
Que história você 
está escrevendo em 

sua carreira?

Ministrei um workshop. 
Dentre os participantes, 
havia uma pessoa 
que me intrigava pela 
contundência de suas 
contribuições

Ora polêmicas, ora mui-
to pertinentes. Em 
determinado momen-

to em que falávamos de car-
reira, ele disse "todos temos 
a oportunidade de escrever 
nossa história na empresa...". 
E, isso ficou passando pela 
minha cabeça em looping. Saí 
do curso pensando em várias 
coisas, dentre elas, o que sig-
nifica escrever sua história? 
Como fazem as pessoas que 
conseguiram escrever sua 
história? Conheço várias que 
o fizeram. O que elas têm em 
comum?

A resposta que encontrei 
não foi surpreendente. Todas 
têm enorme prazer em seu 
trabalho e, por isso, dedicam-
-se a realizá-lo da melhor 
forma possível. Também, 
tem grande interesse em 
suas carreiras, o que os faz 
se ocuparem em construir 
uma boa reputação. Essas 
duas coisas, para mim fazem 
todo sentido e, por isso, quis 
compartilhar com você. 

A primeira delas, consiste 
em ter boas ações, atitudes 
que ajudem as pessoas em 
seu trabalho a encontrarem 
solução para problemas, ou 
a facilitarem a realização 
de processos complexos. A 
segunda, diz respeito a aju-
dar as pessoas a falar bem 
de você. Sim, é importante 
que as pessoas pelas quais 
você passa em sua carreira, 
tenham coisas boas para falar 
a seu respeito. Isso, porque 
não é você quem fala de 
sua reputação ou do quanto 
você é bom no que faz. São 
as pessoas que comentam. 

Avalie, seu interesse em 
conhecer uma pessoa, em 
geral, vem do que você ouve 
falar sobre ela ou do que você 
a viu fazer. Dificilmente, virá 
de ouvi-la, pessoalmente, 
contando como é boa e fez 
o bem por onde passou. 
Pelo contrário, esse tipo de 
atitude tende e gerar descon-
forto, desconfiança e rejeição 
(quem gosta de ouvir alguém 

contando vantagens?).
O que você tem feito para 

escrever sua história na 
empresa em que trabalha? 
Ou melhor, o que tem feito 
para escrever sua história 
ao longo de sua carreira? 
Não são as oportunidades 
que lhe dão que constroem 
sua história, mas sim as suas 
ações para criar e aproveitar 
oportunidades. O mercado 
de trabalho atual anda bas-
tante seletivo e busca pelos 
profissionais que estejam 
dispostos a fazer a diferença. 

Tem se tornado cada vez 
mais difícil a recolocação de 
profissionais que, não tendo 
foco em carreira, fazem o 
estritamente necessário. 
Entenda, não ter foco em 
carreira não é crime. Mas, não 
se atualizar constantemente 
sobre sua área de atuação, 
parar de estudar, não buscar 
saber em que mais pode ser 
útil além da atividade para a 
qual é pago, pode representar 
sua morte profissional.

E, para que tudo isso não 
pareça um tremendo fardo, 
busque identificar se sua área 
atual é uma fonte de prazer 
e satisfação para você. Se 
a resposta for positiva, vá 
entender como pode ser 
melhor, mais preparado e 
útil naquilo que faz. Mas, se a 
resposta for negativa, busque 
saber o que agrada você de 
verdade. Qualquer momento 
da vida é momento de trocar 
de atividade e iniciar uma 
nova carreira. 

Com o aumento da expec-
tativa de vida dos brasilei-
ros, tornou-se comum fazer 
transição de carreira aos 40 
e até com mais de 50 anos. 
Não hesite. Quem constrói 
uma carreira de realizações 
escreve uma boa história. 
Mas quem passa pela vida 
profissional sem se preo-
cupar em fazer a diferença 
pode escrever uma história 
ruim ou, nem sequer ter sua 
história lembrada por quem 
fica. Pense nisso, e pegue 
já a caneta e o papel para 
começar a escrever a sua.
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suspenda por 180 dias o prazo de recolhimento dos tributos estaduais. 
O pedido vale para o ICMS relativo aos fatos geradores de março, abril, 
maio e junho de 2020, incluindo-se o ICMS por substituição tributária, 
os débitos de ICMS do Simples Nacional e os parcelamentos estaduais. 
A solicitação estende-se a todas as empresas do Estado e não apenas 
os sindicatos e as companhias da base industrial paulista representados 
pela Fiesp e Ciesp, uma vez que toda a economia é afetada pela crise 
do Coronavírus. 

