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Boas perspectivas e pé no chão
A primeira edição do ano de Vida & Carreira não
poderia se furtar a fazer um prognóstico quanto à
evolução do mercado de trabalho executivo em
2005. Analistas avaliam que, salvo surpresas, o
período será de crescimento econômico,
notadamente em alguns segmentos como
agribusiness, produtos de consumo, varejo e
logística. As perspectivas são mais favoráveis do que
nos anos anteriores, não resta dúvida. No entanto,
há que se manter o pé no chão: as profundas
mudanças nas relações de trabalho continuam
exigindo senso crítico e percepção aguçada dos
profissionais interessados em gerir a carreira com
assertividade e competência.
Aprofundar o autoconhecimento é o primeiro passo
nesse sentido. O momento é oportuno à reflexão e
ao planejamento, como enfatiza nossa matéria de
capa. É certo que 2005 está mais promissor e deve
registrar aumento da oferta de posições com vínculo
empregatício. Isso não significa, porém, que a
ten dência de cont ratos de t rabalho m eno s
c o n v e n c i o n a i s v á a r re f e c e r. A t e n t o s a e s s e
movimento, muitos já se decidiram por exercer
atividades auto-empresariadas, sinalizando para uma
mudança de foco do conceito de emprego para o de
empregabilidade. Esse, aliás, é um dos aspectos
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abordados pelo headhunter Robert Wong, o
entrevistado deste número.
A consciência de que a carreira é um patrimônio que
exige desvelo adquire, assim, contornos nítidos e
indeléveis. Talvez esteja aí a explicação para a
crescente procura por serviços de aconselhamento.
Com a expansão da demanda, o mercado passou a
exercer fascínio sobre "conselheiros", que muitas
vezes não dispõem de experiência suficiente – e,
nessa seara, uma orientação equivocada pode
representar um prejuízo imenso na área profissional,
com impactos também no campo pessoal. As
especificidades do coaching e os critérios para eleger
o conselheiro são temas do artigo de nossa diretora
executiva, Mariá Giuliese.
Vida & Carreira traz, ainda, uma matéria sobre a
Lens & Minarelli e seu time. Espero que gostem da
foto que retrata quase toda a equipe. Rimos muito
durante sua produção, compartilhando a alegria de
estarmos juntos. Iniciamos assim o ano, unidos e
coesos, prontos a dar o melhor de nós para
contribuir com a vida e a carreira de nossos clientes,
assessorados e amigos.
José Augusto Minarelli
Presidente

À PROCURA DE UM COACH
Aconselhamento profissional requer conhecimento e especialização
Práticas como mentoring, counseling e coaching já estão incorporadas à vida corporativa brasileira. A sutil diferença entre
esses conceitos, no entanto, continua a suscitar dúvidas e a engrossar o caldo do desconhecimento quanto às atividades
de aconselhamento de carreira, contribuindo para a proliferação de pseudo-especialistas na área. A proposta deste artigo
é lançar luzes sobre a questão do coaching
A palavra coach tem diversos significados. O mais difundido é o do técnico esportivo que assiste, acompanha e
orienta o atleta interessado em se aprimorar em determinada modalidade. O termo denomina também o divã do
analista e, dessa forma, a expressão coaching configura a ação do terapeuta. Fazendo a transposição para o
mundo organizacional, a figura do coach está relacionada àquele que cuida da saúde e do bem-estar profissional
de seu orientando. Alguém entregaria a saúde física e mental a um leigo? O mesmo critério de avaliação deve ser
aplicado quando o assunto é a carreira. Aqui também o diagnóstico, o prognóstico e o tratamento demandam a
atuação de pessoas especializadas, uma vez que profissionais inexperientes e não devidamente credenciados
podem ser tão perigosos quanto a automedicação.
Nos Estados Unidos e em alguns países da Europa já existem cursos para a formação de conselheiros, orientadores
e coaches. Com duração de um a dois anos, grande parte dos programas são oferecidos em nível de pósgraduação, tendo como pré-requisitos a formação em psicologia e/ou a vasta experiência na área. O Brasil já dá os
primeiros passos nesse caminho, com a oferta de alguns cursos do gênero.
