A história de Diego de Jesus Neves,
24 anos, retrata bem este novo perfil.
Ele se formou em Engenharia Ambiental pelo Centro Universitário de
Santo André e trabalha na Mercedes
Benz. Quando entrou na empresa, ainda não tinha formação universitária e
trabalhava como operador de produção.
De olho nas oportunidades do mercado, escolheu o curso de Engenharia
Ambiental. "Sei que é a profissão do
futuro. Todas as empresas, hoje em dia,
buscam a questão da sustentabilidade.
Tentei aliar isso com minha oportunidade de já estar dentro da Mercedes."
Ao se formar, Neves conseguiu ser
"emprestado" para a área de meio ambiente, na própria Mercedes Benz. Mas
a política interna só permite empréstimos temporários, de seis meses. Ele
conseguiu ficar nove meses na função e
teve de retornar ao antigo posto. Mas já
luta para conseguir a vaga fixa na área
desejada. "Vou voltar para ambientes
em breve. Além de ter uma boa formação, fico em cima o tempo todo. É
preciso correr atrás sempre", afirma.
E correr atrás não significa se fixar em
uma vaga e fazer de tudo para conseguir
aquele posto. Neves, por exemplo, também busca trabalho em outras empresas.
"Inclusive faço uma pós-graduação para
não perder oportunidades. Espero cursar
a parte de qualidade e de logística para
fechar o ciclo de gestão integrada que as
empresas buscam. Estudar cada vez mais
e se aprimorar é o que garante empregabilidade. Hoje em dia, não tem mais essa
história de estudar um certo número de
anos e parar. Não se pode mais parar de
estudar, é preciso buscar especializações,
cursos de idioma", acredita.
A visão de Neves está em sintonia
com a de consultores da área de educação e de mercado. Para Eduardo Najjar,
professor da pós-graduação e coordenador do departamento de educação
executiva da Escola Superior de Propaganda e Marketing (ESPM), a educação
passou a ser para toda a vida. "O novo
profissional precisa ter diversas habilidades, eu diria até inúmeras. Precisa
estar complementando sua formação o
tempo todo", define.

Elizabeth Silveira, consultora de
recursos humanos da Cia de Talentos,
pensa de forma parecida. Segundo
ela, apesar de o conhecimento teórico
ter perdido um pouco de espaço para
habilidades pessoais, como capacidade
de trabalhar em grupo e de liderança,
ele não deixou de ser importante. "O
conhecimento acadêmico acaba pesando. Ter uma pós-graduação, um MBA,
é sempre um referencial importante para
a empresa", afirma Elizabeth.
Neves também acerta ao ficar de olho
em novas vagas dentro e fora da empresa
em que trabalha. Najjar explica que a "fidelidade canina" já foi muito valorizada,
mas isso mudou. "Antes, o funcionário se
sujeitava a fazer tudo o que o chefe mandava, até o que não sabia, para permanecer no emprego. Hoje, o profissional tem
uma série de competências e as coloca
à disposição da empresa. Se outra paga
mais, ele vai embora. Há, no mercado,
uma luta acirrada pelo que chamam de
retenção de talentos. É o grande tema das
empresas hoje em dia: o que fazer para
que seus bons funcionários não queiram
ir embora", diz Najjar.
Elizabeth lembra que o mercado busca pessoas com iniciativa. Ela diz que
antigamente se focava a estabilidade,
mas o mercado se tornou mais dinâmico. "A empresa desenhava para o jovem
seu desenvolvimento, o que ele deveria
buscar. Hoje não. O jovem passou a ser
o dono de sua própria carreira, de seu
sucesso. Quem desenha a carreira é ele e
não mais a empresa. E ele tem de correr
atrás do que quer", explica Elizabeth.

N

em precisa dar a dica, o
novo perfil parece já ter
sido incorporado. Bruno
Alves Pecci, 25, analista
de recursos humanos da Riachuelo,
formado em Processamento de Dados
pela Universidade Bandeirante de
São Paulo (Uniban), repete o "quase
mantra" da nova geração. "O ideal é ir
em busca das oportunidades, não ficar
acomodado. E estudar sempre, não se
pode mais parar."
Se por um lado o mercado está mais
dinâmico e oferece mais oportunida-
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des, ser classificado como competente
para ocupar essas vagas ficou mais
complexo. Elizabeth explica que antigamente as empresas se prendiam mais
à formação técnica do profissional e
à experiência de trabalho, mas, atualmente, o mercado busca um perfil
mais calcado em qualidades pessoais.
"Se tiver boa formação teórica vai ser
ótimo. No entanto, o que mais conta
são competências pessoais, como capacidade de comunicação, de liderança,
de improvisar, de gerenciar pessoas.
Buscam-se profissionais capazes de
visualizar o todo, de enxergar oportunidades. Conhecimento técnico é mais
fácil de adquirir. Ensinar a ser um bom
líder, por exemplo, é mais complicado",
diz a consultora da Cia de Talentos.
Para Elizabeth, as instituições de
ensino superior deveriam acrescentar
ao currículo disciplinas como Gestão