E - Gerenciamento de Projetos
A  FGV, por meio de sua Diretoria Internacional e em parceria com o 
Banco de Desenvolvimento da América Latina, lançou uma nova edição 
do curso on-line 'Gestão de Projetos Aplicada aos Setores Público e 
Privado da América Latina'. Gratuito, o curso objetiva a capacitação de 
profissionais para difusão de boas práticas de gerenciamento de projetos 
nas esferas pública e privada. Voltado para líderes, planejadores, con-
troladores e executores de projetos, o conteúdo também está disponível 
para pessoas interessadas em aprofundar, seus conhecimentos sobre o 
tema. As inscrições: (miriadax.net/es/web/gestao-de-projetos-aplicada-
-ao-setor-publico-e-privado-da-america-latina-2-edicao). 

F - Bairros Procurados
Levantamento realizado pela OLX Brasil apresenta ranking dos bairros 
mais buscados para alugar ou comprar imóveis na cidade de São Paulo 
em 2019. São eles, respectivamente: Bela Vista, Cambuci, Tatuapé, Vila 
Mariana e Santo Amaro. A plataforma também mostra que, enquanto 
os apartamentos dominam as buscas na Liberdade (91%), Bela Vista 
(88%) e Cambuci (79%), em Americanópolis, 88% dos usuários preferem 
casas. Já estabelecimentos comerciais têm busca mais pulverizada na 
capital, com a maior concentração de interessados em Santana (22%), 
Mooca (18%) e Tatuapé (16%). Mais informações: (www.olx.com.br).

G - Novidades na Quarentena 
A Casa-Museu Ema Klabin continua com sua programação cultural vir-
tual pelo projeto #CasaMuseuEmCasa. Estão disponíveis no site (www.
emaklabin.org.br) uma série de ações online para levar informação, 
cultura, reflexão e diversão ao público. Conta com exposições virtu-

A - Cursos Gratuitos
Para aqueles que desejam se aprofundar no mundo dos dados, a MyDataA-
cademy torna-se a opção ideal. Organizada pelo Grupo Toccato, excelência 
em estratégia de dados em tempos de home office, dois cursos estão 
sendo ofertados gratuitamente:capacitações de Análise de Informações 
e Arquitetura de Dados, utilizando como base a ferramenta de Business 
Inteligence da Qlik. A ideia é transmitir todo o conhecimento do Grupo 
Toccato, aprofundando informações sobre o mundo dos dados. Investir 
tempo em educação é necessário. Inscrições: Curso Qlik Sense - Análise 
de Informações: (https://bit.ly/3boFLoD); Curso Qlik Sense - Arquitetura 
de Dados: (https://bit.ly/2QUB0f5).

B - Novas Tecnologias 
A Ocyan abre inscrições para startups apresentarem soluções inova-
doras para desafios internos da empresa, que atua no setor de óleo & 
gás. Os produtos ou serviços deverão atender questões apresentadas 
pelas áreas operacionais da companhia. As startups selecionadas terão 
suporte para o desenvolvimento de um projeto piloto in loco e poderão 
se tornar fornecedoras ou parceiras da empresa. As interessadas têm até 
o dia 15 de maio para acessar as informações do programa Ocyan Waves 
Challenge e cadastrar suas propostas pelo site (www.ocyanwaves.com). 

C - Área de Tecnologia
Com cerca de 200 vagas abertas, o Itaú Unibanco busca novos profissionais 
para integrar suas áreas de atuação. O banco tem ocupado os postos de 
trabalho de acordo com as necessidades do negócio, e busca candida-
tos para a área de Tecnologia, com foco na contratação de analistas de 
qualidade e testes, engenheiros e engenheiras de software e arquitetos 
e arquitetas de soluções, entre outros. Respeitando o período de qua-
rentena, os processos seletivos têm ocorrido por videoconferência, de 
forma totalmente digital e sem contato físico. É possível se candidatar 
às vagas pelo site (https://trabalheconosco.vagas.com.br/itauunibanco/
oportunidades), ou pela página do banco no LinkedIn.  

D - Impostos Estaduais 
A Fiesp e o Ciesp ingressaram junto ao Tribunal de Justiça de São Paulo 
com Mandado Coletivo de Injunção solicitando que o governo estadual 

ais, jogos educativos, concertos no canal do Youtube, podcasts, entre 
outros, que incluem tanto conteúdos abordados em anos anteriores, 
quanto material inédito que está sendo produzido dentro da temática 
de 2020 “Outras Narrativas”. É  possível realizar visitas virtuais para 
conhecer a Casa-Museu, no Google Arts & Culture no link: (https://
artsandculture.google.com/partner/fundacao-ema-klabin). Ou por meio 
da ferramenta digital Explore, no site do museu: (https://emaklabin.
org.br/explore/).

