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A ideia de carreira 

tradicional onde o 

crescimento hierárquico 

dentro das empresas é 

o curso natural está se 

tornando obsoleta 

Em um futuro próximo, 
a vida profi ssional será 
guiada por um conceito 

que está fi cando conhecido 
como multicarreira. Os profi s-
sionais da área de marketing 
e vendas possuem um leque 
de atuação tão amplo que, de 
certo modo, essas carreiras 
já estão sendo construídas e 
desenvolvidas aproveitando as 
multipotencialidades de uma 
carreira múltipla.

O conceito de multicarreira 
é a ideia de desenvolvermos 
nossas competências e ha-
bilidades de acordo com as 
demandas do mercado e dos 
nossos potenciais internos. No 
futuro, as habilidades técnicas 
e comportamentais serão tão 
ou até mais importantes para 
desempenhar uma função 
no mercado de trabalho do 
que a formação tradicional. 
Na verdade, serão elementos 
complementares, pois por 
meio da formação tradicional 
adquirimos conhecimento e 
esses evidenciam nossas po-
tencialidades de carreira. 

Tanto as carreiras de marke-
ting quanto de vendas já estão 
intimamente alinhadas com a 
ideia de multicarreira. Nesse 
mercado é comum encontrar-
mos profi ssionais que fi zeram 
movimentações, trazendo uma 
vasta diversidade de atuação 
para sua experiência profi ssio-
nal. A área de marketing por si 
só já exige que o profi ssional 
desenvolva um perfi l hibri-
do, abraçando competências 
financeiras, planejamento, 
pesquisa e desenvolvimento, 
lançamento de produtos, 
comunicação, pesquisa de 
mercado e comportamento do 
consumidor. 

Também é fácil encontrar 
profissionais contendo as 
formações mais distintas. Já 
a área de vendas, conta mais 
o perfi l pessoal e a expertise 
sobre o mercado no qual se 
está trabalhando (farmacêu-
tico, bens e serviços, varejo, 
automobilístico, entre outros) 
do que o diploma acadêmico. 
Esse modelo multicarreira 

está perfeitamente alinhado 
aos anseios e desejos da ge-
ração Y, e a recém-chegada 
ao mercado geração Z que 
se importam muito mais com 
as realizações profi ssionais e 
propósito, contribuições que 
geram para a sociedade, do 
que com os objetivos e metas 
de crescimento hierárquico 
dentro de uma organização.

É claro que mesmo estando 
alinhada com esse espírito 
do tempo em que vivemos, o 
profi ssional que deseja manter 
seu currículo e sua expertise 
dentro dos anseios do merca-
do, precisa se preparar para 
desenvolver habilidades e soft 
skills que se enquadrem nessa 
nova perspectiva de carreira 
múltipla. Sabendo dessas ten-
dências, você pode descobrir 
algumas áreas que estejam em 
sinergia com seus interesses 
e as quais você ainda não tem 
pleno domínio. 

Nesse momento, o mais 
importante é descobrir novas 
paixões. Para ampliar os hori-
zontes, sempre que possível 
se envolva em discussões de 
outras áreas, em projetos 
multidisciplinares e fomente 
o networking com pessoas de 
outras profi ssões. Circulando 
em vários mercados é possível 
que você descubra novas ha-
bilidades e que também tenha 
insights inspiradores para sua 
área de atuação. 

Desenvolver a própria tri-
lha de conhecimento, sem 
depender de universidades e 
mentores é um grande desafi o, 
mas pode ser muito prazeroso 
e gratifi cante. Seja curioso! 
Tenha interesse pelo inusitado 
e pelas novidades. Assuma al-
guns riscos e perca o medo de 
perguntar. Romper a zona de 
conforto e ultrapassar alguns 
limites é perfeitamente normal 
e saudável quando desejamos 
construir novas possibilidade 
de carreira. Você tem que se 
tornar protagonistas das suas 
escolhas. 

Você está pronto para apro-
veitar as multipotencialidades 
da sua carreira e as novas 
oportunidades do futuro do 
trabalho?

