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No meio de uma crise sem tamanho que, até fevereiro 
de 2016, havia tirado mais de nove milhões de 
empregos no Brasil, eu me perguntei o que poderia 
fazer.  A resposta foi “unir forças”, através das mídias 
sociais, compartilhando o que sabia.  
 
A partir da experiência à frente da Rio Total 
Consultoria, na área de Coaching de Carreiras, lancei a 
série Você e o Mercado, com 10 posts, sugerindo 
pequenas ações para quem quisesse ficar mais apto a 
aproveitar ou criar oportunidades de trabalho.  
 
Entre março e abril, com os jornais noticiando novas 
quedas nos índices econômicos, sugeri um caminho, ou 
melhor, um referencial de comportamentos individuais 
que nos trouxessem força e agilidade, desalojando 
tanto quanto possível a ansiedade e a inação diante 
dos desafios. 

 
Olhando para a série completa, desejo que outros 
leitores, vivendo em tempos melhores, também 
encontrem em Você e o Mercado o estímulo para seu 
progresso e bem viver. 
 
Denise Coronha Lima 
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1. As perguntas 
certas  

na hora certa 
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O primeiro passo para enfrentar o dragão é ser capaz 
de olhar para ele. Nada de fingir que as dificuldades 
vão passar por si só ou que alguém aparecerá com a 
solução pronta só porque você merece. Olhando de 
frente para a sua situação, comece a abrir a visão 
fazendo perguntas que evocam caminhos para a ação. 
Por exemplo:  
 
Como eu posso lidar com isto de forma direta?  
O que a situação está pedindo? 
 
Perguntas assim não precisam ser respondidas 
imediatamente. O simples fato de colocá-las na mente 
cria uma abertura ou trilha que pode ser preenchida 
com novas ações. E é neste espaço que as soluções 
podem surgir.  
 
Delete as perguntas do tipo “por que isso foi acontecer 
comigo?” ou “por que eu?”, já que a especialidade 
delas é nos prender no passado ou no papel de 
vítimas, minando a clareza e força necessárias para 
transformar as dificuldades em algo positivo. 
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Fazer perguntas ativas é um exercício que sempre nos 
acompanha na Rio Total Consultoria. E esta pode ser, 
justamente, sua a 1ª. estratégia (ou antídoto) para a 
ansiedade e a falta de confiança em relação ao 
trabalho.  
 
Resumindo a fórmula:  
 
1. olhe para as dificuldades; 

 
2. pergunte-se “como eu posso lidar com esta 

situação de forma direta? e “o que a situação está 
pedindo”; e 
 

3. anote e implemente as respostas que vierem para 
você. 
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3. Formatando 
 o CV  

de uma vez  
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Quando um profissional decide crescer, mudar de área 
ou arranjar emprego, o currículo surge como 
prioridade máxima. Porém, escrever um CV envolve 
não só rever a trajetória profissional como também 
pensar no que se tem para oferecer ao mercado daqui 
para frente. E isto dá trabalho.  
 
Ao bater o olho em um currículo, o recrutador busca 
informações atualizadas sobre o candidato, em seções 
específicas, distribuídas em duas páginas. O que a 
situação pede?  
 
Para começar, cuide atentamente da estrutura do seu 
texto. Se o básico (dados pessoais, objetivo, síntese de 
qualificações, experiência profissional, formação 
acadêmica e línguas) não estiver em ordem e em 
Português correto, claro e conciso, é possível que as 
qualificações e experiência que fazem de você um 
ótimo candidato nem sejam lidas.  
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o currículo 
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Trabalhe a seu favor dentro do limite das duas páginas, 
escrevendo apenas o que é essencial. Cuidar do 
formato do currículo é o 1º. passo para ganhar a 
atenção do recrutador. A partir daí, cuide do conteúdo.  
Veja duas dicas principais. 
 
1. Antes de escrever a síntese de qualificações, 

pergunte-se: por que meus colegas, gestores e 
clientes gostam de trabalhar comigo? O que eles 
dizem de bom a meu respeito? Que diferencial 
normalmente trago para o ambiente de trabalho? 
 

2. Sobre sua experiência profissional, a pergunta 
chave é: quais foram minhas principais realizações 
em cada trabalho? Atenha-se a isto porque vale a 
pena. Redigir estas duas páginas é como construir 
uma ponte para boas entrevistas de trabalho. 
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5. Falando bem  
de você 
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Depois do CV, você está preparado para falar sobre o 
que você faz bem e suas maiores contribuições? A 
experiência acumulada da Rio Total Consultoria mostra 
que muitos candidatos “congelam” quando ouvem do 
recrutador: “conte-me um pouco sobre você”. Como 
lidar com esta situação de forma direta?  
 
Estratégia: use seu próprio CV como um roteiro. Leia 
em voz alta sua síntese de qualificações. Lá estão suas 
qualidades e habilidades já falando bem de você. 
Agora, diga isso sem ler.  
 
Muitas entrevistas incluem: “fale um pouco dos 
desafios de trabalho que enfrentou”. Prepare-se lendo 
em voz alta suas principais realizações nos trabalhos 
mais recentes no seu CV. Treine conversando sobre isto 
com um colega, amigo ou familiar. Considere o 
feedback que receber deles e ajuste o novo conteúdo 
para transmitir clareza. Então, grave e ouça sua fala.  
 
