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Por onde começar quando 
se deseja mudar de carreira

A - Plantio de Árvores  
A responsabilidade socioambiental está no DNA da OdontoPrev, empresa 
focada em planos odontológicos com cobertura nacional. A companhia 
possui uma área voltada à sustentabilidade e é signatária dos Dez Princípios 
do Pacto Global da ONU. Para comemorar seus 30 anos, e em parceria 
com a Secretaria de Estado do Meio Ambiente, traz para a cidade de 
São Paulo seu programa de neutralização de carbono, que desde 2008 já 
viabilizou o plantio de mais de 11 mil árvores no Vale do Paraíba. O pro-
grama de arborização urbana começa neste sábado (21), das 10h às 13h, 
com o plantio de 2 mil árvores de espécies nativas da Mata Atlântica no 
Parque Cândido Portinari – anexo ao Parque Villa Lobos –, formando um 
bosque com Pitanga, Aroeira, Jerivá, Embaúba, entre outras 37 espécies. 

B - Rodada de Negócios
 Tecnologias inovadoras desenvolvidas pelas universidades públicas - Unesp, 
Unicamp e Ufscar - serão apresentadas em uma inédita rodada de negócios 
com empresas durante a 4ª edição do InovaCampinas, evento de empreen-
dedorismo e inovação, que será realizado na próxima quarta-feira (25), na 
Expo D. Pedro, em Campinas. Juntas, as três universidades inscreveram 159 
tecnologias, de um total de 184 ligadas a outras diversas instituições. Com 
a proposta de conectar empresas que buscam soluções inovadoras ao que 
tem sido produzido nas universidades e instituições, a rodada de negócios 
dá a essas tecnologias a oportunidade de serem canalizadas para o mercado. 
Mais informações: (www.openstartups.net/events/inovacampinas2017/).

C - Cursos Gratuitos
Termina neste domingo (22), o prazo para inscrição no processo seletivo 
dos cursos gratuitos de bacharelado em Administração, Engenharia de 
Alimentos, Engenharia de Computação e Engenharia de Controle e Au-
tomação da Faculdade de Tecnologia Termomecanica-FTT, que integra 
um dos principais projetos sociais da Fundação Salvador Arena na área 
de educação. Do total de vagas, metade será destinada aos candidatos 
com renda familiar mensal per capita de até 1,5 salário mínimo. Para 
esse tipo de vaga, os interessados devem se inscrever para vagas sociais 
e, em caso de aprovação, comprovar o perfi l socioeconômico no ato da 
matrícula.  A inscrição deve ser feita pelo site (www.ftt.com.br). 

D - Shows e Comidas Típicas
Em sua 35ª edição, a Festa dos Povos, promovida pela Paróquia Santa 
Teresa de Jesus, ocorre neste fi m de semana (dias 21 e 22), e conta com 

comidas típicas das cozinhas brasileira, alemã, italiana, portuguesa, entre 
outras. O evento, aberto à população, faz parte do calendário ofi cial das 
festas de São Paulo, por benefi ciar pessoas carentes, uma vez que toda a 
renda é revertida às inúmeras obras assistenciais da Paróquia. Entre as 
atrações musicais, o Grupo Revelação será o destaque da noite de sábado 
(21); para fechar a Festa com chave de ouro, o cantor Fred Rovella, conhe-
cido por interpretar sucessos da música italiana, também se apresentará. 
A caridade e a solidariedade são os “temperos especiais” da 35ª Festa 
dos Povos que será realizada rua Clodomiro Amazonas, 50 (Itaim Bibi).

