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Saiba construir um storytelling TONY AUAD E OS
para encantar recrutadores BASTIDORES DA TV

E

Como lidar
com a
chamada
geração
millennials
Henrique Calandra (*)

A geração millennials
(jovens de 18 a 34
anos), está ávida por
se expressar e participar das decisões tanto
no ambiente acadêmico quanto no mundo
corporativo
ão pessoas com opinião
própria, bem informadas devido ao grande
volume de informações que
a internet traz no momento
em que eles começam a nascer até o tempo atual. Que a
geração mencionada existe
e faz barulho, isso muitos de
nós já sabemos, entretanto,
para as empresas, diretores
e os executivos de RH, essa
é uma surpresa um tanto
quanto incômoda, e uma
nova realidade que não pode
ser ignorada.
O desconhecimento dos
valores e motivações dessa
nova geração que tem como
característica a liberdade
e o sonho de empreender,
pode se transformar em uma
espécie de choque cultural,
mas que é rapidamente dissolvido quando há interesse
por parte dos gestores e dos
departamentos de gerenciamento de pessoas em entender o que está acontecendo
e a partir disso, tentar se
readequar.
Tudo muda o tempo todo
no mundo, como diz a canção.
Estar atento aos sinais que
as gerações nos dão, ao chamado Zeitgeist, ou espírito
do tempo, é imprescindível.
A geração millennials, tem
como características a gana, a
contestação, vasto repertório
para se expressar, e o ímpeto
de questionar. Essas facetas
podem ser canalizadas para
o bem de uma empresa.
Quem souber ouvi-las
nas reuniões, dar asas à
imaginação dessa geração,
e entender melhor a função
de cada cargo no mercado
atual, tem grandes chances
de construir uma equipe
forte, criativa e destemida.

S

(*) - É fundador do WallJobs –
plataforma de integração 100%
Digital que conta com mais de 1,5
milhões de membros.

central-noticia@bol.com.br

INICÍO COMENTANDO O ‘CHEGA PRA
LÁ’ que a Globo deu em Renato Aragão, colocando-o de escanteio no ‘Criança Esperança’,
no último sábado, onde acabou virando apenas
um figurante, fato que o deixou muito chateado.
APÓS ANOS Á FRENTE DA CAMPANHA
DA GLOBO em arrecadação de fundos em
ajuda ao próximo, o eterno Trapalhão Didi foi
esquecido pela emissora, mas não na internet
com intensa cobrança de internautas de todo
o Brasil.

em assuntos e situações que não interessam ao
entrevistador. É preciso ser objetivo, não esquecendo de contar de maneira cronológica e clara. “O
storytelling pode ser um fator tão determinante que
durante nossa Conferência Na Prática Jurídica, por
exemplo, a jovem Paula Arruda mandou tão bem no
pitch que a Ambev criou uma vaga exclusivamente
para que ela pudesse entrar no time”, conta o Gerente
de Seleção da Fundação Estudar.
Em resumo, é importante mostrar que você sabe
se vender sem ser cansativo. Treinar no espelho e
repetir diversas vezes para que o discurso se torne
natural, são exercícios simples e práticos que podem fazer uma grande diferença no desempenho
durante a entrevista. Vale ressaltar que o discurso
deve ser adaptado ao objetivo dentro daquela empresa, incluindo a sua trajetória e as necessidades
do empregador.
“Lembre-se que temos momentos de altos e baixos
em todos os aspectos de nossas vidas. Aponte também obstáculos que você encontrou em seu caminho
e como fez para vencê-los, mostrando assim como
você consegue superar desafios”, finaliza Leonardo.
Fonte e mais informações: Fundação Estudar
(www.estudar.org.br).