de Pessoas e Recursos Humanos, independente do curso.
Neves, em sua formação superior,
teve esse respaldo. Para ele, por mais
que a ocupação dentro da empresa seja
técnica, é preciso estar preparado para se
relacionar com as pessoas e para trabalhar em equipe. "Isso é o mercado hoje.
É preciso se relacionar com pessoas
que têm outras culturas", diz. Ele conta
que a faculdade o ajudou muito nesse
quesito ao forçar os trabalhos em grupo
e o contato com profissionais, do meio
empresarial, na busca de informações
para o trabalho de conclusão de curso.
"Foi um suporte para o que eu encontrei
na vida profissional", afirma.
Najjar adverte que não basta mais
conhecer profundamente um assunto. É
preciso ter uma visão global, estar por
dentro de temas correlates. Segundo ele,
a instituição de ensino precisa estar atenta

não apenas à formação vertical, que aprofunda o conhecimento sobre um tema,
mas também à horizontal. "É claro que
se vou ser um oceanógrafo preciso saber
tudo sobre petróleo, camada pré-sal, mas
também preciso ter uma visão de mercado
e de mundo para saber onde mais posso
aplicar meu trabalho, como posso ampliar
horizontalmente minha carreira. Escrevendo um livro, por exemplo. É papel da
escola abrir esse campo de mercado para
seus alunos", explica Najjar.
O professor da ESPM também
afirma que já foi o tempo em que as
instituições ditavam um currículo e as
empresas se adaptavam a ele. Segundo
Najjar, é preciso ir ao mercado e perguntar o que ele quer como formação
dos alunos. "Só no Brasil e na América
Latina que as instituições estão dissociadas do mercado. Quem contrata,
precisa 'repreparar' o aluno", diz.

E

stá constatado que o mercado procura habilidades
mais comportamentais. E
como fica o embasamento teórico neste novo quadro? Na
experiência de Pecci, a teoria ajuda
- e muito. "Conheço muitas pessoas
formadas que dizem por aí que o
ensino vai dar apenas 10% do que se
usa na vida prática. Não concordo.
A teoria abre um leque de opções,
é muito importante no dia-a-dia. Eu
diria que traz uma contribuição de
70%", afirma o ex-aluno da Uniban.
Ex-aluna de Administração de Empresas das Faculdades de Campinas
(Facamp), Luana Franco Ricieri, 24
anos, confessa que a possibilidade de
a instituição oferecer embasamento
teórico pesou na sua escolha. "Quando
escolhi a faculdade que iria cursar,
confesso que assumi certo risco, o curso era novo. Mas me chamou a atenção
a Facamp oferecer cursos em tempo
integral, mais focados na formação
acadêmica do aluno. Felizmente, assumi um risco que me proporcionou
um ótimo retorno", diz Luana, que
atualmente trabalha com auditoria
interna na 3M do Brasil Ltda.
Talita Sanchez Agostinho, 22 anos,
assistente de marketing da CBC Cartuchos, que é formada em Comunicação Social com ênfase em Publicidade
e Propaganda pela Faculdade Editora
Nacional (Faenac), de São Caetano
do Sul, também vê grande importância na formação teórica."Consegui
uma boa visão de mercado e senso
analítico com base nos conhecimentos adquiridos na faculdade", diz.
De acordo com a pesquisa encomendada pelo Semesp, o item "ter professores
que dêem uma forte formação acadêmica" é visto como de total importância
por 48% dos profissionais entrevistados.
Apesar disso - ou aliada a isso —, a
necessidade da prática ainda na faculdade vai se consolidando na lista de
exigências dos jovens profissionais. A
própria Talita frisa que um diferencial
da instituição em que estudou foi proporcionar a vivência prática em várias
áreas do curso. Ela considera que dar

CAPA PESQUISA

uma boa base, aliando conhecimentos
teórico e prático foi fundamental no
ensino que teve para ocupar o cargo
que tem hoje.
Denis Luis de Oliveira Esteves,
25 anos, analista de informações gerenciais pleno da TVA, formado em
marketing pela Universidade Anhembi
Morumbi, concorda com Talita. Para
ele, o embasamento teórico foi sim
importante, mas os maiores subsídios
para sua vida profissional vieram
das atividades práticas. "Tive muitos
trabalhos práticos. Aprendia mais na
execução desses trabalhos. Isso porque
tinha de recorrer a casos reais, recorrer
a empresas", explica Esteves.