E - Legado da Empresária
Em dezembro de 2006, a empresária carioca Maria Luisa Rodenbeck 
realizou um sonho que levou mais de nove anos para se concretizar: 
ela inaugurou a primeira cafeteria Starbucks em solo brasileiro. A vin-
da de uma das principais marcas da alimentação mundial, os detalhes 
dessa negociação e a história dessa excepcional empreendedora estão 
nas páginas de Maria Luisa Rodenbeck – a empresária que trouxe a 
Starbucks para o país do café (Ed. Verbo Virtual, 204 p., R$ 59), obra 
escrita pela jornalista Luciana Medeiros que será lançada neste domingo 
(22), na cafeteria Starbucks da Al.Santos, unidade que comemora 10 
anos de abertura. Os visitantes poderão conhecer a obra e adquirir seus 
exemplares que estarão à venda por meio de uma parceria fi rmada com 
a Livraria Cultura. 

F - Qualidade da Carne 
O Grupo VPJ, promove um simpósio de qualidade de carne pouco antes 
do 20º Leilão Angus VPJ, que ocorre no próximo dia 28, às 14h, na Red 
Eventos, em Jaguariúna, com transmissão pelo Canal do Boi. Além do 
acesso à genética voltada para a qualidade de carne, o evento será palco 
de lançamentos e a divulgação de uma pesquisa inédita coordenada pela 
USP, que deve surpreender o mercado pecuário e também o consumidor 
fi nal. Nesse dia serão ofertados 85 touros e 30 fêmeas das raças Angus 
e Brangus. Compradores de fêmeas receberão doses de sêmen inverso 
para que produzam seus próprios touros Ultrablack, a nova raça sintética 
que promete elevar o grau de sangue Angus nos cruzamentos em mais 
de 60%. Outras informações: (www.vpjpecuaria.com.br).

G - Motos Customizadas 
As motos da marca Harley Davidson, customizadas por Chrys Miranda 
e expostas no Rock In Rio, arrecadaram juntas cerca de R$ 207,5 mil 

no leilão online da Superbid. Foram seis modelos ofertados: duas Café 
Racer; uma Scramble; uma Brat Bob; uma Low Rider e uma Modelo 
Autoral. As motos foram arrematadas por valores entre R$ 33.250 e R$ 
36 mil. O leilão contou com mais de 23 mil visitas e participantes de oito 
estados. Foi feito através da parceria entre a Cia Paulista de Leilões e 
a Superbid, maior plataforma de pregões online da América Latina. O 
valor arrecadado será revertido para instituições sociais escolhidas por 
famosos que apadrinharam as transformações das motos, como o cantor 
Michel Télo, a atriz Cléo Pires e o chef Alex Atala.

H - Direito Tributário
Em meio as recentes discussões no Congresso Nacional sobre a reforma 
tributária, acontece em Porto Alegre o XXI Simpósio de Direito Tributário 
do Instituto de Estudos Tributários que reunirá os principais nomes do 
direito no país, entre eles o Dr. Ives Gandra da Silva Martins, Humberto 
Ávila, Luis Eduardo Schoueri, além de professores, magistrados e au-
toridades públicas especialistas nos temas. Os assuntos são atuais e de 
extrema relevância para o momento econômico que vive o país. Por essa 
razão, foram convidados os mais importantes nomes na área de direito 
tributário para participarem do evento, que ocorrerá entgre próximos 
dias 30 e 31, no teatro do prédio 40, na PUCRS. As inscrições já estão 
abertas e podem ser feitas pelo site do instituto: (www.iet.org.br).

I - Estágio na Vale
A Vale Fertilizantes está com inscrições abertas para o processo seletivo 
do primeiro semestre do Programa de Estágio. Ao todo, serão oferecidas 
40 vagas para estudantes do Ensino Superior e Técnico nas unidades de 
Araxá, Tapira e Uberaba, Cajati, Cubatão, São Paulo, Catalão e Rosário do 
Catete (SE). Com um processo seletivo que contempla inscrições e provas 
on-line, triagem de currículos e entrevista, dinâmica de grupo, exames 
médicos e entrega de documentação, o programa é um tradicional meio 
de ingresso ao mercado de trabalho. Nele, os estagiários de no mínimo 
18 anos, portadores ou não de defi ciência, receberão bolsa-auxílio, vale-
-transporte, vale-refeição, assistência médica e seguro de vida. Inscrições: 
(www.vagas.com.br/valefertilizantes), na seção Conheça nossas Vagas.

