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Carreiras consideradas alternativas conquistam espaço no mercado de trabalho e há opções de qualificação 
 
Cursos de Desenvolvimento de Games, de Gestão de Negócios em Surfe e de Design da Mobilidade. O que 
pode parecer um passatempo de férias, apenas para aperfeiçoamento de um hobby, na verdade se apresenta, em 
algumas faculdades brasileiras, como cursos de formação para novas áreas em crescimento no mercado de 
trabalho, que demandam novos profissionais. Na avaliação de consultores de recursos humanos (RH), os cursos 
que fogem do tradicional, além de serem reflexo do mundo globalizado, surgem, principalmente, porque as 
pessoas, nos últimos tempos, tendem a fazer o que dá prazer no trabalho. 
 
Na avaliação de Mila Motomura, diretora da Oficina de Carreira, em São Paulo, tradicionalmente, as opções 
que o jovem tinha na hora de escolher sua carreira se restringiam basicamente a profissões como direito, 
economia, medicina ou engenharia. Atualmente, porém, o leque de possibilidades está cada vez maior. "O 
surgimento de novas carreiras, até então tidas como alternativas, é reflexo de demandas modernas, como a 
maior integração entre os países, a velocidade da informação, a segmentação do público e a personalização dos 
serviços oferecidos. Além disso, pesquisas indicam que os profissionais têm priorizado cada vez mais a vida 
pessoal em detrimento da estabilidade profissional. Por isso, a busca por essas profissões também é grande", 
frisa ela. 
 
Em relação às carreiras tradicionais, Mila diz que estas sempre serão valorizadas e que é importante estimular o 
jovem que acha que tem vocação para segui-las. No entanto, cabe mais do que nunca o incentivo à idéia do 
"fazer diferente". "É preferível agüentar uma fase inicial com ganhos menores, mas fazendo o que se gosta, do 
que ingressar numa profissão com resultados financeiros imediatos, porém detestando o que se faz. Apesar das 
novas carreiras darem mostras de que é possível aliar satisfação pessoal e sucesso profissional, a segurança de 
fazer faculdades tradicionais ainda convence muitos jovens a desistir do que realmente gostam para ter um 
futuro garantido. É o que comprovam estudos que indicam que 74,5% dos brasileiros estão infelizes com suas 
atuais ocupações", observa ela.  
 
GRADUAÇÃO TECNOLÓGICA. De acordo com David Stephen, diretor de Marketing da Unibratec, no 
Recife, até junho de 2005, existiam mais de 20 áreas de atuação tecnológica catalogadas pelo Ministério da 
Educação (MEC), só no campo de graduação. Fazem parte desse filão graduações em indústria, comércio, 
gestão e saúde. Na parte industrial, alguns cursos são extremamente curiosos, conta ele, como é o caso dos de 
nível superior de Tecnologia em Cachaçologia (cachaça), de Minas Gerais, e de Tecnologia e Enologia 
(produção de vinhos), ministrado em Petrolina (PE), no Vale do São Francisco, que tem despontado como 
região produtora de vinhos. 
 
Como o ritmo acelerado das inovações tecnológicas exige idéias criativas e aplicáveis de forma imediata, 
conforme afirma Stephen, a Unibratec criou a linha Beat de cursos diferenciados, mas voltados para o mercado. 
Entre eles estão o de Desenvolvimento de Games e de Formação de DJs. De acordo com Stephen, os conteúdos 
são exclusivos, desenvolvidos por especialistas que atuam no mercado, o que garante maior foco na prática.  
 
Maurício Carvalho, que coordena o curso de Desenvolvimento de Games da universidade, explica que as aulas 
visam a tornar os alunos especialistas em roteiro, ilustração, produção de áudio e programação de jogos para 
computadores.  
Já o curso de Formação de DJs, diz ele, é pioneiro na região e oferece a integração com as técnicas para a 
criação de mixagens ao vivo, em CD. "Essa revolução no ensino origina cursos criativos e inusitados para o 
mercado produtivo", diz. Ele. 
 