(*) - Formado em administração de 
empresas, com experiência na área 
de marketing e vendas, é headhnter 

na Trend Recruitment, boutique 
de recrutamento e seleção (www.

trendrecruitment.com).

Felippe Virardi (*)

A - Maior Best-seller
Em seu esforço de tornar a Palavra de Deus acessível a todas as pessoas, 
a Sociedade Bíblica do Brasil (SBB) distribuiu, em 2018, 6.388.903 de 
Bíblias. Desse montante, 1,3 milhão no formato digital em sua grande 
maioria, de forma gratuita. Considerando o total de Escrituras, que in-
clui Novos Testamentos, livretos, folhetos, publicações infantis e obras 
acadêmicas, a SBB registrou um aumento de 6% em relação ao ano 
anterior, com a marca de 235.199.145 exemplares, entre publicações 
impressas e digitais. A SBB conta com um parque gráfi co destinado 
exclusivamente à produção de Bíblias e Novos Testamentos, localizada 
em Barueri, e nove unidades regionais nas principais capitais do País.

B - Mercado Imobiliário
Na próxima quinta-feira (4), das 9 às 12 horas, o Secovi-SP promove 
o evento “A nova Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro 
(LINDB) sob a ótica do empreendimento imobiliário”, em sua sede (Rua 
Dr. Bacelar, 1.043, Vila Mariana). Em abril de 2018, foi sancionada a Lei 
nº 13.655, que introduziu dez novos artigos ao Decreto-lei 4.657/1942, 
que trata da LINDB. Essa ampliação de texto tem o objetivo de incluir 
no ordenamento jurídico brasileiro normas que assegurem a segurança 
jurídica e efi ciência na criação e aplicação do direito público. É voltado a 
advogados, profi ssionais do mercado imobiliário e demais interessados. 
Informações e inscrições: tel. (11) 5591-1306.

C - Para Concurseiros
Planejamento de estudos, gravação de anotações, download de audioaulas, 
dúvidas tiradas com professores - tudo isso feito com um toque no celular.  
São as funcionalidades do novo aplicativo do Gran Cursos Online. O apli-
cativo é compatível com todos os sistemas operacionais e está disponível 
gratuitamente para download na Play Store e na App Store. É a primeira 
empresa no segmento do ensino a distância a possibilitar o acesso dos 
usuários em todas as plataformas. Os concurseiros terão acesso à notícias, 
eventos gratuitos e informações sobre os principais concursos públicos 
abertos e previstos. Também podem conhecer as funcionalidades do app 
por meio da matrícula em alguns cursos gratuitos que estão disponíveis 
em: (https://www.grancursosonline.com.br/pesquisa/gratuito).  

D - Geriatria e Gerontologia
Entre os próximos dias 16 e 18, no Centro de Convenções Frei Caneca, 

acontece o 11º Congresso Paulista de Geriatria e Gerontologia. Direcio-
nado para médicos, profi ssionais da saúde e das mais diversas áreas, o 
evento reúne especialistas brasileiros e estrangeiros para discutir, entre 
outras questões, demências, osteoporose, sarcopenia (perda de massa 
e força muscular), quedas em idosos, imunidade e vacinas, cuidados 
hospitalares, domiciliares e no fi m da vida, direitos, sexualidade na ve-
lhice, violência contra o idoso, espiritualidade, dieta e envelhecimento, e 
tecnologias aplicadas à reabilitação e longevidade. Em paralelo, também 
acontece o 10º Simpósio das Ligas de Geriatria e Gerontologia. Mais 
informações e inscrições: (www.gerp2019.com.br).