J - Workshop Transformacional 
Com foco em transformações comportamentais e de autoconhecimento, 
acontece no Centro Internacional de Convenções do Brasil, em Brasí-
lia, entre os próximos dias 27 e 29, o workshop “Fênix”, voltado para 
evolução pessoal. A prática é baseada na evolução comportamental e 
cria experiências diferentes das performances. O curso traz atividades 
práticas focados em organizar o sistema mente-corpo-emoção e de con-
trolar de forma extremamente precisa o foco da atenção para melhor 
performance. Serão apresentadas dinâmicas inovadoras, para criar uma 
experiência conhecida como o estado de fl uxo (Flow) - mapeando a 
NeuroBiologia. No fl ow, o estado de consciência altera a performance e 
todos os aspectos mentais e físicos aumentam exponencialmente. Saiba 
mais no tel. (11)98790-8482 ou no site: (http://despertardafenix.com/).
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Quero mudar de 

carreira, como escolho? 

Essa pergunta é 

mais comum do que 

imaginamos

Eu mesmo já passei por 
isto mais de uma vez, 
seja por não estar sa-

tisfeito com uma carreira ou 
seu rumo, ou porque eu queria 
novos desafi os, oportunidades, 
ser promovido, empregabili-
dade, sair de minha zona de 
conforto, maiores salários, 
crescimento profi ssional, entre 
outros tantos motivos. Sobram 
razões para sonhar com um 
novo projeto de vida. 

O fato é que pesquisas rela-
tam, de formas diferentes, a 
mesma questão sobre a insatis-
fação com o trabalho, indepen-
dente o que isto signifi que para 
cada um de nós. A International 
Stress Management Associa-
tion Brasil constatou que 72% 
dos profi ssionais manifestam 
algum tipo de descontenta-
mento relacionado ao dia a dia 
nas empresas em que atuam. 

Conforme uma série de mu-
danças a cada dia mais rápidas, 
dentre elas disponibilidade de 
informações de forma fácil, 
ascensão de classe social, 
mais anos de estudo, as pes-
soas cada vez mais tornam-se 
refl exivas sobre o retorno que 
um trabalho, carreira, profi s-
são deve dar a cada um, bem 
como, qual a sua contribuição 
à sociedade usando o seu ta-
lento como ferramenta, isto, 
ainda conectado com o seu 
propósito de vida, muitas vezes 
ainda não muito “claro”, torna o 
projeto “mudança” ainda mais 
desafi ador.

Separei cinco passos para 
facilitar a decisão de mudar 
de carreira:

1. Paixão - Refl ita com mui-
ta calma sobre o que realmente 
te dá paixão profi ssional, aquilo 
que você se pega mesmo sem 
perceber pensando, sendo 
curioso, querendo aprender e 
fazer mais, agregar valor, isto 
fará uma grande diferença. 
Também exercite imaginar se 
daqui um tempo você se vê 
atuando com esta “paixão”, 
pois independe de qual for, a 
dedicação sempre será muito 
grande; 

2. Valor - E importante 
identifi car e validar sua paixão, 
mas, ela por si só é insufi ciente 
para aumentar suas chances de 

sucesso neste projeto de mu-
dança de carreira, é necessário 
que sua paixão gere valor ao 
mercado e, seja reconhecida 
por isto. Simplifi cando, esta-
mos falando em viabilidade 
econômica, a sua paixão 
tem “apelo econômico”? Se 
sim, está de acordo com sua 
expectativa de ganhos? Sem 
esta avaliação, as chances da 
mudança de carreira não da-
rem certo são maiores e, até 
o risco de retorno à “carreira 
insatisfatória” e frustração 
também são grandes;

3. Conhecimento - Se per-
gunte: “ Quanto você conhece 
desta nova carreira ou posição? 
Há necessidade de algum 
conhecimento formal (como 
certificados ou diplomas? 
Possui contato com alguém 
que já atua onde você quer ir? 
De que tipo de conhecimento 
precisa ter para iniciar nesta 
posição? Seria interessante 
fazer um plano para atingir tal 
conhecimento;

