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Emprego e vôo solo:
qual o melhor caminho? 

CARREIRA

Omundo do trabalho passa pela reorganização
dos processos de produção, por mudanças
drásticas nas formas de se trabalhar e de se

contratar profissionais; um momento de convi-
vência do antigo (o emprego tradicional) com o
novo (a prestação de serviço nas suas mais
variadas opções). Construir uma carreira de
sucesso não se limita mais a um bom cargo com
salário alto em uma empresa sólida. O profissional
precisa alçar vôos próprios, mesmo quando sua
contratação é regida pela carteira de trabalho
assinada. Como esse cenário se traduz para as
organizações e profissionais?

É o que o CONARH 2006 – 32º Congresso
Nacional sobre Gestão de Pessoas, que acontece
de 22 a 25 de agosto, no Transamerica Expo Center,
em São Paulo, vai responder na palestra A Recria-
ção da Carreira: Emprego e vôo solo, com a
participação do consul-
tor José Augusto Mina-
relli, presidente da Lens
& Minarelli Associados
- Consultoria de Outpla-
cement e Aconselha-
mento de Carreira, e do
professor Sigmar Mal-
vezzi, da FGV-SP e do
Departamento de Psicologia Social e do Trabalho
do Instituto de Psicologia da USP.

”Muitos executivos que perdem o emprego, ao
terem de escolher para onde vão, querem conti-
nuar sendo empregados, porque é mais confor-
tável; isso é da natureza humana. Mas o mercado
pede muito mais os prestadores de serviços, os
provedores de soluções, e isso se reflete nos pro-
cessos de seleção e contratação e na escolha do
tipo de vínculo com as pessoas. Uma transforma-
ção brutal, que leva os mais previdentes a trocarem
o seu software mental do sistema DOS do emprego
para o Windows da prestação de serviço, sejam
eles empregados, consultores, associados, coope-
rativados, free lancers ou outra forma de exercer o
trabalho”, afirma Minarelli.

Mais do que competência técnica, prossegue
ele, o profissional de hoje precisa ter competência
mercadológica, ou seja, tem de saber identificar as

novas demandas, adequar os serviços para atendê-
las e satisfazê-las com presteza, fazer marketing
pessoal para se tornar conhecido e lembrado,
vender seus serviços ou idéias para gerar trabalho
e remuneração, e cultivar a rede de relaciona-
mentos para ter potenciais clientes e emprega-
dores. Por mais competente que seja, quem de-
dicou a vida ao antigo empregador sem olhar para
o mercado, hoje é pouco conhecido e encontra
dificuldade em se recolocar profissionalmente.
“O mercado de trabalho é como outro qualquer.
As pessoas devem ser objeto de desejo das empre-
sas, como empregado ou prestador de serviço”,
arremata Minarelli.

Malvezzi concorda e acrescenta que o auto-
desenvolvimento é cada vez mais uma meta a ser
assumida pelo profissional, a partir de seu próprio
projeto de carreira. Para tanto, é preciso buscar

experiências e opor-
tunidades de aprendi-
zagem, de inserção em
redes e de criação de
uma história pessoal.
“Obviamente, a própria
empresa pode ser uma
fonte de oportunidades
e experiências. Além

disso, o profissional precisa de recursos – capital
econômico e tempo – e a empresa pode colaborar
significativamente nesse aspecto.”

Ele alerta, entretanto, que se constata atual-
mente uma postura ambígua: as organizações
querem o desenvolvimento de seus profissionais,
porém escamoteiam a liberação para que eles
possam dedicar tempo aos estudos. “Alunos que se
inserem em cursos que demandam, além das aulas,
horas regulares de estudo, encontram dificuldade
para se planejar. Da parte do profissional, ele
precisa aprender a se organizar, criando espaços
para o estudo.”

Para Minarelli, embora as empresas não
possam manter seus colaboradores a vida inteira,
podem ajudá-los a desenvolver a empregabilidade,
uma condição não só técnica, mas mercadológica
e atitudinal. “Se assim não fizerem, perderão seus
talentos. É uma regra clara e saudável.”

OUTROS TEMAS DA PROGRAMAÇÃO

Minarelli e Malvezzi: juntos no CONARH para falar de carreira
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Gestão do Capital Humano – 
O desafio da transformação

Rubens Ricupero - Diretor da Faculdade 
de Economia e Relações Internacionais da Faap 

(Fundação Armando Álvares Penteado)

Gestão por Valores – 
Os três eixos da produtividade

Simon Dolan – Esade Business School

Gestão do Conhecimento, 
Capital Humano e Estratégia Competitiva

José Cláudio Terra – Coordenador do 
programa de Gestão do Conhecimento 

da FIA/USP, consultor da Harvard Business School 
e presidente da TerraForum

Para Transformar, 
RH Precisa Sair da Zona de Conforto

Dorival Donadão, da DN Consultoria
Octavio Scheibe, diretor de RH para o Brasil e AL da Roche

Investindo em RH no Varejo
Jean-Marc Pueyo e Renata Moura, 
respectivamente superintendente 

e diretora de RH do Carrefour
Luiza Helena Trajano Rodrigues e Telma Geron,

respectivamente superintendente 
e diretora de RH do Magazine Luiza 

O Líder que Transforma
Eugenio Mussak - Presidente da consultoria 
Sapiens Sapiens Desenvolvimento Integral 

Participe do Fórum Acadêmico
NOVIDADE

Uma das principais novidades do CONARH
2006 é o Fórum Acadêmico. Inédito, o
evento, que visa a reduzir a distância que

hoje separa as instituições acadêmicas das
empresas, é resultado de uma parceria da
ABRH-Nacional, promotora do CONARH, com
a Escola Brasileira de Administração Pública
e de Empresas da Fundação Getúlio Vargas
(Ebape/FGV).