O bônus destas práticas? Doses mais robustas de 
confiança, que o recrutador certamente perceberá. 
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6.Pronto para uma 
entrevista hoje? 
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Os candidatos anseiam por entrevistas de trabalho. 
Porém, elas podem chegar justamente quando o 
profissional está passando por dificuldades pessoais 
ou, então, sem nenhuma antecedência, quando o 
entrevistador vai viajar e quer encontrá-lo neste 
mesmo dia. Acolher ou dispensar a oportunidade da 
entrevista pode comunicar seu nível de flexibilidade e 
prontidão.  
 
Empregado ou não, é sempre bom estar disposto e 
preparado para conversar sobre ofertas de trabalho. A 
Internet tem ótimas orientações sobre tipos de 
entrevistas, perguntas frequentes e como respondê-
las. Selecione um ou dois artigos e pratique as 
sugestões encontradas. Por que não simular uma 
entrevista com um amigo?  
 
O conhecimento está disponível na rede. Use-o com 
gosto.  
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7. Networking  
para valer 
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Para a Rio Total Consultoria, rede de contatos é 
patrimônio pessoal. Afinal, quem são as pessoas que 
conhecem sua trajetória? Quem presenciou seu 
desempenho em projetos de estudo e trabalho? As 
pessoas que o viram em ação são a sua melhor 
referência. Com elas você aprendeu e ensinou; definiu 
ou cedeu algo em diferentes momentos; buscou 
inspiração; e comemorou conquistas. Elas conhecem o 
seu potencial. 
 
Quanto mais clara a importância da sua rede de 
contatos, mais fácil será mantê-la “azeitada”.  Faça 
contato com professores, colegas, gestores e clientes 
com prazer. Comente um artigo. Mande um livro. 
Marque um café. Compartilhe as novidades e os 
desafios. Aproveite o Linked-in e inclua gente nova.  
 
Então, quando precisar de verdade, será mais fácil 
receber ajuda porque você terá tecido uma verdadeira 
rede de apoio. 
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8. A carreira cresce  
para os lados 
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Quem nunca ouviu que não se deve colocar todos os 
ovos na mesma cesta? Criar alternativas, mesmo 
empregado, é como ter um colchão de proteção (ou 
plano B) para as horas difíceis. Em Macaé, um 
plataformista contou sobre a confecção familiar, em 
Vitória (ES), que supervisiona nas semanas de folga, 
enquanto outro mostrou como acompanha – “de 
perto” e online – seu restaurante no nordeste. No Rio, 
a arquiteta apostou no nicho das reformas rápidas. 
 
Quando a carreira não avança verticalmente, ela pode 
crescer para os lados. Há postos de trabalho 
qualificado no exterior para fluentes em Português. Há 
ainda oportunidades para quem topa trabalhar por 
projetos e/ou à distância. Negócios são criados, por 
gosto ou necessidade, alugando, consertando e 
fabricando diferentes artigos. De tanto alugar sua casa 
por temporada, uma designer encontrou nova 
ocupação: corretora de imóveis.  
 
E você? Para que lado pode crescer? 
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9. Trabalhando  
com o mundo 
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Se você ainda não esbarrou em um gringo, prepare-se. 
Cada vez mais empresas têm sócios e colaboradores 
estrangeiros. Também as lojas, restaurantes, bancos e 
operadoras de telefonia, por exemplo, recebem (e buscam) 
um público crescente com sotaque. Quando o ambiente e 
as demandas dos clientes internos e externos mudam, o 
que situação está pedindo? Cultivar uma mentalidade 
global (mesmo sem sair da sua cidade natal). 
 
Saber inglês não resolve. Para estar no jogo, é preciso 
acompanhar a cultura internacional de negócios, que 
prioriza:  
 
1. a autonomia (começar uma tarefa e se virar até 

entregar o resultado),  
2. o comprometimento com prazos e horários 

(respeitando o tempo dos outros),  
3. a aceitação das críticas (como parte do aprendizado),  
4. a linguagem direta (sem explicações e desculpas), e  
5. o silêncio essencial (jamais interrompendo, esperando 

a vez de falar).  
 
Esta é uma combinação de comportamentos que facilita a 
entrada no trabalho globalizado e sua permanência nele.  
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Relendo a apresentação e os últimos 9 posts desta 
série, você perceberá que, na Rio Total Consultoria, 
acreditamos que uma pequena mudança no 
desempenho pode levar a uma grande mudança no 
resultado.  
 
Desde o início, falamos de ajustes graduais e 
comportamentos habilidosos para o cenário atual. 
Compartilhar o que sabemos e fazemos é um 
movimento de crescimento colaborativo. Das ideias 
lançadas, adote uma. Deixe que ela alimente seus 
insights. Faça algo diferente. 
 
Finalmente, dedicamos “Você e o Mercado” ao 
fortalecimento de todos nós. Unindo as perspectivas e 
bagagens individuais, encontraremos as janelas e as 
oportunidades ainda por abrir e o ar renovado de bons 
resultados. 
 

Denise Coronha Lima 
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