H - Máscaras para Doação 
A Leroy Merlin fechou uma parceria com o Movimento Brasil Contra o 
Vírus e disponibilizou seu Bricolab, espaço para confecção de artigos e 
promoção de cursos em sua loja da Marginal Tietê, para confecção de 
máscaras de proteção hospitalares produzidas a partir de suas impres-
soras 3D. Voluntários do Movimento passaram a produzir máscaras de 
proteção facial para doação. Até o momento a empresa trabalha com 8 
impressoras profissionais 3D, além de o oferecer o espaço físico para 
desenvolver os equipamentos e busca produzir 12 mil máscaras em 3 
meses para doação. A iniciativa busca abastecer as unidades de saúde 
públicas e privadas.

I - Higiene das Pessoas
A Softys - empresa global voltada para o cuidado e higiene das 
pessoas, antecipou o lançamento de sua plataforma digital para 
a venda de produtos. O e-commerce já estava em fase de testes 
com os colaboradores da empresa desde o início de fevereiro, mas 
diante das medidas para conter o contágio do novo Coronavírus, o 
lançamento foi adiantado. Além da venda on-line contribuir para 
a diminuição da circulação nas ruas, a prática evita que os consu-
midores estoquem produtos. Com o mesmo preço praticado nos 
pontos de venda, os consumidores poderão adquirir produtos de 
primeira necessidade, higiene pessoal e também para limpeza do 
lar. Verifique em: (http://www.lojasoftys.com.br/).

J - Profissionais de Saúde 
A Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh), estatal vinculada 
ao MEC, lançou edital de processo seletivo para a contratação até 6 mil 
profissionais de saúde e outras áreas, entre eles 900 médicos. O objetivo 
é suprir a demanda crescente da Rede Ebserh, que administra 40 hos-
pitais universitários, por profissionais com atuação no enfrentamento à 
pandemia e repor as vagas de trabalhadores que eventualmente precisem 
se ausentar por suspeita de contaminação da doença.  A contratação é 
de caráter urgente e temporário e valerá apenas enquanto se mantiver 
o estado de calamidade pública decretado pelo governo federal. Inscri-
ções e mais informações: (http://portal.mec.gov.br/institutoaocp.org.br/
concurso.jsp?id=260).

No contexto da pandemia, o chamado “iso-
lamento vertical” – que consiste em impor 
quarentena apenas aos grupos de risco (pessoas 
com mais de 60 anos e portadores de doenças 
crônicas, entre outros) e liberar o resto da 
população para circular livremente – tem sido 
contraindicado por autoridades de saúde do 
mundo todo. Em um país com alto percentual 
de pobreza e infraestrutura deficiente como o 
Brasil, essa suposta opção torna-se ainda mais 
inadequada, pois, nas faixas de baixa renda, é 
impossível separar os grupos de risco. 

“Idosos e portadores de doenças crônicas 
convivem com os outros membros da família e 
até com outras famílias, em espaços apertados, 
muitas vezes dormindo no mesmo quarto”, diz 
a pesquisadora Marta Arretche, professora 
titular do Departamento de Ciência Política da 
USP. Adensamento excessivo (definido como 
o compartilhamento do mesmo dormitório por 
mais de três pessoas) e coabitação (compar-
tilhamento da mesma moradia por mais de 
uma família) caracterizam parte de um déficit 
habitacional que inviabiliza qualquer proposta 
de “isolamento vertical”. 

Estudo da Fundação João Pinheiro, de Minas 
Gerais oferece um cenário aproximado, com 
números de 2015. “Esse levantamento indicava 
que havia, naquele ano, um déficit absoluto de 
6.356.000 habitações no Brasil. O adensamento 
excessivo respondia por 5,2% do déficit – ou 
seja, por 330.512 habitações. E a coabitação, 
por 29,9% do déficit – isto é, por 1.900.444 
moradias”, informa o pesquisador Eduardo 
Marques, professor titular do Departamento 
de Ciência Política da USP.

O problema afeta principalmente a região 
Sudeste, com São Paulo à frente, 

como Paraisópolis.
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O custo da MP ficará em 
R$ 51 bilhões e deve 
atender 24,5 milhões 

de trabalhadores. A medida 
ainda permite a suspensão 
do contrato de trabalho por 
até dois meses e a estabilida-
de de emprego proporcional 
ao tempo de corte após o fim 
da pandemia. 