E - Evento Ótico 
A Marchon Eyewear, uma das maiores designers, fabricantes e distribuido-
ras de óculos de sol e de receituário do mundo, marca presença em mais 
uma edição da Expo Abióptica, maior evento ótico da América Latina, 
que começa amanhã (3) e vai até sábado (6), no Transamérica Expo 
Center. A empresa apresentará as novidades de suas marcas, entre elas 
Calvin Klein, Chloé, Diane Von Furstenberg, Dragon, Lacoste, Marchon 
NYC, Marni, Nautica, Nike, Nine West, Salvatore Ferragamo e Airlock. 
Com 12 marcas no Brasil atualmente, a companhia planeja crescer ao 
menos 10% este ano no país, investindo no treinamento de mais de 10 
mil profi ssionais até dezembro, entre equipe interna e parceiros óticos. 
Saiba mais em (www.marchon.com). 

F - Campos de Refugiados
O Teatro Aliança Francesa recebe a jornalista e documentarista francesa 
Anne Poiret, vencedora do Prêmio Albert-Londres, para debater sobre 
a vida nos campos de refugiados e o papel do jornalismo de reportagem 
na narração dessas histórias. O encontro acontece na segunda-feira (8), 
às 19h30, no 11º encontro da série ‘Diálogos Transversais’. O evento, 
com entrada gratuita, terá a exibição de seu fi lme Bienvenue au Refu-
gistan (Benvindo ao Refugistão). Em seguida, a autora conversará com 
Cristiano Navarro, jornalista e editor do Le Monde Diplomatique Brasil. 
Outras informações: (www.teatroaliancafrancesa.com.br).

G - Nobel em Química 
A AstraZeneca, biofarmacêutica global, em parceria com o Nobel 
Media, traz pela quarta vez ao Brasil um ganhador do prêmio Nobel 
como parte do Nobel Prize Inspiration Initiative –programa global 
que tem como objetivo inspirar e envolver jovens cientistas, comuni-

dades médica e científi ca e público em geral –, e que leva premiados 
pelo Nobel a universidades e centros de pesquisa, a fi m de reforçar 
o comprometimento da empresa com suas prioridades estratégicas,  
voltadas à inovação e liderança científi ca. Sir Fraser Stoddart, Nobel 
de Química de 2016, ministrará palestras na USP, ANVISA, UnB e 
INCA, fazendo um paralelo de sua descoberta das máquinas molecu-
lares ao avanço na nanotecnologia e na medicina. Mais informações: 
(www.astrazeneca.com).

H - Centro Alemão 
Como parte de uma estratégia global, o Centro Alemão de Ciência e 
Inovação São Paulo relança seu site, alinhado a uma nova fase, que 
objetiva trazer uma plataforma unifi cada e com mais funcionalidades. 
Moderno, interativo e de fácil navegação, surge como uma importante 
ferramenta de informações, novidades, oportunidades, networking, 
bolsas de estudos, programas de fomento para pesquisa, cooperação 
científi ca e parcerias ciência-indústria. Todos os cinco Centros de Ci-
ência e Inovação (Moscou, Nova Delhi, Nova York, Tóquio e São Paulo) 
passarão por essa reestruturação, sendo que os novos sites dos DWIHs 
de Moscou, Nova York e, agora, o de São Paulo, já foram relançados. 
Verifi que em (https://www.dwih-saopaulo.org/pt/).

I - Evento Reune Lojistas  
Entre os próximos dias 4 e 7 a Associação Brasileira de Lojistas de 
Shopping (ALSHOP) promoverá a quarta edição do Simpósio Nacional 
de Varejo e Shopping em Foz do Iguaçu. Na ocasião ainda será entregue 
o prêmio empresário do ano. Ao todo, serão mais de 8 horas de debate 
sobre o setor e os rumos da indústria. A previsão é de que haja um pú-
blico aproximado de 300 pessoas, entre elas 92% presidentes, CEOs e 
lideranças de empresas, 12 associações voltadas ao comércio e serviço 
e 18 entidades de classe. O dia de painéis ocorrerá no sábado, 6. Os 
demais dias terão atividades paralelas para os presentes, incluindo um 
jantar de relacionamento na chegada. Saiba mais em (http://simposio.
alshop.com.br/simposio-2019/).

