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Ao longo do primeiro 

semestre, algumas opor-

tunidades de trabalho 

surgiram no mercado de 

marketing e vendas

Apesar do otimismo 
em que começamos 
o ano, a economia se 

manteve estagnada. Contudo, 
vários profi ssionais souberam 
observar os setores em desen-
volvimento, acompanhar as 
mudanças de cenário, manter 
a rede de networking ativa e 
conseguiram criar oportunida-
des para se recolocar. Acom-
panhando essa movimentação, 
decidi escrever sobre como 
fazer um estudo macroeconô-
mico da sua área de atuação 
e sobre como os profi ssionais 
podem criar oportunidades 
de emprego mesmo quando o 
mercado está estagnando.

1 – Acompanhe as notí-

cias: O primeiro passo, para 
quem deseja entender as 
movimentações do mercado 
de trabalho, sem dúvida, 
é acompanhar o noticiário 
econômico e político todos os 
dias. Ler sobre esses assuntos 
e observar como cada pequena 
movimentação interfere no dó-
lar, no crescimento econômico, 
no ânimo dos investidores e nas 
decisões das maiores empresas 
do país. Parece difícil, mas na 
verdade, depois de algumas 
semanas você naturalmente 
vai conseguir conectar alguns 
pontos e perceber como as 
coisas se conectam.

2 – Observe como se 

comporta sua área de atu-

ação: Se o primeiro passo é 
acompanhar o mercado como 
um todo, o segundo é observar 
exclusivamente o seu setor de 
atuação. Seja bens e serviços, 
indústria automotiva, tecnolo-
gia, óleo e gás, beleza, saúde 
ou farmacêutica, não importa. 
Procure por notícias segmen-
tadas, prestando atenção em 
como as maiores empresas 
do seu segmento estão tra-
balhando. Se estão em crise, 
se estão demitindo, se estão 
inovando, buscando investi-
mentos, comprando outras 
empresas. Nesse ponto, vale ir 
além dos veículos tradicionais 
de comunicação e acompanhar  
também o site, rede sociais e 
até o perfi l dos executivos. 

3 - Volte a sua atenção 

para sua área de especia-

lização: Observe se estão 
surgindo vagas com o seu perfi l 
profi ssional. Em que tipo de 
empresa? Em que nível hierár-
quico? Quais as competências 
e especializações o mercado 
está demandando? Aqui na 
Trend Recruitment, nosso foco 
é recrutar para marketing e 
vendas cargos de meio e topo 
de pirâmide. Nesse primeiro 
semestre de 2019, observamos 
uma demanda crescente para 
três cargos específi cos: geren-
te de desenvolvimento de ne-
gócios, gerente de marketing 
digital e gerente de branding.

Essas foram as três vagas 
para as quais mais recruta-

mos até agora. O profi ssional 
“gerente de desenvolvimento 
de negócios” ou comumente 
conhecido como business 
development manager, é uma 
demanda bem aquecida, já que 
esse profi ssional dedica-se a 
gerar resultados imediatos, 
desenvolvendo negócios e 
cavando oportunidades. É 
um profi ssional indispensável 
mesmo em momentos de re-
tração econômica.

Na área de marketing, o 
gerente de marketing digital 
tem se destacado, uma vez 
que a presença online se torna 
crescente para as empresas. 
Mesmo quando o budget para 
investimento em marketing 
está curto, essa área continua 
recebendo verba (principal-
mente quando existe um foco 
em ações com retorno mais 
imediato, seja aquisição ou 
retenção de clientes), fazendo 
com que os profi ssionais com 
essa especialização continuem 
sendo relevantes para a com-
panhia.

Já o gerente de branding é 
uma cadeira reservada para 
momentos de otimismo e 
expectativa de melhora do 
mercado. Esse profissional 
costuma ser um investimento 
de longo prazo. Ele vai pensar 
estratégias de comunicação 
e posicionamento de marca. 
São ações , que ajudam o 
crescimento da empresa de 
maneira mais gradual. É um 
profi ssional que costuma ser 
demando quando a crise está 
chegando ao fi m e a empresa 
começa a se preparar para uma 
retomada do crescimento.

