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CURTAS

Coaching realiza capacitação no Tropos

Marcela Fabrício, professora
da École Supérieure de Relo-
oking, consultora de imagem
pessoal e profissional e uma
das grandes estudiosas bra-
sileiras da temática de ten-
dências em comportamento
feminino, chega a Salvador
amanhã.Duranteasemana,a
profissional comandará a ca-
pacitação de um grupo de 15
pessoas no curso de consul-
toria e coaching de imagem,
curso certificado internacio-
nalmente pela École Supé-
rieure de Relooking. O trei-
namento ocorrerá no Tropos
Coworking, localizada no

bairro do Rio Vermelho. Mais
informações podem ser ob-
tidas pelo e-mail conta-
to@ecolebrasil.com.

Sebrae ensina a montar uma startup

O Sebrae-BA está com inscri-
ções abertas para a realização
de um curso gratuito sobre os
primeiros passos para validar
uma ideia e criar uma startup.
O curso será dividido em qua-
tro encontros. No primeiro, o
tema será a descoberta do
cliente, seguido de mais três
encontros sobre validação pe-
lo cliente, criação do cliente e
criação do negócio, para fina-
lizar. A ação é indicada para o
público em geral que deseja
abrir um negócio. O curso é
presencial e será realizado no
Espaço Sebrae do Shopping
Bela Vista, entre os dias 11 e

18 de julho, das 18 às 22 ho-
ras. As inscrições podem ser
feitas pelo site www.lojavir-
tual.ba.sebrae.com.br.

ESCOLA FRANCESA É
ESPECIALISTA EM IMAGEM

A Ecole Supérieure de
Relooking foi criada há 10
anos e tem sua sede em
Paris, na França. A escola é
especializada na formação
de consultoria de imagem e
morfopsicologia

Senac oferece curso de marketing pessoal

O Senac de Camaçari está ofe-
recendo um curso gratuito de
marketing pessoal para pro-
fissionais interessados. O ob-
jetivo é orientar, independen-
te da formação, sobre o de-
senvolvimento de técnicas pa-
ra melhor apresentação e con-
vívio pessoal e profissional,
como saber divulgar os resul-
tados do próprio trabalho. Os
únicos requisitos são ter mais
de 16 anos e possuir ensino
fundamental completo. As
matrículaspodemserfeitasna
sede do Senac em Camaçari,
na Rua do Migrante, ou pelo
telefone (71) 3454-0550. As

aulas começam no dia 16 de
agosto e vão até o dia 22, com
aulas de segunda a sexta, e
carga horária de 20 horas.

O objetivo é
ensinar técnicas de
apresentação
pessoal e convívio
profissional e na
sociedade

TRABALHO Entre as alternativas, o profissional autônomo tem possibilidade de fazer
cadastro em aplicativos para oferecer seus serviços e fazer inscrição como MEI

Em época de crise, profissionalizar
“bico” é opção para elevar renda

LARA PINHEIRO*

Em tempos de crise, é comum
que muitos se voltem para tra-
balhos informaiscomoummo-
do de garantir renda, mas para
tersucessoéprecisopensarem
formas de profissionalizar o
serviço.

Buscando tornar a procura
por bicos mais profissional, o
administrador André Brandão,
31, lançou em Salvador, em
abril deste ano, o aplicativo Me
Ajuda, que conecta clientes a
serviços de garçom e diarista
na capital e região metropo-
litana. ”O aplicativo serve para
substituir o que era feito ape-
nas por indicação de boca em
boca. Eu fiquei sem diarista
uma época e não tinha nenhu-
ma referência”, conta Bran-
dão, que busca expandir o app
lançado em São Paulo na úl-
tima quinta-feira.

Para aqueles que buscam se
profissionalizar nos serviços in-
formais, ele cita dois itens co-
mo imprescindíveis: “O prin-
cipal é ser bom tecnicamente.
Depois, é importante possibi-
litar que o cliente pague com
cartão, porque é mais seguro”.
O Me Ajuda intermedeia o pa-
gamentoporcartãoeopróprio
aplicativo já repassa o ganho
para a conta do profissional. O
site também possibilita ao
cliente avaliar o serviço pres-
tado com até cinco estrelas.

Na opinião de Kleber Costa,
diretor-executivo do Bicos, site
com aplicativo que funciona de
forma semelhante ao Me Aju-
da, “a procura por serviços in-
formais se deve, sem dúvida
nenhuma, à atual situação do
país. As pessoas não têm mais
estabilidade no trabalho, en-
tão o bico é uma alternativa
importante para complemen-
tararenda,ouatémesmopara
ter uma”, comenta.

