@ig.com.br

☎ (11)3388-3311

EMPREGOS M

MÉDICOS (AS)
Empresa em Medicina de Grupo
contrata médicos (as) para atuar
em Centro Médico na região do
ABC com as seguintes especiali-
dades: infectologistas, endocrino-
logistas, neurologistas, urologistas,
clínica médica, neurologia pedia-
trica, dermatologista, gastroente-
rologista, otorrinolaringologista,
pediatria, cardiologista. Interessa-
dos Tratar c/ Cristina Gabriel
☎ (11)9260-7350/4433-7094

MÉDICOS (AS)
Hospital em Ribeirão Pires admi-
te: Pediatria e Clínica Médica. P/ PS
e Ambulatório. Cristina

☎ (11)4827-1013

MÉDICOS
A Pref. de Embu Guaçu contrata
Médicos regime CLT p/ plantões e
PSF. R$1mil. Cláudia (11)4661-
8703 ou Érica (11)4661-2950

MÉDICOS
Clínico Geral c/ RM. Plantões em
PS, ótima estrutura, z. oeste/ z
norte. CV: selemed@terra.com.br
☎ (11)3673-2470

MÉDICOS
Clínico Geral e Pediatra. Hospital
São Francisco Cotia Contrata Tra-
tar ☎ (11)4616-6677 Ramal 217.
com Profº Nelson

MÉDICOS
Hospital em Itapecirica da Serra
contrata Médicos, diaristas e
plantonistas diurnos, clínicos e
especialistas. C.V. fax (11)4667-
1455 ou sbamaral@uol.com.br

MODELOS
Jovens, adultos e crianças. Com ou
sem experiência. Urgente! Para
programas e comerciais de TV, fei-
ras, eventos, catálogos e revistas.
Curso interartístico gratuito. Ligue
já ☎ (11)5071-9881

MOTORISTA
Categoria E, com ou sem experi-
ência. ☎ (15)3235-3805 Mara

MOTORISTA
Urgente c/Van - Sprinter, carro
passeio acima 00 c/ar, 4pts e se-
guro. ☎ 6722-5187/7355-1193

O3

OP. TELEMARKETING
c/ exp. em ativo e receptivo, ne-
cessariamente em vendas, empre-
sa c/ projeção Nacional contrata
20, 2º gr compl. Of. sal. + comis-
são + benef. Curriculo p/ email
comercial@conceitoperfumes.
com.br

OP. TLMKT ATIVO
COOPERATIVA CONVIDA Interessa-
dos em se associar, visando aten-
der uma grande empresa multina-
cional no ramo de consultoria em
marketing hoteleiro. Exp. em ven-
das p/ tel; 2º g. compl.; habilida-
de p/ superar metas; facilidade de
comunicação e dinamismo; deter-
minação; 100% vendas; 4hs diá-
rias Produção Fixa + Aj. custo +
Produtividade sobre vendas. Comp.
dia 20/06 ás 11/ 15 e 17hrs p/
dinâmica Av. Paulista,2444 9ºand

OP. TMKT FILANTRÓPICO
Moema e região. ☎ 5054-6340/
e Bom Retiro e reg. ☎ 3224-8718

OPERADOR (A)
TELEMARKETING
Ativo/Receptivo. S. C. Sul, 2 anos
de exp., p/ farmácia manipula-
ção. Fixo + comiss. 2ºG compl. C.V
p/ marli@farmaciatupa.com.br

EMPREGOS O

OPERADOR COBRANÇA
10 vg Exp. 2 anos escrit. cobran-
ça. Fixo R$500 2ª à 6ª 08 às
18hs. p/ sac@successu.com.br

OPERADOR TMKT ATIVO
Grandes empresas. 2ºgr.compl,
exp.ant. CLT, fixo+Var, vt, vr, ass.
méd. C.V. p/ tm@criemp.com.br ou
Cadastre:www.criemp.com.br

OPERADORA
TLMKT ATIVO
P/ Alphaville,exp. Excel,Bco.dados
C.V espacoalpha@terra.com.br