4. Comunicação - Interna 
e externa. Primeiro a comu-
nicação interna (com você), 
chegou a uma defi nição e se 
convenceu desta decisão? Se 
não, o que falta? O que te impe-
de de ter a decisão? — Segundo 
a comunicação externa, como 
se posicionará no mercado 
de trabalho, desde curricu-
lum, linkedin e entrevistas, 
o pode falar a seu favor para 
esta mudança e para que os 
outros “comprem” a sua ideia 
de mudança? Lembrando que 
terá concorrentes muitas vezes 
tão ou mais experientes do que 
você para esta nova posição;

5. Procure ajuda - Há um 
ditado relevante que diz: “Se 
quer ir rápido, vá sozinho, 
se quer ir longe, vá acompa-
nhado.” Recomendo sempre 
que possível pedir ajuda seja 
profi ssional ou de uma amigo 
ou conhecido que já trilhou 
este caminho e, pode com 
mais assertividade, seguran-
ça te apresentar as possíveis 
armadilhas e aumentar assim 
suas chances de sucesso no 
projeto “mudança de carreira”. 
Lembre-se: “pensando bem, 
você pode crescer!”. 

(*) - Mestre em Administração de 
Empresas; Coach pela Sociedade 

Latino Americana; graduado em 
Ciência da Computação pela 

Universidade Santa Cecília, é autor 
do e-book ‘Mude a sua Comunicação 

e cresça na carreira’. É idealizador do 
portal (http://carreirasemalta.com.br).

Alexsando Nascimento (*)

Banco Mercedes-Benz 
tem melhor resultado 
em 21 meses

Em agosto, o Banco Mer-
cedes-Benz atingiu o volume 
de R$ 300 milhões em novos 
contratos, o melhor resulta-
do nos últimos 21 meses. Na 
comparação com o mesmo 
mês de 2016, quando foram 
efetivados R$ 207 milhões em 
novos negócios, o crescimento 
registrado foi de 45%. Esse 
resultado revela a tendência de 
retomada do mercado, que vem 
sendo observada desde junho.

“O principal destaque no oitavo 
mês do ano foi o segmento de car-
ros de passeio, em que atingimos 
o nosso recorde histórico de auto-
móveis fi nanciados”, comemorou 
o presidente do Banco Mercedes-
-Benz, Christian Schüler.

“Mercedes-Benz é a marca 
líder nos mercados de veículos 
de luxo, caminhões e ônibus. 
Além disso, o Banco é o maior 
fi nanciador em cada segmento 
de veículos de passeio, vans, ca-
minhões e ônibus da marca. Isso 
se deve ao trabalho desenvolvido 
em parceria com a fábrica e a 
rede de concessionários, para 
oferecer produtos e condições 
mais atrativas para os nossos 
clientes”, completou.  Na sua 
avaliação, o volume de novos 
negócios do Banco em 2017 
deve superar em mais de 10% o 
volume do ano anterior (BMB).

O foco da campanha são as classes D e E, que, segundo a 

pesquisa, têm maior difi culdade para pagar

a fatura do cartão de crédito.

A ação prevê a divulgação 
de nove vídeos edu-
cativos sobre o uso do 

cartão, além de posts nas redes 
sociais com o tema “Se passar o 
cartão, não passe dos limites”. 
A campanha, exclusivamente 
na internet, vai custar R$ 150 
mil ao BC e R$ 200 mil à Abecs. 

O diretor de Relacionamento 
Institucional e Cidadania do BC, 
Isaac Sidney, destacou que os 
brasileiros têm cada vez mais 
acesso a produtos e serviços 
fi nanceiros, mas é preciso ga-
rantir informação de qualidade, 
educação fi nanceira e proteção 
aos direitos dos cidadãos. “Na 
última pesquisa realizada pela 
Abecs e pelo Datafolha, 21% 
dos entrevistados afi rmaram 
que a última fatura está acima 
do que podem pagar. Podemos 
perceber que há espaço para 
ações de conscientização e de 
educação fi nanceira”.