Agendado para acontecer no dia 23 de agosto,
o Fórum Acadêmico é composto de três painéis,
nos quais serão apresentados nove trabalhos
para debate.

Gratuito para os congressistas do CONARH
2006, o evento também é aberto aos demais pro-
fissionais interessados. As inscrições, nesse ca-
so, custam R$ 300,00. Há ainda condições espe-
ciais para pacotes corporativos.

Remuneração em pesquisa
PELA ABRH

Até o próximo dia 30, estão abertas as ins-
crições para a 32ª edição da Perspectivas
RH, pesquisa de remuneração realizada

pela ABRH-RS. As empresas que desejam fazer
parte da pesquisa devem associar-se à seccional
gaúcha, no link Sócios do site www.abrhrs.com.br.
As participantes receberão gratuitamente, via
web, um relatório geral da pesquisa.

Este ano, além dos cadernos de salários por
porte e segmento de empresa, a ABRH-RS prepara
cadernos completos de benefícios, de práticas e

políticas de RH e de indicadores. Outra novidade é
um caderno exclusivo com uma pesquisa voltada
aos profissionais da área comercial.

Em 2005, a pesquisa contou com a partici-
pação de quase 100 empresas, foram tabulados
mais de 7.200 salários e comparados mais de
325 cargos.

Informações:
Tel. (51) 3254-8260
pesquisa@abrhrs.com.br

CONFIRA A PROGRAMAÇÃO

Informações e inscrições: Tel. (11) 3256-0455

10h – 12h
Parcerias Educacionais em Formação e Desenvolvimento de Recursos Humanos
Moderador: Carlos Osmar Bertero - Presidente da Associação Nacional de Pós-Graduação 

e Pesquisa em Administração (Anpad)

13h – 15h
Gestão do conhecimento e gestão de pessoas

Moderadora: Sylvia Constant Vergara – Ebape/FGV

15h – 17h
Medidas de resultado em gestão de pessoas

Moderador: Moisés Balassiano – Ebape/FGV

De olho em 2007
Por falar na seccional gaúcha, na próxima

quarta-feira, dia 28, serão lançados o
CONGREGARH e a EXPOCONGREGARH

2007, promovidos bienalmente pela entidade. Na
ocasião, haverá a apresentação do projeto do

congresso e das possibilidades de participação
na exposição.

Informações:
Tel. (51) 3254-8260

Seminário em SP
AABRH-SP e a Fundação Armando Álvares

Penteado (Faap) realizam, na próxima se-
gunda-feira, das 9h às 12h30, o seminário

Transformar para Competir – Dominando as
ferramentas da competitividade.

O evento, que acontece na sala anexa do
Centro de Convenções da Faap, contará com a
apresentação do professor Tharcísio Bierrenbach
de Souza Santos, vice-diretor da Faculdade de
Administração da Faap e diretor do MBA da

faculdade. Ele vai falar da necessidade de se
reposicionar o Brasil no cenário econômico-social,
frente aos avanços de outros países na geração de
riquezas e na redução da desigualdade social. Já
Cláudio Queiroz, professor dos cursos de pós-
graduação e do MBA Profissional da Faap, vai
tratar do papel das empresas na educação.

Para confirmar presença:
mba.secretaria@faap.br

1º fórum mato-grossense
Nos dias 6 e 7 de julho, a ABRH-MT realizará

seu 1º Fórum Estadual de Gestão de Pessoas.
O evento, que acontece no Senai/Fiemtec

de Cuiabá, contará com a participação do pro-
fessor Joel Dutra, vice-coordenador do Programa
de Estudos em Gestão de Pessoas da FIA-USP;
do consultor Benedito Milioni; do presidente da

MicroPower e vice-presidente de tecnologia da
ABRH-Nacional, Francisco Soeltl; e da executiva
de RH Sônia Diegues.

Informações:
eventos@abrhmt.com.br
www.abrhmt.com.br

Movimento Competitivo Sergipe
AABRH-SE se filiou, no último dia 14, ao

Movimento Competitivo Sergipe (MCS),
organização da sociedade civil voltada

para o fomento e a promoção do desenvolvimento
das organizações privadas, do setor público e não-
governamentais do Estado. O termo de filiação foi
assinado pela presidente da ABRH-SE, Sandra
Coêlho, e pelo gerente executivo do MCS, Marcel

Fortes, no auditório da Sociedade Semear, par-
ceira das duas entidades.

Na condição de associada do MCS, a ABRH-SE
firmará parcerias em diversas áreas em prol do
desenvolvimento de Sergipe, da elaboração e
realização de cursos e treinamentos à definição
de critérios de julgamento das premiações pro-
movidas pelo MCS.
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 22 jun. 2006. Empregos, p. Ce 6.