Ou seja, se a empresa 
optar pelo corte por três 
meses, terá que manter o 
funcionário por outros três 
meses com o salário integral. 
São três as faixas de corte 
salarial e de redução de 
trabalho: de 25%, de 50% e 
de 70%. Outros percentuais 
só poderão ser adotados 
através de acordo coletivo. 
Já o valor que o governo 
vai enviar de auxílio para 
quem tiver corte nos salá-
rios será calculado sobre 
o seguro-desemprego que 
o funcionário teria direito 

Medida do governo deve atingir 24,5 milhões de trabalhadores.
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Não há notícia de 
falta de alimentos, 
diz ministra

A ministra Tereza Cristina, dis-
se que o Ministério da Agricultura 
está trabalhando para garantir 
o abastecimento, a produção e 
distribuição de alimentos no país. 
Segundo ela, não há notícias de 
falta de alimentos em nenhuma 
cidade. “Hoje nós temos no Brasil 
o abastecimento em todas as 
capitais e todas as cidades, não 
temos nenhuma notícia de que 
esteja faltando qualquer tipo 
de alimento nas prateleiras dos 
supermercados, das vendas. Essa 
é a missão hoje do Ministério”.

Segundo ela, o ministério está 
preocupado com a situação dos 
pequenos produtores e orientan-
do associações e empresas para 
tirar dúvidas e garantir segurança 
para os trabalhadores do setor. 
Em outra frente, ela disse que 
tem trabalhando em parceria 
com ministro da Infraestrutura, 
Tarcísio Gomes de Freitas, para 
garantir o transporte dos produ-
tos do setor agropecuário.

“Precisamos dessa categoria 
para que os alimentos saiam de 
dentro das porteiras, cheguem 
nos armazéns e depois se enca-
minhem para as fábricas, para as 
agroindústrias de transformação 
e se transformem em alimentos 
e cheguem até as prateleiras dos 
supermercados para que a gente 
dê tranqüilidade aos brasileiros. 
E isso vem acontecendo”, con-
cluiu a ministra (AI/Mapa).

MP que permite corte de salário 
de até 70% está em vigor

A medida provisória que permite a redução de jornada de trabalho com redução de salário por conta 
da pandemia do novo Coronavírus (Sars-CoV-2), anunciada pelo governo, já está em vigor

menor que o salário mínimo 
vigente, ou seja, R$ 1.045. 
Vale lembrar que o valor não 
necessariamente vai repor a 
integralidade do valor que 
o funcionário recebe.

Nos casos em que os cortes 
forem menores que 25%, não 
haverá nenhum tipo de com-
pensação. Ainda segundo o 
anúncio do governo, o valor 
recebido nessa época não 
afeta o seguro-desemprego, 
no caso de demissão após 
esse período, e ele será pago 
integralmente.

"Em uma eventual demis-
são o trabalhador recebe 
100% do seu seguro-desem-
prego", explicou o secretário 
especial de Previdência do 
Ministério da Economia, 
Bruno Bianco. A MP precisa 
ser aprovada pelo Congresso 
em até 120 dias, se não, per-
de validade. Mas, ela já está 
em vigor (ANSA).

em caso de demissão. Por 
exemplo, quem tiver um 
corte de 50% no salário vai 
receber um benefício equi-
valente a 50% do valor do 
seguro-desemprego.

Se a empresa optar pela 
suspensão total do contra-
to, o governo se compro-
meteu a pagar um valor 

equivalente a 100% do 
seguro-desemprego que o 
trabalhador teria direito. 
No caso de grandes em-
presas, que tenham fatura-
mento anual de até R$ 4,8 
milhões, elas arcarão com 
30% do valor e o governo 
com os outros 70%. Com 
isso, o salário não pode ser 

Déficit habitacional é obstáculo 
para isolamento vertical

A situação é ainda mais grave nas favelas, 
que, segundo o Censo 2010, abrigavam naquela 
data cerca de 11,4 milhões de pessoas. Mas 
o que a Fundação João Pinheiro classificou 
como déficit habitacional não se restringe às 
favelas, nem necessariamente inclui todos os 
edifícios existentes nelas, alguns com melhores 
condições de habitabilidade. Há déficit também 
em bairros de baixa renda não favelados. E até 
mesmo em enclaves de população pobre em 
bairros de classes média ou alta.

“Ao contrário do que se poderia supor, o maior 
déficit ocorre na região mais rica do Brasil: a Su-
deste, onde a maioria dos números já detectados 
da doença se localiza. As regiões metropolitanas 
que lideram o ranking são as de São Paulo, Rio 
de Janeiro e Belo Horizonte, com déficits apro-
ximados de 640 mil, 340 mil e 159 mil unidades 
habitacionais, respectivamente. Realizar isola-
mento vertical nesse contexto é praticamente 
impossível”, afirma Marques (Agência Fapesp).