J - Startups e Investidores  
No dia 12 de abril, Curitiba vai receber um evento exclusivo voltado a 
desenvolvedores de startups: a ‘Arena de Investidores’. Oportunidade 
única para estudantes e empreendedores com ideias inovadoras, a 
atividade cria uma ponte entre investidores de todo o ecossistema em-
preendedor e startups regionais, que poderão apresentar seus projetos 
para um grupo aberto de investidores. Ideal para desenvolvedores que 
desejam ampliar o portfólio e ganhar visibilidade, o evento conta com 
a participação presencial e online de gestores, empresários e mentores 
interessados em apoiar novos modelos de negócios já estruturados. 
Inscrições: (https://goo.gl/ApZHeS). Mais informações no site (www.
centroeuropeu.com.br).

A - Maior Best-seller
Em seu esforço de tornar a Palavra de Deus acessível a todas as pessoas, 

acontece o 11º Congresso Paulista de Geriatria e Gerontologia. Direcio-
nado para médicos, profi ssionais da saúde e das mais diversas áreas, o 
e ento reúne especialistas brasileiros e estrangeiros para discutir entre

Foi a quinta redução 
consecutiva. Para 2020, 
a estimativa de cres-

cimento do PIB recuou de 
2,78% para 2,75% na segun-
da redução consecutiva. As 
projeções de crescimento do 
PIB para 2021 e 2022 perma-
necem em 2,50%. Os números 
constam do boletim Focus, 
divulgado às segundas-feiras, 
pelo Banco Central (BC), em 
Brasília.

A estimativa da inflação, 
calculada pelo Índice Nacio-
nal de Preços ao Consumidor 
Amplo (IPCA), permanece em 
3,89% neste ano. Em relação 
a 2020, a previsão para o IPCA 
segue em 4%. Para 2021 e 
2022, também não houve al-
teração na projeção: 3,75%. 
A meta de inflação deste 
ano, definida pelo Conselho 

A estimativa da infl ação, calculada pelo IPCA,

permanece em 3,89% neste ano.

O Índice de Confi ança Empresarial (ICE), medido 
pela Fundação Getulio Vargas (FGV), caiu 2,7 pontos 
de fevereiro para março deste ano. Com a queda, o 
indicador chegou a 94 pontos, em uma escala de zero 
a 200, o menor nível desde outubro de 2018. O índice 
fi cou 0,5 ponto abaixo de março do ano passado. O 
ICE é calculado com base em entrevistas feitas com 
empresários dos setores da indústria, de serviços, do 
comércio e da construção.

O Índice de Situação Atual, que mede a confi ança 
dos empresários no presente, caiu 1,5 ponto em março, 

para 89,9 pontos, voltando ao nível de novembro de 
2018. Já o Índice de Expectativas, que mede a con-
fi ança no futuro, caiu 2,9 pontos e fechou o trimestre 
em 98,1, o menor nível desde outubro do ano passado.

Todos os setores tiveram queda da confi ança de 
fevereiro para março: indústria (-1,8 ponto), serviços 
(-3,5 pontos), comércio (-3,2 pontos) e construção 
(-2,5 pontos). Em março, a confi ança avançou somente 
em 22% dos 49 segmentos que integram o ICE. No 
mês passado, a disseminação de alta havia alcançado 
41% dos segmentos (ABr).

A infl ação, medida pelo Ín-
dice de Preços ao Consumidor 
Semanal (IPC-S), fi cou em 
0,65% em março, taxa supe-
rior ao 0,35% de fevereiro. O 
dado foi divulgado ontem (1º) 
pela Fundação Getulio Vargas 
(FGV), no Rio de Janeiro. A 
alta foi puxada principalmente 
pelos transportes, que tiveram 
infl ação de 1,22% em março, 
depois de registrar defl ação 
(queda de preços) de 0,01% 
em fevereiro.

Os gastos com alimentação 
também contribuíram para o 
aumento do IPC-S de fevereiro 
para março. A infl ação dos 
alimentos subiu de 0,94% 
para 1,1% no período. Outros 
grupos de despesa com alta da 
infl ação foram vestuário (que 
passou de -0,13% em feve-
reiro para 0,5% em março), 

Infl ação foi puxada pelos transportes, cujas tarifas subiram 

1,22% em março.