OPERADORAS TLMKT
C/ exper. em vendas , acima de
20a., ensino médio compl. Residir
em SP Capital. 1/2 período, 2ª a
sáb. Oferec: treinamento, registro
em carteira, fixo + comissão + be-
nef. C.V p/ rh@commit.com.br

OPERADORES DE CALL
CENTER/ TLMKT
Estamos selec. Op de Tlmkt p/
Multinacionais, com contratação
CLT, salário fixo + comissão, óti-
mos benefícios. Exp. em call cen-
ter, ativo vendas, retenção, co-
brança. Vagas p/ Z. Sul(Gja Julie-
ta). Entrar em contato. F: (11)
3231-1045 / 3123-0125

ORÇAMENTISTA
Construtora admite, c/ experiên-
cia mín. de 1 ano. Enviar C.V. p/
Rua Roma, 620, cjto 154-B, Lapa
Cep:05050-090

ÓTIMA OPORTUNIDADE
Mercado em crescimento, altos
ganhos por produtividade.Empre-
sa prestadora de serviços há 15
anos no seguimento de TV p/ As-
sinaturacontrata técnicos com ex-
periência em VHF - UHF- MMDS e
PARABÓLICAS EINTERNET,GRAN-
DE OPORTUNIDADE DE GANHOS
necessário Veículo próprio.Com-
parecer a Rua Pires da Mota nº
399 Aclimação S. Paulo das 9:00
ás 16:00horas

P3

PILOTEIRA
Exp.uniformes profission., reg.Co-
tia (11)4243.2004/9990.6613

PINTOR
C/ exp. comprovada em carteira em
estruturas metálicas. Comparecer
c/ todos os doctos à Rua Cipriano
Duarte nº 13. Vila Guilherme. Das
7:30 às 11:30

PROF. ESPANHOL
NATIVOS
Profs. motivados, dinâmicos e com
experiência, p/lecionar In Compa-
ny em Alphaville, para início ime-
diato. Enviar C.Vitae para email:
andres@innovationonline.com.br

☎ (11)3845-1777
PROFESSOR DE
GINÁSTICA
C. exp., sal. + benef. Enviar CV c/
foto p/ selecao30minutos@terra.
com.br

PROFESSORES
Curso pré-vestibular selecionando
p/ o 2º semestre professores de
Biologia e Química com no míni-
mo 5 anos de experiência. Inte-
ressados enviar currículo para o e-
mail: mp.curso@itelefonica.com.br

PROFESSORES DE
IDIOMAS
Wizard região oeste e centro.. C/
exp. metodologia Wizard. Enviar CV
citando pref. de região p/ R. Líbe-
ro Badaró, 613, 1º andar - Centro
SP Cep 01009-000

EMPREGOS P

PROFESSORES
Inglês/Espanhol, com didática, di-
nâmico, exp. 3 anos, formação Le-
tras ou Pedagogia p/ Escola Wi-
zard que resida próx. Interlagos.
Enviar C V p/ Av. Interlagos, 6914
cep 04777-000 SP ou wizard_so-
corro @uol.com.br - a/c Fabiana

PROGRAMADOR/
ANALISTA
C/ exp progr. ADVPL e implant. Mi-
crosiga/ Protheus mod. Faturam.,
Compras, Financ./ Estoq./Custo, G.
Pessoal, região de Guarulhos. Req.
Inglês. Intermed. CV p/ fax:
(11)6488-6909/ informatica@
homeline.com.br

PROMOTORES
Empresa de Entretenimentos, con-
trata . ☎ (11)3501-2301.