A

delia Franceschini, especialista na área de ensino e diretora-geral da A. Franceschini Análises de Mercado,
empresa que realizou a pesquisa para
o Semesp, diz que a ênfase na prática

Entenda a metodologia da pesquisa
Descobrir quais são os aspectos que os recém-formados
julgam mais importantes em uma escola de ensino superior
para a futura atuação profissional e também qual é a porcentagem de participação dos alunos formados em escolas
particulares de ensino superior no quadro de funcionários
das principais empresas do país localizadas no Estado de
São Paulo foram os objetivos da pesquisa Desvendando a
Formação Acadêmica em 2008, realizada pela A. Franceschini
Análises de Mercado a pedido do Sindicato das Entidades
Mantenedoras de Estabelecimentos de Ensino Superior no
Estado de São Paulo (Semesp).
Foram entrevistados 1.438 profissionais que ocupam
cargos de alto e médio escalão, analistas e jovens recémformados das mais diversas áreas, como industrial, financeira,
de serviços, de saúde e de turismo, em empresas eleitas como
sendo as maiores e mais representativas do setor.
De acordo com os funcionários recém-formados entrevistados pela pesquisa, os aspectos mais ou menos valorizados
em uma escola de nível superior para garantir o sucesso
profissional dos seus alunos são:

é o item que mais vem crescendo nos
últimos anos como sendo importante
na opinião dos entrevistados. "Já foi
menos de 40%, em 2001, e agora é de
59%", afirma.
Outro item destacado pelos entrevistados da pesquisa e com mudanças
recentes é o relacionado à imagem
das instituições. O curso ser bem
conceituado pelo Ministério da Educação é considerado como sendo de
total importância por 76% dos profissionais entrevistados. E a escola ser
conhecida pelo mercado, por 64%.
"O MEC tem grande credibilidade
hoje em dia. Essa foi uma mudança apontada pela pesquisa, não era
assim tão importante em 2001, por
exemplo. Bateu o reconhecimento
pelo mercado", diz Adélia.
Adélia lembra que, apesar de a
imagem das instituições estar em
alta na cotação dos jovens profissionais, as instituições costumam ter

um marketing muito tímido nessa
área. "Elas não fazem campanhas de
imagem. Fazem apenas para divulgar
cursos e vestibulares. E a pesquisa
mostrou que a imagem é um dos pontos
mais valorizados", afirma a coordenadora da pesquisa.
E há razões concretas para se levar
em conta a imagem. Para Esteves,
ex-aluno da Anhembi, o "nome" da
faculdade o ajudou a conseguir uma
vaga no mercado. "Eu nem achava
que fosse a melhor faculdade, mas
percebi na prática que era bem cotada,
ouvi isso nas entrevistas de trabalho
que fiz", diz.
Para ele, não há mais discernimento
entre instituições públicas e privadas,
mas há preferência no mercado pelas
com melhor conceito de qualidade.
"Há empresas que, em processos de
seleção de currículo, realmente optam
apenas pelos alunos de instituições
renomadas", observa.

A pesquisa também mostra que, neste ano, 86% dos
funcionários das empresas participantes do estudo, enquadrados no perfil da amostra, fizeram a graduação em escolas
privadas. Em 2004, eram 76%. Quanto mais jovem, maior
a presença da formação superior em faculdades privadas.
Dos entrevistados com até 25 anos, 93% cursaram nessas
instituições. O valor cai para 81 % entre os funcionários com
46 anos ou mais. Ainda assim, 3/4 dos executivos e gerentes
são egressos do ensino privado.
A pesquisa constatou que 71% dos presidentes, 80%
dos diretores, 86% dos gerentes, 89% dos analistas e técnicos e 90% dos recém-formados fizeram a graduação em
escolas privadas. Entre os cursos, o de maior prevalência
do ensino privado é o de Turismo/Hotelaria, com 97% dos
profissionais formados por particulares. O de menor presença do ensino particular é Engenharia Mecânica, com 67%.
Dos entrevistados, 38% possuem pós-graduação,
5% cursam e 57% não possuem, mas 33% pretendem
cursar. A indústria e o comércio são os setores que mais
valorizam a pós-graduação. Neste nível de ensino, 85%
foram formados por instituições privadas, 3% a mais do
que em 2004. E, entre os que pretendem cursar uma pósgraduação, 93% indicam como possíveis escolas privadas.
PEREIRA, Patrícia. Formados para o Mercado. Ensino Superior, São Paulo, ano 10, n. 121, p. 24-31, out. 2008.