Vendas para Páscoa 
podem crescer até 
3%

Uma pesquisa realizada pela 
FCDLESP (Federação das Câ-
maras de Dirigentes Lojistas do 
Estado de São Paulo) aponta que 
a expectativa de vendas para a 
Páscoa pode ser de aumento 
de até 3% no comércio. Varejo 
especializado em chocolate e 
supermercados são os mais pro-
curados, segundo os dados. 

Decoração da loja, promoções, 
produtos de menor valor são itens 
que podem chamar atenção do 
consumidor e facilitar as vendas 
neste período, de acordo com o 
presidente da FCDLESP, Mau-
ricio Stainoff. “Os empresários 
estão mais otimistas do que 
em 2018. Com isso, certamente 
haverá promoções, que benefi -
ciarão os consumidores e podem 
aumentar as vendas”. Os dados 
da pesquisa ainda apontam ticket 
médio de R$ 50,00 e R$ 200,00. 

Para a região metropolitana de 
São Paulo, as boas expectativas 
são quase que unânimes entre as 
respostas da pesquisa. No entan-
to, o que pode trazer difi culdades 
é o desemprego. “Ainda temos 
famílias com diversos membros 
sem um emprego fi xo. Isso pode 
fazer com que outras prioridades 
sejam atendidas de imediato”, 
acredita o presidente da CDL 
de Diadema, José Manuel Vieira 
de Mendonça. Já para algumas 
indústrias as perspectivas podem 
ser mais positivas, já que o dólar 
tende a baixar e a bolsa subir, 
o que pode evitar reajustes de 
preço no produto fi nal para o 
consumidor (AI/FCDLESP).
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Mercado reduz projeção de 
crescimento da economia

A estimativa para a expansão do Produto Interno Bruto (PIB) – a soma de todos os bens e serviços 
produzidos no país – caiu de 2% para 1,89% este ano

Selic. Para o mercado fi nancei-
ro, a Selic deve permanecer no 
seu mínimo histórico de 6,5% 
ao ano, até o fi m de 2019. Para 
o fi m de 2020, a projeção segue 
em 7,50% ao ano. Para o fi m 
de 2020 e 2021, a expectativa 
permanece em 8% ao ano.

Para cortar a Selic, a autori-
dade monetária precisa estar 
segura de que os preços estão 
sob controle e não correm 
risco de ficar acima da meta 
de inflação. Quando o Copom 
aumenta a Selic, o objetivo é 
conter a demanda aquecida, e 
isso causa reflexos nos preços 
porque os juros mais altos 
encarecem o crédito e esti-
mulam a poupança. A previsão 
do mercado financeiro para a 
cotação do dólar permanece 
em R$ 3,70 no fim do ano e em 
R$ 3,75 no fim de 2020 (ABr).

Monetário Nacional (CMN), é 
4,25%, com intervalo de tole-
rância entre 2,75% e 5,75%. 
A estimativa para 2020 está 
no centro da meta: 4%. Essa 
meta tem intervalo de 1,5 
ponto percentual para cima 
ou para baixo.

Para 2021, o centro da meta 
é 3,75%, também com intervalo 
de tolerância de 1,5 ponto 
percentual. O CMN ainda não 
defi niu a meta de infl ação para 
2022. Para controlar a infl ação, 
o BC usa como principal instru-
mento a taxa básica de juros, a 

Infl ação medida pelo IPC-S 
subiu em março

educação, leitura e recreação 
(de -0,65% para 0,02%) e co-
municação (de 0% para 0,19%).

Três grupos de despesa tive-
ram queda na taxa, de fevereiro 

para março: habitação (de 
0,44% para 0,36%), saúde e cui-
dados pessoais (de 0,5% para 
0,37%) e despesas diversas (de 
0,1% para -0,04%) (ABr).

Confi ança dos empresários caiu de fevereiro para março