R3

RECEPCIONISTA
Para Clínica médica. Enviar C.V e-
mail: jo.das@bol.com.br

REFLEXOLOGISTA
P/ Auxiliar de Consultório Odonto-
lógico Morumbi. Marcar em horá-
rio comercial, ☎ (11) 3749-9373

REPRES. COMERCIAL
P/ trabalhar em farmácia d e ma-
nipulação, c/ CORSESP. Enviar CV
R. Machado Bittencourt 190 - sa-
la 110 Cep:04044-000 cód. REP

REPRESENTANTE
Com experiência em vendas (pre-
sentes e Natal) para todo Brasil.
Enviar Currículo Cx postal 26
cep:01009-972 São Paulo-SP

REPRESENTANTE COML
C/ exp. área de produtos de lim-
peza, com pratica, c/ veic. próprio,
para trabalhar na Capital e Gran-
de SP. ☎ (11)8473-3251/3064-
1940 e-mail sbktrade@uol.com.br

REPRESENTANTE COML
Empresa do ramo de calçados de
segurança, seleciona c/ carteira de
clientes constituida, Curriculos p/
assessoria@supergesso.com.br

REPRESENTANTE COML
OU VENDEDOR PJ
Que trabalhe com distribuidores de
prods de beleza e eou farmácias.
Prods de manicure e cabeleleira. CV
p/: granbellbrasil@granbell.com

REPRESENTANTE COML.
P/todo o Brasil .Área utilidade do-
mésticas . Para Magazine e Su-
permercados.Varejo. Cadastre-se
no site: www.exxiste.com.br ou e-
mail: exxiste@exxiste.com.br

REPRESENTANTES
COMERCIAL
Empresa c/ 12 anos, fabricante de
produtos de consumo constante,
procura Representantes preferen-
cialmente Pessoa Juridica, c/ ex-
periência miníma de 3 anos, atu-
ante nos segmentos: brinquedos,
presentes, decoração, papelaria e
bazares em geral. Com equipe de
vendas formada, informatizado,
experiência em Pacote Office,
condução própria, carteira de cli-
entes e excelenete formação cul-
tural. Enviar perfil para email :
vendanacional@boxgraphia.com.
br ou C.P 26030 - 05599-970 SP

REPRESENTANTES
Exp.área auto-peças, veíc.próprio,
residir S.Paulo. ☎ (11)6621.6104

S3

SERRALHEIRO
C/ exp. comprovada em carteira em
estruturas metálicas. Comparecer
c/ todos os doctos à Rua Cipriano
Duarte nº 13. Vila Guilherme. Das
7:30 às 11:30

SUPERV.CALL CENTER
C/ exper.em Call Center, c/sup.
compl. ou cursando, 6 meses exp.
em retenção ou cobranças ou ati-
vo/vendas. CV sup@criemp.com.br

SUPERVISOR GERAL
Senhor aposentado, c/ experiên-
cia em gerenciar fábrica, produtos,
expedição e estoque. P/ empresa
cosmética. C.V. c/ pret. salarial p/
loide@newharmony.com.br

T3

TÉCNICO AGRÍCOLA
ou trabalhador rural p/ produção
de ornamentais e frutíferas mais
implantação e manutenção de
jardins, dispin. eventual p/ alojar-
se nos locais das obras. Enviar C.
V. p/ Av. Prof. Fonseca Rodrigues,
1 0 0 1 , A l t o d e P i n h e i r o s
Cep:05461-010 ou email p/
agrolands@uol.com.br

TÉCNICO
Com especilaização em transmis-
sor de Rádio FM ☎ (13) 3467-
7474 C/ Claudio

TÉCNICO ELETRÔNICA
Assist. Téc. autorizada Motorola
contrata c/ ou s/ exp., p/ Gde S.
Paulo. C.V. Cx.P. 37- Cep:09720-
971, e-mail: rhcelular@uol.com.br

TÉCNICO ELETRÔNICO
Exp.inform. (software e hardware),
c/ CNH, dispon. p/viagens e horá-
rio, residir região Osasco. Enviar CV
antonio.sabin@fiscaltech.com.br

TÉCNICO INSTALADOR
ÁUDIO E VÍDEO
Precisa-se, p/ Home e Coorporati-
vo, c/ 5 anos de experiência. Tra-
tar ☎ 6197-6867 h.c com Joelma

V3

VEND/REPRESENTANTE
Com experiência em EPI para atu-
ar na Grande São Paulo. Enviar C.
V. para Cx. Postal 131 - Cep
18001-970 - Sorocaba - SP -
imediato c/ urgência

