
T
odo mundo sabe que ter
uma rica formação educa-
cional e experiência profis-
sional é importante para o

currículo. Mas há empresas que são
extremamente rígidas ao selecionar
um candidato e, no dia-a-dia, não
exigem um terço do que pediram ini-
cialmente. Especialistas dizem que
o fato pode ser explicado, em parte,
pela grande quantidade de estudan-
tes que se formam a cada ano nas
universidades. Ou seja, como mui-
tas pessoas já têm acesso aos cursos
de graduação, é preciso "nivelar por

cima" e escolher outros critérios nos
processos de seleção, como pós-gra-
duação, idiomas e MBAs.

Outro ponto que ajuda a desven-
dar esse panorama é o crescimento
de empresas que operam de manei-
ra globalizada, onde os profissionais
têm de estar preparados para in-
teragir com o mercado internacio-
nal. Essa é a opinião do professor
de gestão de pessoas do Ibmec São
Paulo, Francisco Ramirez. Entretanto,
ele explica que a tendência é que
esta lista de atributos pouco utilizada
seja extinta, já que, para cortar cus-

tos e elevar a produção, as empresas
contratam menos gente para realizar
mais tarefas e, portanto, têm de en-
contrar perfis mais realistas. "Muitos
setores que antes funcionavam com
cinco pessoas, agora só têm um ou
dois funcionários. O nível de precisão
na escolha do funcionário tem de ser
maior", constata.

Diante da recomendação de que,
para alcançar um "lugar ao sol", é pre-
ciso ter no currículo, no mínimo, uma
graduação, seja ela qual for, milhares
de jovens não planejam corretamen-
te a carreira e, mesmo com o diploma



na mão, permanecem desemprega-
dos. O diretor da Korum Transição de
Carreira, Márcio Brasil, avalia que há
no País uma cultura onde o melhor
profissional é aquele que tem forma-
ção superior, pós-graduação ou MBA,
mas que, na prática, nem sempre é
assim que funciona. "O profissional
precisa ter experiência prática. E o
curso técnico propicia isso, pois ele
tem a oportunidade de praticar, com
orientação, o que aprende na sala de
aula, além de sentir, acompanhar e
participar do dia-a-dia de uma orga-
nização", considera.



Visão técnica
Na opinião de Brasil, apesar do cur-

so técnico ser uma saída para suprir
a demanda das empresas em mão-
de-obra especializada, o governo não
investe agressivamente na criação de
cursos técnicos gratuitos. Isso explica
o fato das empresas treinarem cada
vez mais seus profissionais, seja atra-
vés de centros de treinamento pró-
prios ou de convênios com escolas
técnicas. "O curso técnico é uma porta
de entrada para o mundo corporativo
que proporciona ao jovem a estabili-
dade financeira e profissional para a
busca do nível superior", acredita.

O gerente executivo de Educação
Profissional do Serviço Nacional de
Aprendizagem Industrial (Senai),
Alberto Borges de Araújo, vai mais fun-
do e avalia que a cultura "bachareles-
ca" existente no País colocou os con-

MÁRCIO BRASIL, diretor da
Korum Trasição de Carreira:

cultura ultrapassada gera o triste
cenário de jovens graduados,
mas sem o sonhado emprego

cluintes da formação superior muito
distante da realidade e das necessida-
des do sistema produtivo. Para ele, os
cursos técnicos, além de fornecerem
uma visão técnico-científica da profis-
são, apresentam uma forte orientação
para a prática profissional. "Os indica-
dores de inserção, superiores a 80%,
comprovam a importância da forma-
ção técnica de nível médio, principal-
mente para as indústrias", salienta.

Araújo explica que as indústrias
buscam o Senai e apresentam a de-
manda de educação profissional espe-
cífica, tanto em relação a perfis como
a quantidade de profissionais para um
determinado período e local ou em
caráter permanente. Dentre as mais
de 100 parcerias existentes, ele des-
taca empresas como Romi, Petrobrás,
Vale, Weg e Fiat. Já os setores indus-
triais que mais crescem e, conseqüen-
temente, são mais procurados para a
realização de cursos são: construção
civil, alimentos, máquinas e equipa-
mentos, vestuário e mineração, além
de siderurgia. "Nos últimos anos, esse
tipo de demanda aumentou em fun-
ção do crescimento econômico do
País e, conseqüentemente, da indús-
tria brasileira. Cabe observar que, de
acordo com pesquisa de campo em
2006/2007, 82% dos egressos dos cur-
sos técnicos do Senai estavam ocupa-
dos no mundo do trabalho", informa.

