
SecretariaMunicipaldoTrabalho
Endereços:
■ZonaSul/Interlagos
AvenidaInterlagos,6.122, Interlagos
■ZonaLeste/Itaquera
RuaGregórioRamalho,12
■ZonaOeste/Lapa
RuaMonteirodeMelo,342
■ZonaNorte/Santana
RuaVoluntáriosdaPátria,1.553.
RuaGalvãoBueno,782
■ZonaCentral/Luz
RuaPrestesMaia,913
Horáriodeatendimento:das7hàs18h,
desegunda-feiraasexta-feira

SecretariadeEstadodeEmpregoe
RelaçõesdoTrabalho
Endereços:
CAPITAL
■BarraFunda(CPTM/Metrô)
EstaçãoMetrôBarraFunda
■Brás(CPTM/METRÔ)
EstaçãoCPTMBrás
■Centro(CasaMárioCovas)
RuaBoaVista,170,1o andar
■Centro-Sé(Poupatempo)
RuadoCarmos/nº
■CidadeTiradentes
RuaPadreAldemarMoreira,200
■ErmelinoMatarazzo
RuaMiguelRachid,311

■Guaianazes
RuaAntônioTadeu,59
■ ItaimPaulista(Cic-Leste)
RuaPadreVirgilioCampelo, 150
■ Itaquera(PoupaTempo)
EstaçãoMetrôItaquera
■Jaçanã(CIC-Norte)
RuaAridaRochaMiranda,36-Jaçanã
■SantoAmaro(PoupaTempo)
RuaAmadorBueno,176/258
■CampoLimpo(CIC-Sul)
RuaJoséManoelCamisaNova,100
■Taipas(CIC-Oeste)
EstradadeTaipas,990

ABC
■Mauá
RuaSantaCecília,489-BairroMatriz
■SãoBernardo(Poupatempo)
RuaNicolasFilizola,100-Centro
■SãoCaetanodoSul
RuaMajorCarlodelPrete,651-Centro
■RibeirãoPires
RuaFelipeSabag,200-Centro
■RioGrandedaSerra
RuadoProgresso,700,BlocoD

GRANDESÃOPAULO
■Barueri
RuaHenriquetaMendesGuerra,550
■Carapicuíba
AvenidaPresidenteVargas,252
■Cotia
RuaMariadaGlóriaeSilva,94
■Embu
RuaAndrônicodosPrazeresG., 114
■Guarulhos(Poupatempo)
RuaJoséCampanella,5-Macedo-
próximoàRodoviaPresidenteDutra
■ ItapecericadaSerra
Rua13deMaio, 100-Centro
■MogidasCruzes
RuaPrefeitoCarlosFerreiraLopes,540

LITORAL
■PraiaGrande
RuaEmancipadorPauloFefin,778
■Santos
RuaJoãoPessoa,246-Centro

■ZonaCentral/Liberdade
RuaGalvãoBueno,782
■ZonaSul/SantoAmaro
RuaBarãodoRioBranco,864
Horáriodeatendimento:das7hàs16h,
desegunda-feiraasexta-feira

Características:ORioQuente
Resortsofereceoportunidadesde
estágioemSãoPaulonasáreasde
hotelariaeturismoefirmouparceria
comoCentroEuropeudeCuritibapara
recrutaralunosdocursodechefede
cozinha.São35vagas,comchancede
efetivação.AsoportunidadesparaSão
Paulotêmduraçãodeumano,com
possibilidadedeextensãopormaisum,
alémdebolsa-auxílio,vale-transportee
vale-refeição.Jáoestágioem

gastronomiaédetrêsmesesepodeser
estendidoumtrimestre.Osalunos
ficarãoemchalésespeciaisnoresort
nomesmosetorqueoshóspedespara
analisarosserviçosoferecidoseas
necessidadesdosclientes.Currículos
deveserenviadosparaPriscillano
e-mailpriscilla.junqueira@ctrq.com.br.
Telefones:64-3512-8995e
11-3512-4830.
Inscrições:até12dejaneiro
Site:www.rioquenteresortes.com.br

SãoPaulo

CENTRODEAPOIOAO
TRABALHO(CAT)
www.prefeitura.sp.gov.br/
trabalho

CENTRODESOLIDARIEDADE
AOTRABALHADOR(CST)
www.cst.org.br

POSTODEATENDIMENTOAO
TRABALHADOR(PAT)
www.emprego.sp.gov.br

RioQuenteResorts

ESTÁGIOSETRAINEESVocêeotrabalho

CENTRAISDEEMPREGO

O homem é um animal gregá-
rio por natureza. Desde as épo-
cas mais remotas, indivíduos se
juntavam com o objetivo de dar
apoio e segurança uns aos ou-
tros e de dividir, entre si, tarefas
indispensáveis à manutenção
da vida. Se não tivesse sido as-
sim,certamentenãoestaríamos
hoje aqui!

