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“... SE CONSELHO FOSSE BOM NÃO SE DAVA SE
VENDIA”

MAS VOU ARRISCAR ALGUNS

1º Entendam a Evolução da Sociedade Humana
Fonte: TOFLER, Alvin . A Terceira Onda Ed.Record.SP, 1987
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O MÍNIMO NECESSÁRIO A UM UNIVERSITÁRIO
•Equilíbrio: balancear estudo e geração de experiências

•Voluntariado: um olhar social fora da universidade
•Organizar informações: separar o que é útil e o que
pode ser descartado. Organizar o conhecimento e
os pensamentos irá fazer uma grande em seus

estudos, e
profissional.

até

mesmo

em

sua

carreira

•Filtrar informações: Ter bastante conhecimento,
mas não saber aplicá-lo, é tão inútil quanto não ter.
Cultivar outro idioma: inglês preferencialmente
Eduardo Cupaiolo – Contrate preguiçosos

SONHEM MUITO
“Os sonhos são como vento, você os sente, mas não sabe
de onde eles vieram e nem para onde vão. Eles inspiram o
poeta, animam o escritor, arrebatam o estudante, abrem a
inteligência do cientista, dão ousadia ao líder. Eles nascem
como flores nos terrenos da inteligência e crescem nos
vales secretos da mente humana, um lugar onde poucos
exploram e compreendem.”
“Se os seus sonhos são pequenos, sua visão será pequena,
suas metas serão limitadas, seus alvos serão diminutos,
sua estrada será estreita, sua capacidade de suportar
tormentas será frágil.”
Augusto Cury em Nunca Desista de Seus Sonhos

RECLAMEM MAS NÃO EXAGEREM
Nada melhor para fracassar na vida do que
reclamar muito. Não sobra energia para criar
oportunidades.

TRABALHAR COM OBJETIVO
Ter desejos ou objetivos e trabalhar para alcançálos é o mais perto que chegamos da ideia de
sucesso, e está disponível para todos, mesmo com
nossas faltas e limitações.
Catherine Kaputa

NÃO CULTIVEM O INDIVIDUALISMO
• Há um grande diferença entre o individualismo e a individualidade.

• O individualismo é uma característica doentia da personalidade
ancorada na incapacidade de aprender com os outros, na carência
da solidariedade, no desejo de atender em primeiro, segundo e
terceiro lugar aos próprios interesses. Em último lugar as
necessidades dos outros.
• A individualidade, por sua vez, é ancorada na segurança, na
determinação, na capacidade de escolha. É, portanto, uma
característica muito saudável da personalidade. Infelizmente
desenvolvemos frequentemente o individualismo e não a
individualidade.

DEFINAM A ÁREA QUE POSSAM DOMINAR
•Encontre uma área que possa dominar e construa
sua identidade.
“Os primeiros lugares para olhar são seu emprego e
seu campo de atuação. Depois, olhe para fora –
organizações culturais e políticas ou uma causa
pela qual você seja apaixonado. Melhor de tudo:
crie uma nova causa ou ideia de negócio para
defender”

Catherine Kaputa – VC é uma marca – Como pessoas inteligentes se autopromovem para o sucesso nos negócios

DEFINAM A ÁREA QUE POSSAM DOMINAR
RESOLUÇÃO Nº 218, DE 29 JUN 1973
Art. 1º - Atividades do exercício profissional das diferentes modalidades da Engenharia,
Arquitetura e Agronomia
Atividade 01 - Supervisão, coordenação e orientação
técnica;

Atividade 10 - Padronização, mensuração e controle de
qualidade;

Atividade 02 - Estudo, planejamento, projeto e
especificação;

Atividade 11 - Execução de obra e serviço técnico;
Atividade 12 - Fiscalização de obra e serviço técnico;

Atividade 03 - Estudo de viabilidade técnico-econômica;
Atividade 04 - Assistência, assessoria e consultoria;
Atividade 05 - Direção de obra e serviço técnico;

Atividade 13 - Produção técnica e especializada;
Atividade 14 - Condução de trabalho técnico;

Atividade 06 - Vistoria, perícia, avaliação, arbitramento,
laudo e parecer técnico;

Atividade 15 - Condução de equipe de instalação,
montagem, operação, reparo ou manutenção;

Atividade 07 - Desempenho de cargo e função técnica;

