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NOVAS
PROFISSÕES
Surgem mais opções de carreira para
universitários que estão de olho na
diversificação do mercado de trabalho
Adriana Cechetti

assar horas na frente do computador
jogando. Ouvir e tocar música ele-
trônica. Beber aquela cervejinha ou
uma boa taça de vinho. Tudo o que

a maioria dos jovens gosta de fazer nas
horas vagas, atualmente, pode ser feito tam-
bém em sala de aula. Cada vez maís as
universidades inovam para atender às ne-
cessidades do mercado de trabalho. Nessa
onda, têm surgido cursos universitários
inusitados como, por exemplo, o de jogos
digitais, da PUC-SP, e outras formações
técnicas, de curta duração, como DJs e es-
pecialistas em bebidas. Trocar carreiras
clássicas para se aventurar em novas profis-
sões pode se tornar um bom negócio, prin-
cipalmente, nos setores que envolvem tec-
nologia, bem-estar e entretenimento, áreas
com boa perspectiva de crescimento nos
próximos anos.

O universitário Renan Lopes, 23 anos, já
tinha abandonado os cursos de direito e

» '

turismo quando decidiu
unir a paixão pelos ga-
mes aos estudos. Difícil
foi convencer os pais,
que sonhavam ver o fi-
lho advogado, de que
essa seria uma boa op-
ção para o futuro. Atu-

almente, Renan está no primeiro ano do
curso de jogos digitais e comemora a escolha.
"Quando cursava turismo, demorei mais de
dois anos para conseguir estágio e ganhava
apenas R$ 350 por mês. Agora, em seis me-
ses de faculdade, já tenho trabalho em vista
na faixa de R$ 900 mensais", diz.
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Nesta formação, os alunos aprendem todas
as etapas necessárias - da elaboração do
roteiro à modelagem 3D - para a criação de
jogos digitais. Na PUC, a expectativa é de que a
procura pelo curso, lançado no ano passado na
universidade, triplique no próximo vestibular.
"Esse mercado de games movimenta dezenas
de bilhões de dólares no mundo por ano e,
no Brasil, por estar em desenvolvimento, te-
mos muito potencial de trabalho'3, afirma o
professor e coordenador do curso, Rogério
Cardoso dos Santos.

Saúde e bem-estar também despontam
corno campos promissores diante do envelhe-
cimento da população. Em 1960, a expectati-

IMAGEM Renata
queria estudar
moda, mas optou
pelo visagismo,
que avalia os
traços do rosto
para criar um visual

vá de vida dos brasileiros era de 54,6 anos e
agora é de 72,3 anos, segundo o Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).
Em 2030, a estimativa é de que a média ul-
trapasse os 78 anos. Foi pensando neste
mercado crescente que a estudante Paola de
Campos, 20 anos, resolveu se aventurar em
um curso ainda pouco conhecido pela maio-
ria, a gerontologia. "A principal função do
gerontólogo é acabar com os mitos sobre o
envelhecimento. É um profissional capacitado
para escutar e interpretar os idosos, compre-
endendo as partes biológicas, sociais e psico-
lógicas", afirma Paola, que é aluna da segun-
da turma do curso oferecido pela USP.
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Outro setor com boas perspectivas é o da
beleza, pois o Brasil é um grande mercado
nessa área - entre os produtos capilares, por
exemplo, é o terceiro maior consumidor no
mundo. Para movimentar essa indústria em
expansão, as universidades estão investindo
em cursos para formar profissionais capaci-
tados. Da produção de cosméticos a tudo que
é preciso para manter uma clínica estética, é
possível encontrar opções cada vez mais
segmentadas. Desde o começo do ano, a
Anhembi-Morumbi, por exemplo, oferece o
curso de visagismo e terapia capilar. Cerca
de 90 alunos vão à sala de aula para aprender,
além de cortes de cabelos e penteados, a
técnica do visagismo. Ainda pouco utilizada
pelos cabeleireiros, ela consiste em criar uma
imagem adequada para a personalidade da
pessoa, através do estudo dos traços do ros-
to de cada um. A estudante Renata Vaz, 20
anos, queria estudar moda, mas, quando
conheceu o visagismo, mudou de idéia. Ela
acredita que existe muito mais mercado para
as novidadesr pois um profissional qualifica-
do nessa área não ganha menos de RS 2 mil
por mês e pode chegar à casa dos R$ 30 mil,
com bons contatos.

Depois do sucesso que cursos como gas-
tronomia fizeram no mercado, as universida-
des buscam novas alternativas nesta área. Foi
criado o curso de tecnólogo em bebidas, no

NOVIDADES
PaoLa quer
ser gerontóloga
e Michel será
tecnólogo
em bebidas:
outras opções
no mercado

qual os alunos aprendem
sobre vinho, cerveja, ca-
chaça, café e água, entre
outras bebidas. O estudan-
te Michel Laurindo em-
barcou na idéia, mas en-
frentou um contratempo.
"Entrei na faculdade com
17 anos. Portanto, não
podia beber. Só quando
fiz aniversário, no final do
primeiro semestre, pude
fazer as aulas de degusta-
ção", comenta o universi-
tário da Anhembi-Mo-
rumbi, que escolheu o
curso por saber que faltam
profissionais qualificados
nesse segmento.

Quem investe nas novida-
des tem que encarar os riscos
da aposta, na opinião da

psicóloga e consultora de RH Bruna Dias. Segun-
do ela, muitas vezes as empresas não sabem
como aproveitar os profissionais que saem de
novos cursos, não por preconceito, mas por
desconhecer o que eles realmente estão aptos
a fazer. "Algumas empresas têm preferência
por recrutar, por exemplo, um engenheiro em

vez de um profissional
graduado em tecnologia de
petróleo e gás, porque
acreditam que o primeiro
é um profissional mais
completo, que pode ser
utilizado em diferentes
projetos e ter uma atuação
mais ampla", exemplifica.
Por isso, é importante
pesquisar sobre as possi-
bilidades de atuação no
mercado de trabalho, antes
de optar por um novo
curso. "Caso o vestibulan-
do não tenha certeza de
qual é a área ou segmento
em que quer atuar, vale a
pena fazer um curso de
graduação mais amplo e
se especializar depois de
entrar no mercado de
trabalho", sugere Bruna.
Opções não faltam.
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