Milênios depois, o homem
continua com o mesmo impul-
sodeseusantepassadosdeviver
em comunidade, como meio de
dar e receber ajuda e apoio às
suas necessidades e de partilhar
suas experiências e ideias.

Neste sentido, não mudamos
nada. A importância da rede de
relacionamentos,oudochama-
do “networking”, para conse-
guir desde uma entrada para o
showdoPaulMcCartneyatéum
novoempregoéinquestionável.
O que mudou, e muito, é como
as pessoas e os grupos se man-
têm em contato.

Antigamente, manter e am-
pliar o networking exigia muita
disciplina e esforço: dezenas de
telefonemas,almoços,visitaspa-
ra um café, participação em
eventos, feiras, etc. E ainda as-
sim, os resultados eram limita-
dos.Quemnãoviveu,porexem-
plo, a experiência de não conta-
tar uma pessoa que poderia ser
muito útil, simplesmente pela
vergonha de pedir algo para al-
guém com quem não se falava
há muito tempo?

Comapopularizaçãodainter-
net e dos seus recursos, manter
contatocomaredederelaciona-
mento ficou muito mais fácil,
graças ao e-mail e às chamadas
redes sociais como Facebook,
Orkut, Linkedin, MySpace e
Twitter, apenas para citar as
mais conhecidas. Entretanto,
surgiuumanovadificuldade:co-
moservisto,ouvidoelembrado,
num mundo que se tornou tão
massificado e a concorrência
tão acirrada?

Nestenovocenário,aconstru-
ção da marca pessoal tornou-se
indispensável para nos identifi-

car e destacar na enxurrada de
informaçõesvindadetodasasdi-
reções.Masoqueéamarcapes-
soal?Éanossaimagemoucomo
queremosser lembradosereco-
nhecidos. Por analogia, ao pen-
sarmosemdeterminadoprodu-
to, qual é a primeira marca que
nosvemàmente?Damesmafor-
ma, quando alguém pensar
num executivo, num palestran-
te, profissional liberal, consul-
tor ou numa fonte de referência
se formos aprimeira pessoaque
vier à mente deste requisitante,
isso já será um grande diferen-
cial competitivo, pois cria certa
predisposição a nosso favor.

Aoconstruiramarcapessoalé
precisodefinirprimeiroqualse-
ráanossaespecialidade,ouseja,
os conhecimentos e experiên-
cias específicas que servirão de
credenciais para que possamos
ser cogitados para determinada
oportunidade.Teruma“bandei-
ra” ou causa determinada tam-
bém ajuda muito na construção
da Marca Pessoal. Por exemplo:
ser um ambientalista ou defen-
der a sustentabilidade e a trans-
parênciaempresarial.Finalmen-
te, e mais importante, é indis-
pensável construir uma ima-
gem de credibilidade e ética,
que só acontece na medida em
que nossas ações e atitudes são
coerentescomaquiloquepensa-

mos, sentimos e falamos.
As redes sociais, os blogs e os

sites são instrumentos podero-
sosparadivulgarmosnossamar-
ca pessoal pela possibilidade de
atingir um número de pessoas
quase ilimitado. Entretanto, se
isso é bom por um lado, é preci-
so ter muito cuidado com tudo
que é divulgado nas redes so-
ciais, pois não nos é possível ter
qualquer controle sobre onde
um pensamento ou opinião po-
derá chegar. Há que se evitar
ideias polêmicas, posições in-
transigenteseradicais,posturas
preconceituosas, atitudes des-
respeitosas e pouco éticas, sob
penadetermosnossamarcapes-
soal totalmente comprometida
ou, o que é pior, associada a al-
guém em quem não se possa
confiar.

Usarasredessociaiscomsabe-
doriaepropriedade,evitandoex-
cessos e vulgaridade, é uma for-
ma excelente de ampliar e man-
teronetworkinge,consequente-
mente,geraroportunidadespro-
fissionais e de negócios. Porém,
é importante destacar que, por
mais cuidado e atenção que te-
nhamos,nenhummeioeletrôni-
copodesubstituirocalor,asper-
cepções,asatisfação,aafetivida-
de e a riqueza de informação
queorelacionamentopessoal,o
“olho no olho”, pode oferecer.

Ricardo Porto fundou em 1995 a
Phoenix Search Brasil, empresa
especializada em Recrutamento
e Seleção de Executivos, que pos-
teriormente deu origem à Phoe-
nix Consultoria.

É conselheiro de Administra-
çãoparaGestãodePessoascertifi-
cado pelo IBGC - Instituto Brasi-
leiro de Governança Corporati-
va; Mediador de Conflitos e atua
comoExecutiveeLifeCoacheco-
mo Facilitador de Grupos de De-
senvolvimento com Executivos e
Empresários.

Émembro do Comitê deRH do
IBGC-InstitutoBrasileirodeGo-
vernança Corporativa e da WBA
- World Business Academy.

Mídiassociaisea
marcapessoal

RicardoPorto
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