4 - Qualifi que-se a todo o 

instante: Depois de entender 
as movimentações e acom-
panhar os cargos aquecidos, 
está na hora de se qualifi car 
para preencher essas vagas. 
A qualifi cação é indispensável 
e, às vezes, o que separa um 
bom profi ssional de uma vaga 
são cursos de atualização e 
fl uência em outros idiomas, 
principalmente inglês. Manter-
-se um profi ssional desejado 
pelo mercado de trabalho 
signifi ca estudo e atualização 
constante.

5 - Aqueça sua rede de 

contatos: Por fim, o ne-
tworking. Sua rede de rela-
cionamento é, sem dúvida, a 
ponte mais próxima para o seu 
próximo emprego. Parece uma 
dica batida, mas o fato é que são 
suas conexões profi ssionais 
que te diferenciam frente a 
outros candidatos.

Criar oportunidades e estar 
pronto para preencher vagas é 
uma tarefa que exige esforço 
e dedicação dos profi ssionais, 
mas acredito que a recom-
pensa por manter-se ativo no 
mercado e informado, são os 
diferenciais que levam bons 
profi ssionais a não experimen-
tarem o desemprego durante 
muito tempo.

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

na Trend Recruitment, boutique 
de recrutamento e seleção para 

marketing e vendas.

Como criar 
oportunidades 
de emprego em 

marketing e vendas
Felippe Virardi (*)

Para ‘ de seus Balanços, Atas, Editais e Leilões neste jornal,
consulte sua agência de confi ança, ou ligue para
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Na data em que se comemo-
ra o Dia Mundial do Pedestre, 
dados divulgados pela Segu-
radora Líder revelam que, 
de janeiro a junho deste ano, 
foram pagas 155.032 indeniza-
ções pelo DPVAT, o Seguro de 
Danos Pessoais Causados por 
Veículos Automotores de Vias 
Terrestres. O número equivale 
a 260 indenizações por dia e é 
12% menor que o registrado 
no primeiro semestre do ano 
passado, quando foram pagas 
176.852.

Trinta por cento das in-
denizações (46.866) pagas 
em 2019 a vítimas ou seus 
benefi ciários foram para pe-
destres, 57% para motoristas 
e 13% para passageiros. Os 
dados divulgados hoje (8) 
mostram que, em um recorte 
das indenizações por tipo de 
vítima, os pedestres recebe-
ram 5.363 indenizações por 
mortes; 36.137 por invalidez 
e 5.366 para reembolso des-
pesas médicas.

O superintendente de Ope-
rações da Seguradora Líder, 
Arthur Froes, disse que “os 
pedestres são os componen-
tes mais frágeis do trânsito e 

Por unanimidade, o plenário do Supremo 
Tribunal Federal (STF) decidiu ontem (8) re-
jeitar uma ação de inconstitucionalidade para 
derrubar artigos do Estatuto da Criança e do 
Adolescente (ECA), aprovado em 1990. O caso 
foi julgado 14 anos após chegar ao Supremo. A 
ação foi proposta em 2005 pelo PSL. 

Na ocasião, o partido defendeu que o esta-
tuto deveria permitir a apreensão de crianças 
e adolescentes que vivem nas ruas para ave-
riguação, desde que determinada por decisão 
fundamentada da Justiça. O advogado do partido 
alegou no STF que policiais não podem remover 
preventivamente jovens criminosos das ruas, 
exceto em casos de fl agrante, prejudicando o 
trabalho de policiamento. 

Ao julgar o caso nesta tarde, os ministros 

seguiriam o voto do relator, ministro Gilmar 
Mendes, e entenderam que a Constituição garan-
te a liberdade como regra a todos os cidadãos, 
incluindo crianças e adolescentes. Segundo o 
ministro, o pedido do partido busca eliminar o 
direito de liberdade de menores. 

“A implementação de uma política higienista 
que, em vez de reforçar a tutela dos direitos 
dos menores, restringiria ainda mais o nível de 
fruição de direitos, amontoando crianças em 
unidades institucionais sem qualquer cuidado 
ou preocupação com o bem-estar desses indi-
víduos”, disse Mendes. Seguiram o relator, os 
ministros Alexandre de Moraes, Luís Roberto 
Barroso, Edson Fachin, Rosa Weber, Ricardo 
Lewandowski, Luiz Fux, Marco Aurélio, Celso 
de Mello, e o presidente, Dias Toffoli (ABr).

