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Oi Celso,  
 

Sou engenheira florestal com mestrado na área de viveiros florestais e 

silvicultura. Estou a procura de emprego. Mas no mercado de trabalho 

eles não relevam essa minha qualificação de mestrado, querem anos e 

mais anos de experiência. 
 

Você pode me dizer qual o melhor caminho pra conseguir emprego na 

área de viveiro? O que me diz sobre essa minha situação? 
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Resposta por Celso Foelkel: / Answer by Celso Foelkel: 

  

Cara Simone, bom dia - esse seu problema é muito comum nos jovens 

que se formam no Brasil, apesar de existirem oportunidades para 
aproveitar seus talentos, elas não estão visíveis. 

Tenho uma sequência de sugestões a você: 

 tente ir ao seminário de viveiros que o IPEF está promovendo no 
MS agora em setembro de 2010 - as principais empresas do setor 

estarão lá através do PTSM - um programa cooperativo do IPEF: 

http://www.ipef.br/eventos/2010/viveiros/  

 lá faça os contactos e distribua seu currículo, falando diretamente 
com as pessoas que exatamente gerenciam os viveiros nas 

empresas;  

 se nada der certo, tente um emprego em um viveiro de produção 
de mudas de uma prefeitura municipal - através concursos 

públicos - isso para estar na ativa e ganhar conhecimento de 

outros mercados que existem além das grandes empresas;  

 adquira e experiência necessária e monte um viveiro pequeno e 

seu para produção de mudas a agricultores - a demanda é grande 

e as oportunidades para viveiros pequenos e localizados no 
interior do Brasil são florescentes.  

 ou seja, comece como empregado, mas use seu talento para ser 

empresária. Existem mecanismos de financiamento para pequenos 
negócios como esse. 

Sucessos e um abraço 

Celso Foelkel 
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