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OPORTUNIDADES FUTURAS

Freelancer.com anuncia chegada ao Brasil
Durante o primeiro dia do E-merging Markets 2012, o maior evento de

e-commerce da América Latina, em São Paulo, no WTC, Sebastián Siseles,
diretor regional para América Latina do Freelancer.com, anunciou a chegada
da maior plataforma de outsourcing e crowdsourcing do mundo ao Brasil.

O Freelancer.com já soma
mais de 6,6 milhões de
usuários e 4 milhões de
projetos. E, junto ao anúncio,
o executivo apresentou um
estudo sobre a atual oferta e
demanda de trabalhos on-line
no país. No material, Siseles
ressaltou que na atual base
dos profissionais, já conta 19
mil são brasileiros, e das
empresas contratantes, 2,7 mil
são nacionais.

Dos serviços mais
procurados pelas empresas
brasileiras estão os de PHP
com 10%, seguido por Website
Design com 5,8%, Graphic
Design com 5% e HTML com
4,4%, além de apresentar
crescimento em outras áreas
como tradução, redação
publicitária e marketing.

Já no caso dos serviços
mais prestados por brasileiros,
estão: PHP com 9,3%,
Website Design com 6,4%,

Graphic Design com 6,3% e
HTML com 3,1%. E, dentre
os países que mais contratam
os serviços dos profissionais
brasileiros estão os EUA com
34%, Reino Unido com 8,8%,
Canadá e Índia com 4,5%
cada, e Austrália com 4%.

“Com a chegada ao Brasil
estamos apostando fortemente
no mercado da América
Latina que representa apenas
2% de nossa base. O Brasil
possui mais de 80 milhões de
internautas e, além disso, 81%
dos brasileiros entre 16 e 24,
que são jovens que estão ou
irão ingressar em breve no
mercado de trabalho, estão
conectados com a internet. É
um segmento de extremo
potencial, o Brasil e a Austrália
são os dois países com maior
uso de rede social do mundo,
o que mostra ainda mais
sinergia para a companhia
atuar no país”, afirmou Siseles.

Para mais informações, acesse: www.freelancer.com

Sobre o Freelancer.com

Fundado em 2009 e três vezes vencedor do Webby Awards, o principal prêmio internacional de
excelência na Internet, o Freelancer.com é a maior plataforma de outsourcing e crowdsourcing do mundo,
e conecta mais de 6,6 milhões de profissionais independentes em todo o mundo, especializados em
diversas áreas como: TI, internet, marketing, comunicação, engenharia, ciências, entre outras. O portal
já foi responsável por mais de 4 milhões de projetos, e com um ticket médio de US$ 200,00 por trabalho,
o Freelancer.com é ideal para pequenas empresas que buscam atender demandas de trabalhos sem
ter que contratar em período integral.

Você sabe qual a importância do networking?
Ter uma ampla rede de contatos é o melhor caminho para agregar notoriedade na trajetória profissional.

Você sabe o que é
networking e a sua importância?

No atual mundo dos
negócios, não é a apenas a
formação acadêmica que
pode trazer grandes benefícios
ao profissional. É preciso ir
além.

O termo networking quer
dizer que quanto maior for a
rede de contatos de um
indivíduo, maior será a chance
de uma boa colocação
profissional, realização de
bons contatos e troca de
experiências. Além disso,
quando o networking é
realizado de forma adequada
propicia o estreitamento de
laços entre pessoas com
interesses em comum, que vão
do candidato ao gestor.

Quer saber como iniciar,
ampliar e manter o seu
networking? A Universidade
Gama Filho preparou algumas
dicas básicas, porém, muito
importantes. São elas:

- Networking em locais

diversificados: O
networking pode ocorrer em
congressos, palestras,
reuniões com clientes, viagens
a trabalho, ou até mesmo em
lugares mais inusitados
descontraídos e mais próximos
ao lazer. Por isso é importante

ficar atento às oportunidades
e troca de contatos, esteja
sempre com seu cartão de
visita e avalie de que forma
esse encontro pode ser
edificado para um bom
contato profissional.

- Qualificação e

a p r i m o r a m e n t o

profissional: O
conhecimento, a dinamização
e a busca por uma qualificação
e aprimoramento profissional
são fatores que contribuem
para a sua imagem na
construção do seu networking.

- Internet: Redes sociais
favorecem a aproximação de
pessoas com o cunho

profissional semelhante,

Linkedin é um exemplo. Uma
rede pela qual, pessoas podem
ser indicadas pelos próprios
contatos, caso haja interesse
em adicionar, sinalize o
contato e estabeleça uma
proximidade (comunicação).
Por isso atenção ao que é
postado em suas redes sociais,
evite exposição desnecessária
e a defesa de causas que se
oponham a opinião pública.

- Manter sua rede ativa:

Estabelecer contato com sua
rede apenas quando se está
em apuros não é networking,
além de causar uma péssima
impressão, pode desfavorecer

sua imagem profissional, por
isso a manutenção dos
contatos contribui para uma
troca eficiente e constante de
informações.

As dicas acima já ajudam
a construir um networking ‘só-
lido’, mas, pensando exata-
mente em situações diferen-
ciais é que a Universidade
Gama Filho inova sempre ao
criar cursos e recrutar os mais
gabaritados profissionais do
Brasil, entre eles os especia-
listas Cida Bucater e Luiz

Eduardo Gasparetto do-

centes em grande parte

dos cursos de Gestão e

MBA da UGF.

OS “QUASES” DA
VIDA: QUAIS SÃO
OS SEUS?