VENDEDOR (A)
C/ exp. em XP, sal. + benef. Enviar
CV c/ foto p/ selecao30minu-
tos@terra.com.br

VENDEDOR (A)
C/exp.tintas p/ impressoras.
☎ (11)3224-0588

VENDEDOR (A)
Com experiência em embalagens
flexiveis (sacos grandes)PE-
AD,PEBD, c/ carteira de clientes e
auto. Ricardo ☎ (11) 5521-5959

VENDEDOR (A) INTERNO
(3 vgs). Empr. ramo aços inoxidá-
veis contrata c/ exp. no segmento.
C.V carolina.pozelli@gmail.com

VENDEDOR (A)
Loja Lacoste admite vendedor (a)
c/ exper. no segmento, p/ traba-
lhar no Shopping Higienópolis. C.V
p/ livia.silva@paramount.com.br

VENDEDOR (A)
Para Caixas de Papelão. C/ auto,
of.: fixo+comissão+ beneficios. C.V
para: cvcaixas@yahoo.com.br

EMPREGOS V

VENDEDOR (A)
Vendas interna, exp.1 ano TLMKT,
ativo/receptivo, conhec. informáti-
ca. Ofer. fixo + comiss. + VR + VT. C.V
rh@medicalmedicamentos.com.br
ou p/ Caixa Postal 11190 -
Cep:05422-970.

VENDEDOR
C/ veículo e Carteira de Clientes, p/
venda de bombons, trufas e cho-
colates finos ☎ 4655-3062 hc

VENDEDOR DE
SILK-SCREEN
c/ larga experiencia

☎ 6641-6222

VENDEDOR EXTERNO
Acessórios, autopeças e tuning p/
Z.N. e Z.L. - São Paulo- ABC, Gua-
rulhos, Vale do Paraíba c/ veíc.
próprio. A.custo + comissão. C.V. p/
contato@vmrepresenta.com.br

VENDEDOR
EXTERNO
Experiência minima de 5 anos no
ramo eletro eletronico. Enviar Cur-
riculo p/ marketing@able.com.br

VENDEDOR
TÉCNICO
C/ veículo próprio, p/ trabalhar c/
ferramentas de Metal duro na li-
nha anti desgaste, p/ região
Grande SP. CV p/ inserti@terra.
com.br ou fax☎ (11)4991-3663

VENDEDOR(A) PÇ. AUTOMOT.
C/ exp. automotiva, cond. própria,
Z. fechada, boa comissão, aj.
combust. Heraldo ☎ 3688-3310

VENDEDOR(A)
SERVIÇOS GRAFICOS
P/ região Oeste Gr SP C/ carteira
de clientes. Entrar em contato c/
George ☎ (11)4141-3715

VENDEDORA
Para loja em Shopping, c/ experi-
ência mínima 02 anos. Enviar CV
c/ foto p/: R. Júlio Conceição, 132
cep:01126-000 São Paulo - SP ou
para: ciamar@ciamar.com.br

VENDEDORAS(ES)
Interna(o) c/ experiência. Enviar
Curriculum p/ R. Palmeira do Ba-
tua 199 CEP 03575-110 E-mail
clovis@cleaner.com.br

VENDEDORES (10)
Nicom Com Mats p/Constr. admi-
te c/exp. Comp. c/docts R. Ática,
47 esq. Av. Washington Luis, 5000

VENDEDORES (AS)
Capital/ Interior p/ ferramentas de
corte. CV: mapimenta@uol.com.br

VENDEDORES (AS)
Estamos admitindo maiores de
idade c/ exp. mínima de 1 ano, p/
ganhos de R$800 a R$2.000 En-
viar Cv alex@spbinfo.com.br

VENDEDORES (AS)
EXTERNOS
Empresa distribuidora de lubrifi-
cantes e filtros automotivos de
marcas conceituadas no mercado
admite vendedores externo c/ ex-
periência minima de 1 ano em
qualquer segmento. Necessário 2º
grau completo e boas noções de
informática. Oferecemos carro ,
garantia de um fixo + comissões.
Enviar Curriculo p/ Rua Diana 656
Pompeia CEP 05019-000 a/c RH