O bom coach é aquele que ajuda o indivíduo sob sua orientação a pensar acerca do desenvolvimento pessoal e
profissional, suscitando a reflexão sobre as relações com chefes, pares e subordinados. Além de conhecer o ser humano
e seu funcionamento mental, precisa ter experiência no âmbito corporativo e utilizar sua sensibilidade e bagagem para
avaliar os obstáculos que prejudicam o crescimento do orientando. Com sua experiência, fica apto a discernir se os
entraves são de cunho pessoal, de formação, de relacionamento ou se estão relacionados à cultura da empresa.
A escolha de um coach requer critério. Verificar as credenciais acadêmicas
e curriculares representa uma atitude sensata, assim como buscar
referências no mercado e, especialmente, com quem já se submeteu à
orientação do profissional em questão. É prudente selecionar um
conselheiro que não mantenha vínculos com o empregador de seu
assessorado, evitando influências na relação e garantindo o sigilo e a
conduta ética, imprescindíveis à atividade. Outro fator importante: mais
do que a idade cronológica, o que conta é a maturidade e a qualidade da
experiência do coach, que deve ser alguém confiável, que apresente
consistência e coerência entre discurso e prática.
O coach eficiente conhece o mercado e o mecanismo de evolução das
carreiras, mas mantém o foco na pessoa que está orientando.
Desprendimento, generosidade intelectual e respeito à identidade do
outro são predicativos essenciais – daí a necessidade de procurar, com
atenção e cuidado, um orientador que desfrute da verdadeira vocação do
servir, capaz de promover a evolução de vida e de carreira de seu
assessorado.
Mariá Giuliese
Diretora executiva da Lens & Minarelli
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RESOLUÇÕES PARA UM NOVO TEMPO

Parada estratégica permite rever a trajetória e planejar o futuro
O começo de cada ano lembra a imagem de um navio que, após uma
jornada pelos mares, atraca em um porto seguro para logo zarpar
novamente. A parada estratégica faz toda a diferença para a qualidade do
resto da viagem. Se o capitão não souber aproveitar adequadamente o
momento, consertando eventuais avarias e considerando necessidades
futuras, corre o risco de ficar à deriva. Na vida, um grande contingente de
pessoas desperdiça a oportunidade de reflexão e de planejamento suscitada
neste período do ano. Perde, assim, a chance de transformar sonhos em
propósitos e de se reposicionar para seguir adiante, com mais determinação
e sucesso.
A parada estratégica possibilita rever acertos e erros, checar percepções e
analisar decisões passadas. Viabiliza, enfim, aprender com a experiência
adquirida. É durante esse exercício que o indivíduo se capacita a desenhar no
presente o futuro almejado.
Há questões cruciais a serem verificadas. Uma delas diz respeito à capacidade
de ficar a sós e admitir dúvidas, receios e inseguranças. É essencial avaliar o
quanto esses fatores representam um entrave à concretização de projetos.
No corre-corre diário, muitos se escudam na falta de tempo e, sem trégua
para uma pausa, não encontram espaço para a reflexão necessária. Premidos
por demandas externas, negligenciam as internas. Se afastam de si e dos
demais, o que dificulta o surgimento e a maturação de relações verdadeiras.
A construção do futuro pressupõe o balanço sincero do caminho percorrido.
Um inventário sobre o que foi feito no último ano e nos anteriores dá a
dimensão da bagagem acumulada, ajudando a vislumbrar as lacunas que
ainda precisam ser preenchidas. Essa contabilidade não deve ser feita
exclusivamente à luz do que o mercado quer ou exige, mas, acima de tudo,
em consonância com o projeto pessoal de vida e carreira.
Estabelecer propósitos significa determinar um caminho a seguir. Nessa
trajetória, há que se ter flexibilidade para aproveitar as oportunidades que
surgem, sempre articulando os desejos internos com a realidade externa.
Assim como não se pode ficar alheio ao mundo ao redor, é impossível
perseguir a realização pessoal e profissional sem desenvolver um profundo
conhecimento de si. Base de todo o processo, o autoconhecimento permite
saber aonde se quer chegar. É o elemento vital para delinear o futuro e
traçar a rota, com mais chances de sobrepor os obstáculos que virão.
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