O foco da campanha são as 

A maioria das MPIs de São Paulo ainda sente que a crise 

prejudica os negócios.

Dados da 55ª rodada do In-
dicador de Atividade da Micro 
e Pequena Indústria, pesquisa 
encomendada pelo Sindicato 
da Micro e Pequena Indústria 
do Estado de São Paulo (Sim-
pi) ao Datafolha, mostram 
números positivos em relação 
à categoria, que fecha o 3º tri-
mestre de 2017 com o Índice 
de Satisfação atingindo 126 
pontos - semelhante ao início 
da crise, em 2015.

A porcentagem de MPI’s que 
avaliam como ruim ou péssima 
a situação da empresa também 
caiu de 25% em agosto para 
17% em setembro, subindo 
também a porcentagem dos 
que avaliam o estado de sua 
empresa como ótimo ou bom 
(de 36% para 42%). “A visão 
dos micro e pequenos indus-
triais está mais positiva em 
relação ao hoje e ao futuro, 
com o Índice de Expectativa 
se mantendo em alta, com 49% 
avaliando uma melhora da 
situação da empresa; fazendo 
com que a média anual, até o 
momento, supere os anos an-
teriores”, afi rma o presidente 
do Simpi, Joseph Couri.
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BC lança campanha para uso 
consciente do cartão de crédito
O Banco Central (BC) e a Associação Brasileira das Empresas de Cartões de Crédito e Serviços (Abecs) 
lançaram ontem (19) uma campanha para estimular o uso consciente do cartão de crédito

De acordo com Sidney, do 
total de 250 mil reclamações de 
cidadãos recebidas pelo BC este 
ano, cerca de 10% referem-se 
a cartão de crédito. Ele des-
tacou que o BC adotou outras 
medidas para melhorar reduzir 
o custo do crédito e melhorar 
a educação fi nanceira, como a 
compatibilidade das máquinas 
de cobrança com todas as ban-
deiras de cartão, a autorização 
para diferenciação de preços 
por instrumento de pagamento 
e as novas regras do rotativo do 
cartão de crédito. 

O presidente da Abecs, 
Fernando Chacon, disse que 
“ninguém se orgulha dos juros 
praticados no país”, mas já 
houve avanço com a medida do 
rotativo do cartão de crédito. 
“De fato a gente está reco-
mendado que paguem a fatura 
em dia. As pessoas não devem 
usar fi nanciamento se não for 
necessário”, disse (ABr).

classes D e E, que, segundo a 
pesquisa, têm maior difi culdade 
para pagar a fatura do cartão 
de crédito. “Desses 21% que 
acreditam que suas faturas são 
altas para suas possibilidades, 

33% pertencem às classes D e E. 
Vejam que a falta de educação 
fi nanceira penaliza de forma 
mais intensa as camadas mais 
vulneráveis da população”, 
acrescentou Sidney.

Micro e pequenas indústrias 
ensaiam recuperação

A maioria das MPIs de São 
Paulo ainda sente que a crise 
prejudica os negócios, mas, em 
setembro, caiu o número de 
empresários que se sente muito 
prejudicado e teme pelo futuro 
da empresa (de 55% para 37%). 
“Desde junho do ano passado, 
é a primeira queda desse dado; 
apesar de grande parte (59%) 
temer, ainda, o amanhã”, res-
salta Couri.

A melhora no humor e na 
perspectiva geral do setor, não 

se revela totalmente; pois o 
número de contratações se 
mantém em baixa – apenas 
12% das empresas abriram 
vagas em setembro. “O em-
prego é a última ponta da re-
cuperação, essencial, porém, 
para a retomada do consumo. 
Mas, mesmo não tendo novos 
empregos entre as micro e 
pequenas indústrias, as de-
missões estão caindo (de 22% 
para 8%), o que também é 
bom”, ressalta Couri (Simpi).