EMPREGOS V

VENDEDORES (AS)
INTERNOS
P/ VTV c/ exp. eletro eletronicos e
informatica , vendeor tecnico
(eng.º) ou tecnico tecnico eletro-
nico c/ ingles fluente e dominio de
software cv p/ carolina@vtveletro-
nicos.com.br fax (11)6162-5875

VENDEDORES
Atuação Externa p/região de Bau-
ru e outro p/região de Sorocaba
c/conhecimento de materiais elé-
tricos e experiência mínima de 2
anos. Enviar Curriculum Vitae p/
rh@nortel.com.br

VENDEDORES C/
EXPERIÊNCIA
Admite-se vendedores c/ experi-
ência comprovada. É imprescindí-
vel conhecimentos na comerciali-
zação de produtos p/ ramo con-
tábil. Enviar Curriculo Vitae p/ E-
mail: vaga015@terra.com.br

VENDEDORES
Empresa de RH solicita p/ distrb.
de alimentos, atuação na Reg.
Leste e centro/SP, c/ biscoito,su-
cos, chocolate (marca líder de
mercado), exp. 2 anos em pada-
rias, SM, Docerias etc.Comissão +
prêmios. Enviar CV - R. José Soa-
res de Azevedo 172 - sl.5 - Tabo-
ão da Serra - CEP 06754-020/SP

VENDEDORES(AS)
Empresa conceituada no ramo de
luminosos abre vagas para Vende-
dores(as) c/ experiência em car-
teira. ☎ (11)5642-1920

PROFISSIONAIS
OFERECEM-SE
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ACOMPANHANTE DE
IDOSOS
Ofereço-me, Residencial e hospi-
talar, Alzaimer, Parkinson, fratura de
fêmur e outros, exp. de 18 anos,
c/CNH, diurno/noturno, plantão 12
ou 24hs. ☎ (11)3858-7994

ADM DE FAZENDA
Ofereço-me, Exploração agrícola,
com suporte técnico. Contato
☎ (11)4591-2844 Orlando (dei-
xar recado secretária eletrônica).

ANALISTA / COORDENADOR
Resposável por toda Cadeia Lo-
gistica: Planejamento de Deman-
da p/ campanhas de Vendas/Fa-
turamento, Planejamento de Ma-
teriais, PCP, PCPM, Compras, Al-
moxarifado, Montagem e Expedi-
ção, Controle de Estoque, incluin-
do Follow Up e Forecast. Exper. em
Sistemas Intregados e habilidades
em Gerenciar pessoas e tarefas.
marceloalmeida81@ig.com.br

COZINHEIRA
Cozinho, lavo, passo, etc.. Durmo no
emprego, C/ refs. ☎ 6242-7560

COZINHEIRA DIARISTA
contrate uma cozinheira forno e
fogão por diária c/ responsabili-
dade, trivial simples e mais sofisti-
cado, congelamento, salgadeira,
etc. (11)5662-8103/9989-2618

Para anunciar nos
classificados que funcionam

vá a uma de nossas lojas.

2a

Loja
Iguatemi

Shopping Iguatemi, loja 1AO4 - Térreo
Tel.: (11) 3815-3523
Fax: (11) 3814-0120

Horário de atendimento:
a Sáb.: das 10 às 22 horas

Domingo: das 14 às 20 horas
balcao.iguatemi@grupoestado.com.br

Loja
Limão

Av. Prof. Celestino Bourroul, 100 
Tel.: (11) 3856-2139
Fax: (11) 3856-2852

Horário de atendimento:
2a a 5a: das 8:30 às 19 horas

Sexta-feira: das 8:30 às 20 horas
balcao.limao@grupoestado.com.br

Para anunciar nos classificados 
do Estadão, ligue:

Demais localidades

0800-055-2001

São Paulo

(11) 3855-2001

Artigo

O
mundo corporativo
viveaeradaglobali-
zação, das incerte-
zas na vida profis-
sional tanto no

dia-a-dia de trabalho como na
projeção da carreira para um
futuro de curto, médio ou longo
prazos. Porém, em um país de
dimensões continentais como
o Brasil, apenas 3% da popula-
ção têm metas específicas pes-
soais ou profissionais e somen-
te1%coloca-asnopapel.Aspes-
soas simplesmente não plane-
jam e isso pode resultar na per-
da do emprego ou na incapaci-
dade de obter novas oportuni-
dades na carreira profissional.