A EDIÇÃO DO PROGRAMA DEIXOU
CLARO QUE ARAGÃO não é mais necessário.
Fato é que, ao participar dno evento ficou menos
de três minutos no palco tendo sua única fala
cortada com a entrada da música ‘Asa Branca’.
O HUMORISTA RECITAVA UM POEMA
SOBRE O POVO NORDESTINO, sem o
necessário destaque dentro da programação.
A grande verdade é que a Globo não tem mais
interesse que Renato Aragão comande o ‘Criança
Esperança’. Isso é público e notório.

o grupo Exalta Samba.
POR ORDEM DA DIREÇÃO DA GLOBO,
Fausto Silva vem demitindo bailarinas do seu
programa nas últimas semanas e o motivo vem
causando uma certa surpresa. É que todas
estão acima dos 30 anos e isso seria um certo
problema. A direção da emissora não quis comentar o assunto.
CONFIRMADO: O JORNALISTA E ÂNCORA DO JORNAL NACIONAL, WILHIAN
BONNER, marcou a data da cerimônia de casamento com a fisioterapeuta Natascha Dantas. O
casal já deu entrada para formalizar a união em
cartório. Será no próximo dia 14 de setembro.
APÓS SER FLAGRADO VENDENDO
SANDUÍCHE NA PRAIA, em março do ano
passado, o ator Mário Gomes conseguiu um
papel pequeno em ‘Tempo de Amar’, mas não
se fixou na TV. E com 65 anos, voltou a vender
sanduíches na praia do Rio de Janeiro.
FRASE FINAL: A vida é feita de escolhas.

ATÉ PORQUE UM DIRETOR QUE NÃO
QUIS SER IDENTIFICADO afirmou á coluna:
“O Programa evoluiu e o passado só faz parte da
história”. Renato não quis comentar o assunto.
O programa veio este ano mais modernizado na
sua produção.
NA ÚLTIMA SEGUNDA-FEIRA, O CANTOR PÉRICLES teve que passar por uma
cirurgia urgente. Ele retirou uma hérnia na
região lombar que estava inflamada. A assessoria
do cantor informou que ele passa bem e esse
problema já vinha desde quando ele integrava
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DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS
1º Sem/18 1º Sem/17
485
522
Receitas de Intermediação Financeira
Resultado de operações com TVM
44
75
Resultado de operações de câmbio
441
447
Resultado Bruto da Intermediação Financeira
485
522
Outras Receitas/ Despesas Operacionais
(406)
(413)
Receitas de prestação de serviços
33
34
Despesas de pessoal
(186)
(206)
Outras despesas administrativas
(225)
(212)
Despesas tributárias
(28)
(30)
Outras receitas operacionais
1
1
Outras despesas operacionais
(1)
Resultado Operacional
79
109
Resultado Antes da Tribut, s/Lucro e Participações
79
109
Imposto de Renda e Contribuição Social
(28)
(39)
Provisão para imposto de renda
(12)
(17)
Provisão para contribuição Social
(16)
(22)
Lucro Líquido (Prejuízo) do Exercício/Semestre
51
70
Nº de cotas.....................................:
1.950.000 1.950.000
Lucro/(Prejuízo) por mil cotas ........R$
26,10
35,94
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE
51
70
Resultado do Semestre/Exercício
Resultado Abrangente Total
51
70