Balanço semestral foi divulgado no Dia Mundial do Pedestre. 

Caso foi julgado 14 anos após chegar ao Supremo. 

Nelson Jr/SCO/STF
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O assunto começou a ser 
defi nido ontem (8) em 
reunião entre o prefeito, 

Marcelo Crivella, e o ministro 
da Cidadania, Osmar Terra. As 
primeiras ações ainda não têm 
datas ou locais defi nidos, mas 
devem ser em breve, segundo 
o prefeito.

Osmar Terra, que é deputado 
federal licenciado, foi autor da 
Lei 13.840/19, que trata sobre o 
tema, sancionada em junho pelo 
presidente Jair Bolsonaro. “A 
Lei da Internação Involuntária 
foi aprovada há pouco tempo. [O 
Rio de Janeiro] é a primeira ca-
pital que nos chama e que está 
disposta a enfrentar esta ques-
tão. A gente tem uma epidemia 
de drogas, uma epidemia de 
violência e, se nós não agirmos 
de forma integrada e pensando, 
sem açodamento, em resolver 
isso a médio e a longo prazos, 
nós não vamos chegar a lugar 
nenhum”, disse o ministro.

Rio de Janeiro terá internação 
involuntária de usuários de drogas
O Rio de Janeiro será a primeira capital a adotar a internação involuntária de usuários de drogas, especialmente o crack

O assunto foi discutido entre prefeito Marcelo Crivella e

ministro da Cidadania, Osmar Terra.
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exame médico. E o médico vai 
nos dizer o que fazer com elas”, 
disse Crivella, que calcula em 
alguns milhões o custo com 
as operações e internações, 
recursos divididos entre as 
esferas municipal, estadual e 
federal.

Questionado se a medida 
poderia ser questionada junto 
ao Supremo Tribunal Federal 
(STF), o ministro respondeu: 
“Nós estamos querendo ajudar a 
resolver. Se alguém nos impedir 
de fazer isso, vai ter responsabi-
lidade sobre o que vai acontecer 
depois”. Segundo o prefeito do 
Rio, números apurados pelas 
equipes especializadas do mu-
nicípio haveria cerca de 10 mil 
usuários de drogas crônicos na 
cidade, sendo que destes algu-
mas centenas necessitariam 
de um atendimento médico 
involuntário, com internamento 
em vagas do sistema de saúde 
no município (ABr).

O prefeito do Rio disse que 
o objetivo não é internar in-
discriminadamente qualquer 
usuário de drogas, mas so-
mente os casos mais graves, 
em que a pessoa não possui 

controle sobre sua própria 
vida. “São aquelas pessoas 
que perderam o controle de 
si. Que oferecem a si mesmas 
e a outras riscos. Essas pessoas 
precisam ser submetidas a um 

Pedestres receberam 30% de 
indenizações pagas pelo DPVAT

todos que saem a pé de casa 
em algum momento estão nesta 
condição”. Ele também chamou 
a atenção para a questão do uso 
de celulares: “A falta de atenção 
é uma das principais causas de 
acidentes, muito impactada 
pelo uso do celular. Por isso, 
é importante que condutores 
e pedestres respeitem a sinali-
zação e as regras de segurança 
para uma boa convivência no 
trânsito que não coloque em 
risco a vida de ninguém”.

Entre os principais cuidados 
a serem adotados pelos pedes-

tres estão: atravessar a rua 
olhando para os dois lados e 
sempre na faixa para pedes-
tres; evitar o uso de fones de 
ouvido e aparelhos celulares 
enquanto andar pelas ruas; ca-
minhar sempre pelas calçadas; 
e não atravessar a rua por trás 
de carros e ônibus que difi cul-
tem ser visto. Os estados que 
mais tiveram pedestres inde-
nizados pelo Seguro DPVAT 
no primeiro semestre deste 
ano foram: São Paulo, Minas 
Gerais, Goiás, Santa Catarina 
e Paraná (ABr).

