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A crescente exigência de qualificação para ingressar no mercado de trabalho tem obrigado os 
profissionais a se preocupem com aperfeiçoamento permanente. Além disso, bons cursos podem 
levar esses candidatos a deixarem o emprego formal - cada vez mais escasso - e encararem o 
mundo do empreendedorismo.  
 
Além da necessidade gerada pela dinâmica do mercado, o aumento da expectativa de vida tem 
levado cada vez mais gente a procurar a educação continuada. "Hoje as pessoas vivem mais, por 
isso, buscam continuamente novas oportunidades de se educar," diz o diretor de Extensão do 
Centro Universitário SENAC, Eduardo Mazzaferro Ehlers, que participa da Expo Management, em 
São Paulo (SP). 
 
"A necessidade de estar estudando é um importante elemento para se conseguir status social," 
completa a diretora de Pós-Graduação e Pesquisa da entidade, Flavia Feitosa Santana. 
 
De olho nas tendências de mercado, às instituições de ensino superior se projetam para entrar na 
concorrência por candidatos. Apesar de apenas 6% da população brasileira ter formação superior 
completa, essa modalidade de ensino tem crescido de forma massificada, problema que vem 
prejudicando a qualidade do ensino. Os cursos de extensão universitária (seqüenciais e de pós-
graduação) aos poucos vêm crescendo também, mas enfrentam a grande contradição do 
mercado, que pede cada vez mais novas competências, porém não tem condições de absorver os 
especialistas.  
 
"O grande desafio dos cursos de extensão é esse. Cada vez mais são exigidos por terem uma 
característica de comunicação direta com a sociedade, mas o mercado não dá conta de incluir 
todos os profissionais", diz ela. 
 
Os especialistas enfatizam que a tendência é que, a cada ano, haja aumento significativo de 
profissionais cada vez mais qualificados. Por isso, cresce a importância de as pessoas estarem 
alertas para se educar de forma permanente, se quiserem se manter no mercado. "É claro que 
não existe uma fórmula nem um passo-a-passo para se gerir uma carreira de sucesso. Mas, uma 
coisa é certa: Não adianta encarar a educação continuada só para ter uma lista imensa de cursos 
no currículo. Optar por fazer o que realmente se gosta é um ponto que valoriza e interfere na hora 
da contratação," acredita ela. 
 
A formação continuada também favorece quem quer manter seu próprio negócio. Segundo os 
especialistas, o Brasil é o país que tem mais iniciativas empreendedoras. "E, para se manter nesse 
negócio, o profissional tem que dar atenção às tendências de mercado e também saber gerir 
aspectos que são intangíveis como, por exemplo, ações de responsabilidade social e ambiental 
que são valorizadas pela sociedade," diz Ehlers. 
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