B A L A N Ç O S PAT R I M O N I A IS ENCERRADOS EM (Valores em R$ Mil)
NE
30/06/18
30/06/17
ATIVO
NE
30/06/18
30/06/17 PASSIVO
125
85
2.359
1.773 CIRCULANTE
CIRCULANTE
5
125
85
Disponibilidades
3.h
758
839 Outras Obrigações
Carteira de câmbio
53
28
TVM e Instrumentos Financ. Derivativos
4
1.516
885
Fiscais e previdenciárias
49
47
Carteira própria
1.516
885
Diversas
23
10
65
30
Outros Créditos
5
2.264
2.238
Carteira de câmbio
27
19 PATRIMÔNIO LÍQUIDO
1.950
1.950
Capital:
6
Diversos
38
11
De Domiciliados no país
1.950
1.950
20
19
Outros Valores e Bens
Reservas de lucros
263
218
Despesas antecipadas
20
19
Lucros acumulados
51
70
NÃO CIRCULANTE
30
550
2.389
2.323
530 TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Realizável a Longo Prazo
530
TVM e Instrumentos Financ. Derivativos
4
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO
Carteira própria
530
Fluxos de caixa das atividades operacionais
1º Sem/18 1º Sem/17
Imobilizado de Uso
3.e
30
20
Lucro líquido/ (prejuízo) do semestre e exercício
51
70
Outras imobilizações de uso
46
31
Depreciações e amortizações
3
2
(Depreciações acumuladas)
(16)
(11)
28
39
Provisão de impostos no resultado
TOTAL DO ATIVO
2.389
2.323
82
111
DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
(47)
(110) Passivo Circulante: Outras obrigações
Variação de Ativos e Obrigações
30/06/2018 30/06/2017
Capital Reservas Luc/Prej.
(Aum.) redução em TVM e instrum. financ. deriv.
(44)
(73) Carteira de câmbio
53
28
Eventos
. Realiz. Espec/luc. Acumul.
Total (Aumento) redução de outros créditos
(42)
(21)
Câmbio vendido a liquidar
26
Saldos em 01/01/18
1.950
263
2.213 (Aumento) redução de outros valores e bens
10
5
Obrigações por compra de câmbio
27
19
Lucro líquido/(prej.) semestre
51
51 Aumento (redução) em outras obrigações
38
(21)
Obrigações por vendas realizadas
9
Saldos em 30/06/18
1.950
263
51
2.264 Imposto de renda e contribuição social pagos
(9)
Fiscais e previdenciárias
49
47
Mutações do Semestre:
51
51 Caixa líquido proveniente das ativ. operacionais
35
1
Provisão p/impostos e contrib. s/lucros
20
18
Saldos em 01/01/17
1.950
218
2.168 Fluxos de caixa das atividades de investimento
Impostos e contribuições a recolher
29
29
Lucro líquido/(prej.) semestre
70
70 Inversões em: Imobilizado de uso
(3)
Diversas
23
10
Saldos em 30/06/17
1.950
218
70
2.238 Caixa líquido usado nas ativ. de investimento
(3)
Provisão p/pagtos. a efetuar
23
10
Mutações do Semestre:
70
70 Aumento líquido de caixa e equiv. de caixa
32
1 6. Patrimônio Líquido: a) Capital Social: O capital social é de R$ 1.950,
Caixa e equiv. de caixa início do semestre/exerc.
726
838 dividido em 1.950.000 cotas, totalmente integralizado na data do balanço
NOTAS EXPLICATIVAS DA ADMINISTRAÇÃO ÀS DEMONSTRAÇÕES
Caixa e equiv. de caixa no fim do semestre/exerc.
758
839 por cotistas domiciliados no país. b) Reservas de Lucros: As reservas de
CONTÁBEIS EM 30 DE JUNHO DE 2018 E 2017 - (Valores em R$ mil)
1. Contexto Operacional: A “Numatur Corretora de Câmbio Ltda.” foi cons- cambiais incorridas até a data dos balanços. g) Provisão para imposto de lucros são destinadas no encerramento do exercício social. 7. Juros sobre
tituída em 20 de maio de 2013, e tem por objeto social a prática de opera- renda e contribuição social: A provisão para o imposto de renda é constitu- Capital Próprio: Nos semestres encerrados em 30 de junho de 2018 e 2017
ções no mercado de câmbio, tendo iniciado suas atividades em 24 de junho ída à alíquota de 15% do lucro tributável, acrescida de adicional de 10% não foram pagos juros sobre capital próprio, conforme faculta o artigo 9º da
de 2013. 2. Apresentação das Demonstrações Contábeis: As demonstra- sobre os lucros que excederem R$ 240 no ano. E, a provisão para contribui- Lei nº 9.249/95. 8. Prevenção à Lavagem de Dinheiro: Em cumprimento à
ções contábeis são de responsabilidade da Administração e foram elabora- ção social está sendo calculada à alíquota de 20%, após efetuados os ajus- legislação específica e às melhores práticas para sua gestão eficiente, são
das a partir das práticas contábeis adotadas no Brasil, as quais abrangem tes determinados pela legislação fiscal. h) Caixa e Equivalentes de Caixa: feitas revisões periódicas e extraordinárias em todos os setores, em espea legislação societária, associadas às normas e instruções do BACEN, Caixa e equivalentes de caixa são representados por disponibilidades em cial, no Cadastro; esses procedimentos e medidas ocorrem em consonânconsubstanciadas no Plano Contábil das Instituições do Sistema Financeiro moeda nacional e estrangeiras, e aplicações cujo vencimento das operações cia uníssona com a gestão de riscos e controles internos. 9. Transações