Nunca é demais
Mesmo com o bom panorama para

os cursos técnicos no Brasil, nada im-
pede que o profissional amplie seus
conhecimentos e faça uma universi-
dade posteriormente. "Todo profissio-
nal deve se preocupar, desde o come-
ço, em ter uma boa formação, com um
segundo idioma, conhecimentos ge-
rais, visão generalista, além de conhe-
cimento de culturas e ambientes em-
presariais. O mercado valoriza essas
características", ressalta Márcio Brasil.

Foi com essa perspectiva que o jor-
nalista Jefferson Albuquerque largou
a carreira de eletricista de manuten-

ção, área na qual se formou em 1996,
no Senai. Ele relata que sempre de-
sejou ter uma segunda opção e, após
ter trabalhado na Companhia do
Metropolitano de São Paulo (Metrô)
e, em seguida, ter arrumado emprego
em uma multinacional, viu que preci-
sava crescer e a forma mais fácil seria
por meio de uma faculdade.

Questionado sobre quais dos dois
caminhos foi mais vantajoso, ele diz
que ambos valeram a pena, mas se pu-
desse voltar atrás, não teria feito jorna-
lismo e sim algum curso que lhe desse
um retorno financeiro maior. "Ainda
não consegui ganhar o que eu ganha-
va no outro emprego como técnico
eletrônico, que era mais ou menos R$
2,7 mil. Hoje recebo menos do que isso
e trabalho muito mais. Queria crescer
e a faculdade dá essa impressão, mas
nem sempre é assim", pondera.



EDSON PEDROSO, da RCA
Soft: profissionais apresentam

ótimos currículos, mas não
têm bagagem prática

cimento, porém o especialista demo-
ra mais tempo para colocar em prá-
tica todo o conhecimento obtido na
graduação.

Pedroso relata que, em muitos pro-
cessos de contratação, ele se deparou
com ótimos currículos mas que, quan-
do foram avaliados na prática, não
corresponderam às expectativas da
empresa. "Em geral, alguns cursos de
graduação e pós-graduação dão muita
ênfase à teoria e não preparam os pro-
fissionais com a prática necessária ao
mercado de trabalho", avisa.

O executivo destaca que há pro-
jetos em que profissionais técnicos
conseguem dar respostas mais rápi-
das a curto prazo, como projetos WEB,

por exemplo. Já para áreas de sistemas
embarcados e desenvolvimentos de
aplicativos para TV Digital, a empre-
sa precisa de funcionários com nível
superior, pois são exigidos conheci-
mentos que são adquiridos somen-
te em cursos de graduação como en-
genharia de computação ou ciência
da computação, por exemplo. Uma
outra necessidade de se ter níveis de
graduação e pós-graduação é a possi-
bilidade de participar de projetos jun-
to a órgãos como Conselho Nacional
de Desenvolvimento Científico e
Tecnológico (CNPQ) e Fundação de
Amparo à pesquisa do Estado de São
Paulo (Fapesp).

O técnico em informática Rafael Reis,
que trabalha na RCASoft, explica que
optou pelo curso técnico porque a con-
clusão era mais rápida e o permitiria
fazer estágio desde o primeiro semes-
tre, conseqüentemente, o faria entrar
mais rápido no mercado de trabalho.
Ao contrário do que aconteceu com o
jornalista Jefferson Albuquerque, que
decidiu ingressar em uma faculdade,
Reis nunca se arrependeu da escolha
por um curso técnico, já que, no início,
recebia um salário de R$ 1,5 mil e atu-
almente, um ano depois, recebe apro-
ximadamente R$ 2,3 mil.

Durante a formação, Reis fez estágio
na diretoria de TV Digital do CPqD,
um dos mais conceituados pólos em
telecomunicações e tecnologia da in-
formação, onde fez muitos contatos
e "carimbou" sua carteira de trabalho
em uma grande empresa logo no pri-
meiro trabalho. "Eu já cheguei a acre-
ditar que sem o diploma de nível supe-
rior eu estaria sempre abaixo de quem
o tivesse, mas na prática não tem sido
assim", declara.

Reis ressalta que a empresa nunca o
pressionou a fazer um curso superior
e seu crescimento não foi barrado por
este motivo. Em contrapartida, a em-
presa deixa claro para todos os funcio-
nários que, para trabalhar com os pro-
dutos de TV Digital, os conhecimentos

RAFAEL REIS, técnico em
informática: sem o diploma de
nivel superior estaria abaixo no
competitivo mercado de trabalho,
mas na prática não tem sido assim

adquiridos no curso técnico não são
suficientes. "É preciso estudar Python,
NCL, entre outras linguagens de pro-
gramação. Uma forma de aprender
isso é fazer uma faculdade ou reali-
zar um curso específico. A empresa
ministra cursos nessa área, então vou
poder completar minha formação lá
mesmo", comemora. C©N
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