Atividade 16 - Execução de instalação, montagem e reparo;

Atividade 08 - Ensino, pesquisa, análise, experimentação,
ensaio e divulgação técnica; extensão;

Atividade 17 - Operação e manutenção de equipamento e
instalação;

Atividade 09 - Elaboração de orçamento;

Atividade 18 - Execução de desenho técnico.

http://normativos.confea.org.br/ementas/visualiza.asp?idEmenta=266

DEFINAM A ÁREA QUE POSSAM DOMINAR
Art. 5º - Compete ao ENGENHEIRO AGRÔNOMO:
I - o desempenho das atividades 01 a 18 do artigo 1º desta Resolução, referentes a:

1 - engenharia rural; construções para fins rurais e suas instalações complementares;
2 - irrigação e drenagem para fins agrícolas
3- fitotecnia e zootecnia; 4- melhoramento animal e vegetal; 5- recursos naturais renováveis
6 - ecologia, agrometeorologia;

7 - defesa sanitária;

10 - tecnologia de transformação (açúcar,
amidos, óleos, laticínios, vinhos e destilados);
12 - zimotecnia;

13 - agropecuária;

8 - química agrícola;

9 - alimentos;

11- beneficiamento e conservação dos
produtos animais e vegetais;

14- edafologia;

15 - fertilizantes e corretivos;

16- processo de cultura e de utilização de solo; 17 - microbiologia agrícola; 18 - biometria;
19- parques e jardins; 20- mecanização na agricultura; 21- implementos agrícolas;
22- nutrição animal;

23- agrostologia;

24- bromatologia e rações;

25 -economia rural e crédito rural; seus serviços afins e correlatos
http://normativos.confea.org.br/ementas/visualiza.asp?idEmenta=266

DEFINAM A ÁREA QUE POSSAM DOMINAR
Artigo 10º. Compete ao ENGENHEIRO FLORESTAL:
I - o desempenho das atividades 01 a 18 do artigo 1º desta Resolução, referentes a:
1- engenharia rural; construções para fins florestais e suas instalações complementares
2- silvimetria e inventário florestal;

3- melhoramento florestal;
4- recursos naturais renováveis;
5- ecologia,
6- climatologia,
7- defesa sanitária florestal;
8-produtos florestais, sua tecnologia e sua industrialização;
9- edafologia;
10- processos de utilização de solo e de floresta;
11- ordenamento e manejo florestal;
12- mecanização na floresta;
13- implementos florestais;
14- economia e crédito rural para fins florestais; seus serviços afins e correlatos.
http://normativos.confea.org.br/ementas/visualiza.asp?idEmenta=266

DESENVOLVAM SUAS COMPETÊNCIAS
Lembre-se: “Será frustrante tentar desenvolver em
nós competências para as quais não fomos
naturalmente dotados. E sem que isso signifique uma
amarra existencial, é preciso considerar que nossa
biografia milita contra nós mesmos que tentamos
combatê-la. Somos nós mesmos provas mais que
suficientes para demonstrar que há quem nasceu para
os esportes, assim coma há quem tropeça na própria
sombra, quem nasceu com dotes para os trabalhos
artesanais e quem pode transformar uma agulha de
tricô em uma arma mortal. Contra si mesmo quero
dizer.”
Eduardo Cuapiolo - Contrate preguiçosos

GARANTAM QUALIDADE EM SEUS SERVIÇOS
• Aprendam como garantir qualidade e destaque
em seu serviço. Ele é você. Quanto melhor for,
melhor sua aceitação no mercado.

• Estudar ler, exercitar e aprender são, portanto,
aspectos de uma postura para a vida toda.
• Quem para de pedalar cai da bicicleta

Eduardo Cuapiolo - Contrate preguiçosos

SEMPRE TENHAM UMA ESTRATÉGIA
Funcionários
“Tem muita gente que está na empresa porque
está, ou nem sabe por quê; quando muito, sabe
um “para quê” resumido tão somente a ganhar
dinheiro. Não tem plano, visão ou estratégia.”

Profissionais liberais
“No mínimo, você precisa saber o que tem a
oferecer, quem pode ter interesse nisso, seu valor
no mercado, quais são seus concorrentes, como se
posicionar diante deles. Enfim, quais serviços,
prováveis clientes e como os conquistará.”
Eduardo Cupaiolo - Contrate preguiçosos

PENSEM EM CONSTRUIR REDES PARA IDEIAS
“A verdadeira rede está relacionada com a
construção de relações, e estas levam
a
acessibilidade. A melhor forma de criar uma rede é
adotar o modelo George Bailey: ajude outras
pessoas e se interesse de forma genuína pelo que
elas fazem.”