Nacional (COSIF) e do Comitê de Procedimentos Contábeis (CPC), quando na data de efetiva aplicação seja igual ou inferior a 90 dias e apresentam com Partes Relacionadas: Remuneração do pessoal chave da adminisaplicável. A autorização para conclusão destas demonstrações financeiras risco insignificante de mudança de valor justo, que são utilizados pela tração: A remuneração total do pessoal chave da administração para o
semestre encerrado em 30 de junho de 2018 foi de R$ 15 (R$ 15 em 2017),
e sua divulgação a terceiros, foi dada pela Diretoria da Corretora em 31 de Corretora para gerenciamento de seus compromissos de curto prazo.
a qual é considerada benefício de curto prazo. 10. Contingências: As dejulho de 2018. 3. Resumo das Principais Práticas Contábeis: a) Apuração
30/06/2018 30/06/2017
clarações de renda dos últimos cinco exercícios estão sujeitas à revisão e
de resultado: As receitas e despesas são reconhecidas pelo regime de Disponibilidades
758
839
aprovação pelas autoridades fiscais. Outros impostos e contribuições percompetência. Os rendimentos e as despesas de natureza financeira são
Caixa
42
28
manecem sujeitos à revisão e aprovação pelos órgãos competentes por
calculados com base no método exponencial, observando-se o critério “pro
Depósitos Bancários
550
604
períodos variáveis de tempo. 11. Gerenciamento da Estrutura de Capital:
rata” dia. b) Estimativas contábeis: Na preparação das demonstrações,
Disponibilidades em moedas estrangeiras
166
207
Visando o atendimento à Resolução 3.988 de 30/06/2011 do Banco Central
foram utilizadas estimativas contábeis que se basearam em fatores objeti- Total Caixa e equivalentes de caixa
758
839
vos e subjetivos e levaram em consideração o julgamento da Administração 4. Títulos e Valores Mobiliários e Instrumentos Financeiros Derivativos: do Brasil, a instituição, adotou uma política de gerenciamento de capital
para determinação do valor adequado a ser registrado nas demonstrações. a) Em 30 de junho de 2018 e 2017, os títulos e valores mobiliários classi- que constitui um conjunto de princípios, procedimentos e instrumentos que
A liquidação das transações envolvendo essas estimativas poderá resultar ficados como disponíveis para venda, estão comparados entre o valor de asseguram a adequação de capital da instituição de forma tempestiva,
em valores divergentes devido a subjetividade inerentes ao processo de custo e o valor de mercado, e a classificação por vencimentos estava abrangente e compatível com os riscos incorridos pela instituição de acordo com a natureza e complexidade dos produtos e serviços oferecidos a
sua determinação. A Corretora revisa as estimativas e premissas pelo me- assim representado:
30/06/2018
seus clientes. 12. Risco Operacional: Foram desenvolvidas ações visando
nos semestralmente. c) Demais ativos circulantes e realizáveis a longo
Até Acima de
à implementação da estrutura de gerenciamento de risco operacional, em
prazo: São apresentados pelo valor de realização, incluindo quando aplicá- Carteira Própria
1 ano
1 ano
Mercado
Custo
conformidade com a Resolução CMN 3.380, que alcançam o modelo de
vel, as variações monetárias, bem como os rendimentos auferidos até a Certificado de Depósito Bancário 1.516
1.516
1.516
gestão, o conceito, as categorias e política de risco operacional, os procedata do balanço. d) Títulos e Valores Mobiliários e Instrumentos Financei- Total
1.516
1.516
1.516
dimentos de documentação e armazenamento de informações, os relatórios
ros Derivativos: Os títulos e valores mobiliários são classificados nas
30/06/2017
de gerenciamento do risco operacional e o processo de divulgação das incategorias de acordo com a intenção da Administração: em negociação,
Até Acima de
formações. 13. Risco de Mercado: O gerenciamento de risco de mercado é
disponíveis para venda e mantidos até o vencimento. Em 30 de junho de Carteira Própria
1 ano
1 ano
Mercado
Custo
efetuado de forma centralizada, por área administrativa que mantém inde2018 e 2017, os títulos possuídos pela Entidade, estão classificados como Certificado de Depósito Bancário
885
530
1.415
1.415
pendência com relação à mesa de operações. A Instituição encontra-se
“Disponíveis para Venda”. Os ajustes ao valor de mercado dos títulos clas- Total
885
530
1.415
1.415
sificados na categoria “disponíveis para venda” são contabilizados em b) Em 30 de junho de 2018 e 2017, a Corretora não possuía operações pró- apta a atender as exigências da resolução CMN 3.464/07 que trata da estrutura de gerenciamento do risco de mercado, nos prazos estabelecidos.
contrapartida à conta destacada do patrimônio líquido, deduzido dos efeitos prias de instrumentos financeiros derivativos.