OempresáriofundouoBicos
junto com um sócio em 2006:
o site conecta clientes de todo
opaísaprestadoresdeserviços
como faxinas, consertos sim-
ples e aulas particulares. “O
contratante encontra o melhor
profissional pagando o melhor
preço”, afirma Costa.

O empresário acredita que,
para se aventurar no mercado
dos serviços informais, é es-
sencial ter foco. “É necessário,
primeiro, saber quais são as
capacidades reais da pessoa.
Para complementar a renda,
muitos acabam dizendo que
fazem de tudo, mas isso não
funciona. Não adianta ser su-
per-herói”, alerta ele.

Ele pontua, ainda, que é im-
portante caprichar na apresen-
tação pessoal, mantendo uma
postura profissional: “Usar
roupas de bom tom e tratar
bem as pessoas nunca é de-
mais”, diz ele, que destaca a
necessidade de detalhar orça-
mentos e cumprir prazos es-
tabelecidos. O empresário re-
comenda, inclusive, que a pes-
soa se profissionalize como mi-
croempreendedor individual
(MEI). “É importante também
manter um registro de lucros e
despesas”, lembra Costa.

Por último, ele pontua a im-
portância de pedir retorno (fe-
edback) ao cliente sobre a
qualidade do serviço execu-
tado, acrescentando que o
Bicospossibilitaaavaliaçãoda
qualidade do atendimento.
O site ainda avalia os perfis e
oferece credencial extra
àqueles que, voluntariamen-
te, submetem registros de an-
tecedentes criminais.
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Brandão criou o
Me Ajuda, app
que reúne
serviços de
garçom e diarista

“O bico é uma
alternativa para
complementar a
renda, ou até para
ter uma”
KLEBER COSTA, do site Bicos

MELHORE SEU
DESEMPENHO

APRESENTAÇÃO Cultive
uma imagem
profissional. Trate bem
as pessoas e use roupas
adequadas para o tipo
de serviço prestado

CUIDADO Preste atenção
no que está fazendo
para não danificar
objetos do cliente, em
caso de serviços
domésticos

MULHERES Se for um
homem executando um
serviço para uma
mulher, seja bastante
profissional para não
deixá-la em situação
desconfortável

APLICATIVOS Além das
redes sociais, apps
como o Bicos Online ou
o Me Ajuda (somente
para garçom e diarista)
são opções para
divulgar os serviços
oferecidos,
principalmente se
estiver no começo

FEEDBACK Procure saber
do cliente qual foi a
avaliação do serviço
prestado e quais
aspectos podem
melhorar

O curso aborda os
primeiros passos
para saber se uma
ideia é válida para
iniciar um novo
negócio

Arquivo pessoal

Ivana dá aulas
particulares e
recomenda que os
professores se
preparem com
provas do Enem

Karina, que atua
como diarista,
ganhou mais
clientes em
aplicativo

Profissionais
recorrem aos
aplicativos e às
redes sociais

Karina Fiúza, 31, quer ser téc-
nica de enfermagem quando
concluiroensinomédio.Até lá,
continua a prestar os serviços
de diarista, que começou há
sete anos, porque “emprego
está difícil”. Ela se cadastrou no
aplicativo Me Ajuda há dois
meses e já notou que “a quan-
tidade de clientes aumentou,
todo mundo chama”. Para
mantera imagemprofissional,
Karina recomenda prestar
atenção ao trabalho e não con-
versar demais, além de ser
pontual e não usar roupas
apertadas.

Já Ivana Lima, 36, começou
a dar aulas particulares de ma-
temática aos 14 anos, usando
colegas e primos menores co-
mo “cobaias”. Hoje, mesmo
sendo professora concursada
da rede municipal em Cama-
çari, ela mantém a prática:
“Gosto do contato direto com o
aluno”. Ivana recomenda que
os professores se preparem
comprovasdoExameNacional
do Ensino Médio (Enem). “Aci-
ma de tudo, é importante do-
minaroconteúdo, inclusivepa-
ra passar segurança ao aluno,
senãoeleperdeaconfiançaem
você”, diz Ivana, que também
recomenda utilizar redes so-
ciais para divulgação.

Para Elisandra de Almeida,
20, é importante saber lidar
com pessoas para ser diarista.
“Cada casa é diferente. Alguns
clientes querem que você con-
verse, outros não”, explica. A
jovem, que estuda eletrome-
cânica e oferece serviços de
limpeza há cinco anos para
complementar a renda, apro-
vou o Bicos Online: “Já achei
dois clientes que há um mês e
meio me contratam sempre”.