(*Por Eduardo Shinyashiki )

Sua vida é do jeito que sonhou ou
planejou? Muitas pessoas tendem a de-
terminar sua felicidade baseada na de-
finição e nos ideais dos outros, e não
de si mesmo. Elas criam empecilhos
para tomar as rédeas da vida e realizar
sonhos: seja por medo, pela famosa
rotina ou pela comodidade de não bus-
car transformações. E assim que aca-
bam vivendo no “quase”: quase conse-
guindo uma promoção, quase emagre-

cendo, quase encontrando o amor de suas
vidas, quase sendo felizes.

Para incentivar as pessoas a correrem
atrás do que realmente desejam e saírem
dessa “quase” vida, escrevi o livro “Trans-
forme seus sonhos em vida – Construa o
futuro que você merece”, lançado pela
Editora Gente, em que falo mais sobre o
que é preciso para viver efetivamente a
felicidade com que se sonha. As pessoas
tendem a se basear nos conceitos impos-
tos pela sociedade. O viver no “quase”
pode ocorrer por medo do fracasso, por
se colocarem na posição de vítima ou por
criarem filtros negativos criados a partir
de vivências limitantes, em vez de
visualizarem as experiências anteriores por
outra perspectiva.

Portanto, é muito importante viver o
presente e criar agora as raízes que con-
solidarão o futuro planejado a partir de
seus sonhos. Mas para se chegar ao obje-

tivo, existem sete fases de expansão do
poder pessoal:

1. Ouvir sua voz interior – evitar nos-
sos diálogos internos, que mostram a
autocrítica, e ficar em silêncio para con-
seguir perceber esse chamado e nossos
desejos;

2. Reconhecer seus sonhos e objeti-
vos – descobrir o que se quer e focar
nessa conquista, sem subestimar ou su-
perestimar os obstáculos do caminho;

3.  Ter foco, atenção e concentração –
não deixar que os desvios necessários
para o caminho o tirem de seu objetivo
principal;

4. Exercitar a mente – visualizar seu
objetivo para que fique fixado na mente,
porém sempre se abrindo a novas manei-
ras de atingi-lo, que podem ser mais efici-
entes;

5. Visão em ação – saber avaliar tudo
que precisa ser feito para se chegar ao

objetivo proposto;
6.  Comprometer-se com a mudança

– utilizar seu próprio poder pessoal para
realizar mudanças e transformações na
sua vida;

7. Redecidir – sempre que necessário
verificar a rota e, se necessário, reto-
mar o caminho anterior, ou mesmo criar
um novo para seu objetivo.

Podemos concluir que é possível, sim,
viver a integração corpo-mente, equili-
brar amor e razão, emoção e planeja-
mento da própria vida, para ter foco nos
sonhos e atitudes para realizá-los.

(* Eduardo Shinyashiki é palestrante, con-

sultor organizacional, escritor e especialista em

desenvolvimento das Competências de Liderança

e Preparação de Equipes. Presidente da Socieda-

de Cre Ser Treinamentos. Colabora periodicamen-

te com artigos para revistas e jornais. Autor dos

livros: Viva como Você Quer Viver e A Vida é Um

Milagre, Editora Gente, disponíveis em AudioLivro

pela Editora Nossa Cultura. Para mais informa-

ções, acesse www.edushin.com.br)

Grupo Boticário abre inscrições
para o Programa de Estágio

São 27 oportunidades na empresa que está

entre as melhores para começar a carreira

O Grupo Boticário – que
controla as unidades de ne-
gócio O Boticário, Eudora,
quem disse, berenice?, The
Beauty Box e Skingen Inte-
ligência Genética – abre ins-
crições para o Programa de
Estágio 2013. Os interessa-
dos devem se inscrever gra-
tuitamente pelo site
www.grupoboticario.com.br/
programaestagio2013, a par-
tir dessa data até o dia 20 de
janeiro. Serão selecionados
27 candidatos para trabalhar
em São Paulo (SP), Curitiba
(PR) e na sede do Grupo Bo-
ticário, em São José dos Pi-
nhais (PR). As áreas de atu-
ação são vinculadas às dire-
torias de Marketing e Ven-
das, Industrial, Pesquisa e
Desenvolvimento, Planeja-
mento Logístico, Pesquisa
Tecnológica e Suprimentos.

“Buscamos jovens com-
prometidos, que tenham ini-
ciativa e estejam determina-
dos a aliar todo o conheci-
mento adquirido no ambien-
te acadêmico à prática
organizacional”, afirma o di-
retor executivo de Desenvol-
vimento e Transformação
Organizacional do Grupo Bo-
ticário, Henrique Adamczyk.

“Queremos atrair, desenvol-
ver e reter esses jovens ta-
lentos para, assim, formar-
mos grandes profissionais no
futuro, que possam agregar
valor à empresa”, completa.

Os estagiários do Grupo
Boticário têm direito a segu-
ro de vida, assistência médi-
ca, vale transporte, Ticket Ali-
mentação e Ticket Refeição.
O período de contrato varia
entre um e dois anos. Con-
forme o desempenho e a dis-
ponibilidade de vagas, os jo-
vens profissionais podem ser
efetivados na área em que
estagiaram, participar de ou-
tros processos seletivos inter-
nos ou concorrer a uma vaga
no Programa Trainee. A mé-
dia de aproveitamento de es-
tagiários no Grupo Boticário
é superior a 35%.

Para participar, os candi-
datos devem estar em cursos
superiores de instituições ca-
dastradas no MEC. A sele-
ção contempla testes online,
dinâmica de grupo, entrevis-
tas e apresentação de docu-
mentos. Os nomes dos sele-
cionados serão divulgados em
março do ano que vem e o
início do trabalho está previsto
para meados de abril.