Catherine Kaputa – VC é uma marca – Como pessoas inteligentes se autopromovem para o sucesso nos negócios

PENSEM EM CONSTRUIR REDES PARA IDEIAS
• Fique longe da ideia de que seu objetivo no networking é
criar contatos úteis. Em vez disso, decida que eu objetivo é
expandir e conseguir novas ideias para o seu trabalho ou
vida e, talvez, arranjar alguns bons amigos no processo.

• As pessoas conseguem sentir quando você está
genuinamente interessado em discutir ideias e
experiências, e quando está interessado em
conhecê-las somente porque elas podem ajudá-lo.

Catherine Kaputa – VC é uma marca – Como pessoas inteligentes se autopromovem para o sucesso nos negócios

PENSEM EM CONSTRUIR REDES PARA IDEIAS

Se o seu motivo é aprender e se envolver, e não fazer
contatos, acabará com mais contatos.

Catherine Kaputa – VC é uma marca – Como pessoas inteligentes se autopromovem para o sucesso nos negócios

ENTENDEM QUE VOCÊS SÃO UMA MARCA
• Não é possível ser bem sucedido sozinho. Somente os
outros podem torná-lo bem sucedido
• Somente as outras pessoas podem decidir se vão
comprar, seja você um indivíduo ou uma empresa.
• Em outras palavras, é preciso construir uma “marca
pessoal”, uma razão para as pessoas comprarem de
você, independentemente de estar se vendendo para
um emprego ou vendendo produtos e serviços”
Catherine Kaputa – VC é uma marca – Como pessoas inteligentes se autopromovem para o sucesso nos negócios

ENTENDAM QUE VOCÊS SÃO UMA MARCA
“Apesar de as pessoas quererem o sucesso, algumas
resistem a se autopromoverem porque acham que é
indecoroso pensar estratégica e criativamente sobre si
mesmas e depois se apresentar da melhor forma
possível. É algo muito calculado”

“A análise SWOT é uma olhada intensa nos seus
pontos fortes e fracos em um ambiente real. Ela
pode ajudá-lo a dirigir sua atenção
para
oportunidades e ameaças no seu horizonte
profissional.”
Catherine Kaputa – VC é uma marca – Como pessoas inteligentes se autopromovem para o sucesso nos negócios

VOCÊS ALUNOS
VOCÊS FUTUROS PROFISSIONAIS DA AGRONOMIA

ANTES DE TUDO PROCUREM AUTOCONHECER-SE

“Conhecer-se bem significa conhecer primeiramente
nossa missão de vida, nossos valores mais
importantes e também nossa visão de futuro.”

DINIZ, 2005

INTELIGÊNCIA EMOCIONAL
COMPETÊNCIAS PESSOAIS
Auto
Conhecimento

Auto
Gerenciamento

▪Emoções

▪ Autocontrole

▪ Força

▪Pontos fortes

▪ Integridade

▪ Comprometimento

▪Pontos fracos

▪ Responsabilidade

▪ Iniciativa

▪Autoconfiança

▪ Adaptabilidade

▪ Otimismo

Motivação

▪ Inovação
DINIZ, 2005

Fonte original: Working with Emotional Inteligence

INTELIGÊNCIA EMOCIONAL
COMPETÊNCIAS SOCIAIS
Empatia

▪Entender os outros

▪ Desenvolver outros
▪ Orientar-se a serviços
▪ Usar a adversidade
▪ Conhecer a política

DINIZ, 2005

Habilidades
sociais
▪ Influenciar
▪ Comunicar-se

▪ Gerenciar conflitos
▪ Catalisar mudanças
▪Colaborar
▪ Trabalhar em equipe

Fonte original: Working with Emotional Inteligence

FAÇAM SUA ANÁLISE SWOT
ANTES DE COMEÇAR UM SWOT PARE PARA REFLEXÃO
PRIMEIRA - “O QUE PRETENDO SER DENTRO DE UM,
DOIS OU CINCO ANOS?” – VISÃO DE FUTURO.
•Qual o trabalho ideal para mim?
•Qual a forma que deseja exercê-lo?
•Desejo ser um profissional liberal?
•Desejo ser um profissional de empresa pública de direito

privado?
•Desejo ser um profissional de empresa pública?