Para Leila Miranda Freitas, aluna do curso de games da Unibratec, a área de desenvolvimento de jogos é 
interessante e tem aberto novas frentes de trabalho. Com a intenção de ser programadora, desenvolvendo novos 
softwares de entretenimento, ela acredita em uma colocação breve no mercado de trabalho, assim que terminar 
o curso, no final do ano. "A profissão de desenvolvedor de games não é tão valorizada no Brasil, mas está 
crescendo, já que o mercado está precisando de mais profissionais, os quais são difíceis de encontrar. O curso é 
muito bom, requer dedicação e estou convicta de minha escolha", destaca a aluna.  



 
SURFE. No Rio de Janeiro, a Universidade Estácio de Sá iniciará o curso de graduação em Gestão de Negócios 
em Surfe, que objetiva capacitar os alunos para gerirem negócios e atividades desenvolvidas nos mais variados 
tipos de organizações ligadas ao surfe e a outros esportes praticados com prancha. O empresário Rico de Souza, 
um dos coordenadores do curso, explica que o mercado de surfe no estado, no Brasil e no mundo oferece 
bastante espaço no mercado de trabalho.  
 
"O campo de atuação dos alunos é bem extenso, abrangendo administração de escolas de surfe, academias ou 
clubes, assessoria de imprensa esportiva e fábricas de pranchas", afirma Rico. A idéia, segundo ele, é incentivar 
os alunos a iniciarem seu próprio negócio. As aulas trarão a prática de como abrir uma escola de surfe ou uma 
fábrica de pranchas e de como administrar uma estamparia, por exemplo. "Acredito que o público-alvo seja de 
pessoas na faixa dos 20 anos que queiram atuar nesse mercado. Gosto de trabalhar em coisas novas. Quando 
abri a primeira escola de surfe do Brasil, muitos foram contra, dizendo que o esporte não deveria ser aprendido 
dessa forma e, hoje, há mais de 200 escolas no Brasil. Assim, espero que esse curso de gestão seja mais uma 
semente que estou plantando", ressalta o empresário. 
 
Design de meios de transportes atrai profissionais 
 
Design da Mobilidade é outra opção para quem quer fugir das profissões tradicionais. Ministrado na Fundação 
Armando Álvares Penteado (Faap), em São Paulo, o curso é de extensão, vinculado à pós-graduação da 
instituição, e se destina a quem quer se dedicar ao design na área automobilística e de outros modais. Carlos 
Armando Castilho, coordenador do curso, explica que o foco principal é o setor automobilístico, mas o curso 
também abrange a criação de ônibus, caminhões, motocicletas, trens, navios e aviões.  
 
"A concorrência é grande e globalizada, pois muitos designers vêm da China, mas há vagas para os 
interessados. No Brasil, as oportunidades são maiores do que antigamente, ainda que o setor seja restrito. 
Fizemos pesquisas nos cursos conceituados do exterior e customizamos nosso curso para as necessidades do 
mercado", diz ele.  
 
De acordo com o professor Castilho, os designers de produtos são os que mais procuram pelo curso da Faap, 
mas pessoas das áreas de engenharia e arquitetura também fazem parte do público-alvo. A primeira turma teve 
20 alunos, em sua maioria homens, e a expectativa é continuar nessa margem, mas com maior participação das 
mulheres. Sobre o encaminhamento pós-curso, ele afirma que não há um programa oficial, mas como os 
professores trabalham em grandes montadoras, assim, normalmente, os alunos que se destacam conseguem uma 
chance de estágio ou de efetivação.  
 
"Nosso objetivo é a educação para o trabalho. Hoje, temos alunos que trabalham em empresas como GM do 
Brasil, Volkswagem e Buscar, de fabricação de ônibus. Também fazemos parcerias com empresas para 
encaminhá-los", acrescenta. 
 
Fonte: Jornal do Commercio, Rio de Janeiro, 9 fev. 2007. Carreiras, p. online. 