14. Ouvidoria: O componente organizacional encontra-se em funcionamentributários e na venda definitiva dos títulos, estes ajustes são transferidos 5. Composição de saldos relevantes
30/06/2018 30/06/2017
to e sua estrutura atende às disposições estabelecidas por meio da Resopara as respectivas contas de resultado do período. e) Imobilizado de uso: Ativo Circulante: Outros Creditos
lução CMN 4.433, de 23 de julho de 2015.
São demonstrados pelo custo de aquisição, deduzido da respectiva depreCarteira de câmbio
27
19
JOSÉ AUGUSTO GOMES DE FREITAS - Diretor
ciação, que são calculadas pelo método linear, obedecidas as seguintes
Câmbio comprado a liquidar
27
19
taxas anuais: (i) sistema de processamento de dados à alíquota de 20%,
REINALDO DANTAS - Contador CRC-1SP 110330/O-6
Diversos
38
11
demais bens à alíquota de 10%. f) Passivos circulantes e exigíveis a lonAdiantamentos e antecipações salariais
3
ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta
go prazo: Demais passivos circulantes e exigíveis a longo prazo - São
Adiantamentos p/conta Imobilizações
5
a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e suficidemonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quanImpostos e contribuições a compensar
22
4
ente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção
do aplicável, dos correspondentes encargos, variações monetárias e/ou
Devedores Diversos - Pais
13
2
relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que
RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES
ções financeiras: A Administração da “Numatur” é responsável pela elabo- a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsiAos Ilmos. Srs. Quotistas e Diretores da Numatur Corretora de Câmbio ração e adequada apresentação das demonstrações contábeis, de acordo ficação, omissão ou representações falsas intencionais. ii. Obtemos entenLtda. São Paulo, SP. Opinião: Examinamos as demonstrações contábeis da com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às instituições au- dimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos
Numatur Corretora de Câmbio Ltda. (“Numatur”) que compreendem o ba- torizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil, e pelos controles internos procedimentos de auditoria apropriados nas circunstâncias, mas não com o
lanço patrimonial em 30 de junho de 2018 e as respectivas demonstrações que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demons- objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da
do resultado, demonstrações do resultado abrangente, das mutações do trações contábeis livres de distorção relevante, independentemente se cau- Corretora. iii. Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a
patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o semestre findo naquela data, sada por fraude ou erro. Na elaboração das demonstrações contábeis, a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas
bem como, as respectivas notas explicativas, incluindo o resumo das prin- Administração é responsável pela avaliação da capacidade da “Numatur” pela Administração. iv. Concluímos sobre a adequação do uso, pela Admicipais políticas contábeis. Em nossa opinião, as demonstrações contábeis continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados nistração, da base contábil de continuidade operacional e, com base nas
acima referidas quando lidas em conjunto com as notas explicativas da com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elabora- evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em relação a
Administração, que as acompanham, representam adequadamente, em to- ção das demonstrações contábeis, a não ser que a Administração pretenda eventos ou circunstâncias que possa levantar dúvida significativa em relados os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da Numatur liquidar a Corretora ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alter- ção à capacidade de continuidade operacional da “Numatur”. Se concluirCorretora de Câmbio Ltda., em 30 de junho de 2018, o desempenho de nativa realista para evitar o encerramento das operações. Os responsáveis mos que existe uma incerteza relevante devemos chamar atenção em nossuas operações e os seus fluxos de caixa para o Semestre findo naquela pela governança da “Numatur” são aqueles com responsabilidade pela su- so relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstradata, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis pervisão do processo de elaboração das demonstrações contábeis. Respon- ções financeiras ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações
às instituições financeiras autorizadas a funcionar pelo Banco Central do sabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis: Nos- forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidênBrasil. Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras sos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações con- cias de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou
e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade tábeis, tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, indepen- condições futuras podem levar a Corretora a não mais manter-se em conticom tais normas, estão descritas na seção intitulada: “Responsabilidades dentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria nuidade operacional. v. Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o
do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras”. Somos indepen- contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, conteúdo das demonstrações contábeis, inclusive as divulgações e se as
dentes em relação a “Numatur”, de acordo com os princípios éticos rele- mas não uma garantia de que uma auditoria realizada de acordo com as demonstrações contábeis representam as correspondentes transações e
vantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas Normas normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as eventu- os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequaProfissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade - CFC e cum- ais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes da. vi. Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito,
primos com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas nor- de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou entre outros aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das
mas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida foi suficiente e apro- em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiêncipriada para fundamentar nossa opinião. Outros assuntos: Auditoria dos decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas de- as significativas nos controles internos que identificamos durante nossos
Valores Correspondentes ao Semestre Anterior: Os valores correspon- monstrações contábeis. Como parte de uma auditoria realizada de acordo trabalhos.
São Paulo, SP. 14 de agosto de 2018.
dentes ao semestre findo em 30 de junho de 2017, apresentados para fins com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgaFINAUD Auditores Independentes SS
de comparação, foram examinadas por outros auditores independentes, mento profissional, e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. CNPJ: 20.824.537/0001-83 - CRC 2 SP 032.357/O-7 - CVM 12.238
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m qualquer processo seletivo, seja para vagas
de estágio, trainee ou efetivo, a entrevista
de emprego é uma etapa obrigatória. Saber
produzir um bom storytelling, ou seja, saber “vender o seu peixe” de maneira curta e objetiva, mas
atraente e interessante ao mesmo tempo, é um dos
principais desafios para quem está à procura de
colocação ou recolocação profissional no mercado
de trabalho atualmente.
Um bom enredo pode ser determinante para
a conquista do time de recrutadores e, consequentemente, da tão sonhada vaga. O conceito de
storytelling está relacionado a criar uma narrativa
que tenha a capacidade de desenvolver uma história
relevante com princípio, meio e fim. Adaptando
para a realidade de seleção, é, basicamente, envelopar suas conquistas profissionais em uma boa
narração de trajetória.
Construir um storytelling não é começar com
“era uma vez”, ou “vou falar a minha história”.
Deve ser incluído no discurso de maneira natural e
trazer alguns pontos essenciais, entre eles aqueles
momentos que mais te deixaram satisfeitos em sua
carreira, sua maneira de solucionar problemas, sua
motivação e resposta a desafios.
“Essas são algumas das principais dicas que nossos
jovens recebem quando participam da preparação
para o pitch de talentos das nossas Conferências Na
Prática, por exemplo. Aqueles que mais se destacam durante o processo seletivo do evento, têm a
oportunidade de se apresentar para os recrutadores
de grandes empresas, como Itaú, Raízen, Globo,
Ambev, entre outras. Assim, o storytelling se torna
um elemento essencial para essas situações”, afirma
Leonardo Gomes, Gerente de Seleção da Fundação
Estudar.
Outra dica que os jovens recebem, é ter cuidado
para não exagerar nos detalhes, se aprofundando

(imtmphoto/Thinkstock)

É importante mostrar que você sabe se vender sem ser cansativo. Treinar e
repetir diversas vezes para que o discurso se torne natural, são exercícios
simples que podem fazer uma grande diferença no desempenho.