FAÇAM SUA ANÁLISE SWOT
Para isto vocês deverão pensar naquilo que mais lhes dá prazer:
•Dar contribuição pessoal?
•Ter satisfação no trabalho?
•Ter liberdade para exercer a curiosidade natural?
•Ter permissão de aprender sem medo de se mostrar incompetente?
•Poder assumir riscos e cometer erros sem receios de reprimendas?
•Ter uma remuneração adequada e compatível?
•Aprender e praticar inovações no trabalho?
•Ter o respeito de todos e sentir-se valioso?
•Trabalhar em um ambienta amigável, alegre, afirmativo;
•Poder controlar o próprio trabalho?
AO IR CONSTRUINDO SUA VISÃO DE LONGO PRAZO VOCÊ DEVERÁ IR SE
ESTABELECENDO O QUE PODERÁ FACILITAR E O QUE PODERÁ
DIFICULTARA ATINGI-LA: AS OPORTUNIDADES E AS AMEAÇAS

FAÇAM SUA ANÁLISE SWOT
SEGUNDA - “O QUE EU SOU AGORA?” – SITUAÇÃO
ATUAL
PARA RESPONDER A ESTA PERGUNTA É NECESSÁRIO
LISTAR:
•SUAS FORÇAS
•Competências
•Habilidades
•SUAS FRAQUEZAS ,

FAÇAM SUA ANÁLISE SWOT
ANÁLISE SWOT – PONTOS FORTES - STRENGTHS
•Quais são as suas vantagens como profissional?

•O que você faz de melhor?
•Que recursos especiais você possui e pode aproveitar?
•O que o mercado, sua empresa e seus colegas percebem
como sua maior força?
•Qual o seu grau de esclarecimento e informação sobre o
mundo ao redor?
•Veja o que o leva a ter maior distanciamento de seus
concorrentes no mercado de trabalho.

FAÇAM SUA ANÁLISE SWOT
ANÁLISE SWOT – PONTOS FRACOS -WEAKNESSES
•No que você pode melhorar?
•Onde você tem menos recursos que os outros?
•Identifique as áreas em que haja maior conflito
•Em que aspectos você pode melhorar?
•Que tipo de tarefa ou atribuição você ainda não faz satisfatoriamente?
•O que deve ser evitado?
•Existem queixas de seu superior direto?
•O que ainda não foi cumprido por você?
•O que outros acham que são suas fraquezas?
•O que ainda não está sendo entendido por você em sua área de atuação?

FAÇAM SUA ANÁLISE SWOT
ANÁLISE SWOT – OPORTUNIDADES - OPPORTUNITIES
•Existe alguma tendência do mercado que pode ser vista
como o "pulo do gato" para você?
•Existe alguma área correlata à sua na qual pode investir e
prestar um bom serviço ou oferecer um bom trabalho, mas
nunca esteve antes?
•Quais as verdadeiras oportunidades à mostra no mercado
de trabalho atual?

Analise a situação e pense. Leia e estude muito. Atualize-se.
Mantenha contato com seus colegas próximos e com aqueles
que formam seu networking

FAÇAM SUA ANÁLISE SWOT
ANÁLISE SWOT – AMEAÇAS - THREATS
•Que obstáculos existem pela frente?
•O que os demais profissionais, competidores como você, estão
fazendo?
•Alguma nova tecnologia tem a ver com seu trabalho atual?
•As competências necessárias para sua área de atuação estão sendo

alteradas?
•Você passa por problemas financeiros, de desenvolvimento ou algum
outro não identificado?

•Você sente que, de forma geral, os demais profissionais, seus
concorrentes no mercado, estão se fortalecendo ou existem outros
fatores que podem impedir o seu sucesso na carreira?

POR FIM, NÃO SE ESQUEÇAM NUNCA
Hoje, não são as empresas grandes que comem as
pequenas; são as mais ágeis (de qualquer tamanho)
que quebram as pernas das mais lentas (de
qualquer tamanho).
Wall Street Journal

Isto, da mesma forma, vale para profissionais liberais

MUITO OBRIGADO
moacir@mcagroflorestal.com.br
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