Seis meses 
após incêndio, 

bloqueio de bens 
do Flamengo 

aguarda decisão
Seis meses depois do 

incêndio no alojamento das 
categorias de base do Fla-
mengo, em 8 de fevereiro, 
a Defensoria Pública do Rio 
de Janeiro e o Ministério 
Público do Estado ainda 
aguardam uma decisão 
judicial sobre o pedido de 
bloqueio de bens do clube 
para indenizações a vítimas 
e familiares.

O Flamengo argumenta 
que o pedido é desneces-
sário e lembra que o clube 
destacou que honrará seus 
compromissos e diz já ter 
pago indenizações a todos 
os sobreviventes da tragédia. 
Além disso, foram fechados 
acordos com famílias de dois 
atletas mortos e com o pai 
de um terceiro, cuja mãe 
busca reparação na Justiça 
separadamente.

“Não tem motivo para 
penhorar nenhum valor do 
Flamengo”, disse o vice-pre-
sidente jurídico do clube, 
Rodrigo Dunshee, à Rádio 
Nacional. Dunshee atribui a 
demora na decisão judicial a 
um erro da própria Defenso-
ria Pública. “Ela distribuiu a 
ação com o endereço errado, 
e o juiz da Vara do Torcedor 
reconheceu que não era 
competente.”

O incêndio no alojamento 
no Ninho do Urubu, como 
é conhecido o centro de 
treinamento do Flamengo, 
deixou 10 adolescentes 
mortos e três feridos. Entre 
os indenizados, há outros 
atletas que estavam no local 
e conseguiram escapar sem 
ferimentos.

Além da mãe de um dos 
dos jogadores que recusou 
acordo com o clube, as famí-
lias de sete atletas buscam 
reparação por meio de ações 
judiciais, incluindo uma que 
é representada pela Defen-
soria Pública do Estado do 
Rio de Janeiro.

Logo após a tragédia, 
defensoria, o Ministério 
Público estadual e o Minis-
tério Público do Trabalho 
chegaram a compor uma 
força-tarefa para negociar de 
forma coletiva a reparação 
das vítimas. Sem acordo, o 
clube buscou negociar dire-
tamente com cada família, e 
a maior parte delas recorreu 
a ações judiciais.

Para a coordenadora cível 
da Defensoria Pública, Cintia 
Guedes, a situação põe as 
famílias em desvantagem. 
“Há uma desigualdade muito 
grande de negociação entre 
uma família humilde que 
perdeu um fi lho e um clube 
do tamanho do Flamengo” 
(ABr).

STF rejeição ação protocolada 
em 2005 contra artigos do ECA

Os motoristas de aplicativos 
como Uber e Cabify poderão 
se registrar como microempre-
endedores individuais (MEI) 
e, assim, contribuir para o 
Instituto Nacional do Seguro 
Social (INSS). Dessa forma, 
os motoristas passariam a ser 
classifi cados como trabalhado-
res formais.

A Resolução do Comitê 
Gestor do Simples Nacional, 
vinculado ao Ministério da 
Economia, foi publicada ontem 
(8) no Diário Ofi cial da União. 
A publicação altera a Resolução 
do comitê publicada em maio 
de 2018, que inclui a ocupa-
ção” Motorista de Aplicativo 
Independente”. A Resolução 
já está em vigor.

Como trabalhadores for-
mais, o tempo de serviço 

é considerado para fi ns de 
aposentadoria, bem como 
acesso a benefícios. Há que 
se respeitar, porém, os tem-
pos mínimos de contribuição 
para conseguir cada benefício. 
A aposentadoria por inva-
lidez, por exemplo, requer 
o mínimo de 12 meses de 
contribuição; para o salário-
-maternidade são dez meses e 
para auxílio-doença 12 meses 
de contribuição .

Para se cadastrar como MEI, 
é preciso ter faturamento de 
até R$ 81 mil por ano, não ser 
sócio, administrador ou titular 
de outra empresa e ter no máxi-
mo um empregado. Como MEI, 
o microempreendedor tem um 
CNPJ e pode abrir conta bancá-
ria, fazer empréstimos e emitir 
notas fi scais (ABr).

Motoristas de aplicativos podem 
ser microempreendedores