Para enfrentar esse cená-
rio,umadasferramentasde re-
cursos humanos aplicada com
sucesso para executivos e exe-
cutivas é o chamado coaching
de carreira. O coaching é um
treinamento que tem o papel
de facilitador, de trazer solu-
ções, orientar o profissional e
proporcionar resultados. Seu
propósito é fazer com que o ob-
jetivoprofissional sejaalcança-
do no menor tempo possível e

de maneira sustentável. Isso
significa planejamento. Plane-
jar a carreira é fundamental. O
queeu quero? Como posso con-
seguir? O que pode me impe-
dir? Como eu vou saber se con-
segui?

O treinamento busca o apri-
moramentoprofissionaldeexe-
cutivosem relaçãoaoatualmo-
mento e ao futuro da carreira,

envolvendo o desenvolvimento
de diferentes fatores, que tam-
bém podem servir de dicas pa-
ra todos os que buscam obter
sucesso. Como: estabeleça me-
tasparavocê;coloque-asnopa-
pel; e eleja uma pessoa de con-
fiança para lhe cobrar o cum-
primento dessas metas.

A partir do momento em
que as metas são estabelecidas

e colocadas no papel, o executi-
vo passa a saber onde está e pa-
ra onde quer ir profissional-
mente. Isso parece óbvio, mas
nãoé.Afinal,nodia-a-diadetra-
balho, o profissional não tem
tempo para refletir em que ní-
vel está sua carreira ou se o ru-
mo está certo ou não.

No decorrer do coaching de
carreira, a pessoa vai tendo,

pouco a pouco, um panorama
claro disso. Ela verifica que, ao
ser cobrada pelas suas metas
traçadas, progressivamente
elas serão alcançadas. Ao lon-
go do processo, também passa
a ter maior domínio sobre a sua
capacidade pessoal e profissio-
naleaconhecermelhoropoten-
cial de sua concorrência. As-
sim, consegue planejar seu

mercado de atuação.
Uma das provas da impor-

tância do coaching de carreira
é que muitas empresas ofere-
cem esse tipo de treinamento
como um benefício a seus exe-
cutivos, porque os prepara pa-
ra assumir uma nova função ou
até mesmo uma nova carreira.

Ésempreimportanteressal-
tar que o coaching busca o de-
senvolvimento da parte com-
portamental de executivos ao
longo de um período de três a
seismeses.Trata-sedeumtrei-
namento essencialmente per-
sonalizado, pois cada executi-
vo tem as suas particularida-
des, o que implica resoluções
sob medida, sempre buscando
soluções inteligentes para pro-
fissionais diferenciados que
pretendemconduzirsuacarrei-
ra em vez de serem conduzi-
dos.

No encerramento do pro-
cesso de coaching, o executivo
terá total domínio de si mes-
mo, sabendo onde está e para
onde pretende ir na qualidade
de um profissional extrema-
mente diferenciado dentro de
um mercado de trabalho cada
vez mais instável e incerto.

*Fernando Possari é consultor
de Recursos Humanos e vice-
presidente do Grupo Prime, con-
sultoria de RH de São Paulo.

Coaching: planejar sua carreira é fundamental
Fernando
Possari*

ESCALAPB PB ESCALACOR COR

%HermesFileInfo:Co-5:20060615:

EmpregosCe5
OESTADODES.PAULO ● QUINTA-FEIRA, 15DE JUNHODE2006

 

Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 15 jun. 2006. Empregos, p. Ce 5.




