
ACABOU A FACULDADE: E AGORA?

Após quatro ou cinco anos de gradua-
ção, a tão esperada conclusão do curso
não significa o fim das preocupações.
Com o mercado cada vez mais competi-
tivo, é essencial que o profissional tenha
um plano de carreira, dando continuida-
de aos estudos. Mas ai surge a questão:
ingressar em um segundo curso ou en-
carar uma pós-graduação?
De acordo com Izabela Mioto, professo-
ra e orientadora pedagógica da Pós-Gra-
duação da Fundação Armando Álvares
Penteado (FAAP), na hora da dúvida, a
pergunta mais apropriada a se fazer é:
"Como pretende estar daqui a uns cin-
co ou dez anos?" Ter um objetivo ajuda
a não perder o foco. Por esse motivo, é
importante definir se está seguro quanto
à formação escolhida. Do contrário, a se-

gunda graduação será bem-vinda. Mas
se estiver plenamente satisfeito, cursos
de especialização são boas alternativas
para aprimorar e agregar valor à carreira.
"A pós-graduação e o MBA no currícu-
lo são importantes, pois mostram que o
profissional não parou no tempo", enfati-
za Izabela.
Foi vendo as necessi-
dades da empresa e as
oportunidades de su-
bir de cargo que Jullia-

ne Felicíssimo, 23 anos,
decidiu fazer um curso
de especialização. Ela
contou com o apoio
do seu supervisor para
escolher a Faculdade
Cásper Libero e a pós-

graduação em Marketing e Comunica-
ção Publicitária. Na verdade, Julliane for-
mou-se em Letras, em 2006, mas só após
dar aulas de leitura e reforço para alunos
da rede pública percebeu que não tinha
o perfil de educadora. Mesmo formada,
optou por mudar de área e, no início de
2008, participou do processo seletivo da
Schincariol, na qual passou a trabalhar
como apoio do departamento de Mar-
keting. "Tenho a sensação de que agora,

sim, acertei", enfatiza a jo-
vem, entusiasmada com
essa nova fase na carreira.
Enquanto não estudava,
perdeu duas oportunida-

De acordo com Izabela Mioto, da
FAAP, ter um objetivo ajuda a não

perder o foco profissional.

38 Agilação jan/fev 2009



PERSPECTIVA

dês de subir no setor em que atua, mas
não pôde concorrer devido à formação.
Agora, porém, com a pós-graduação,
vai ter a chance de participar das seleti-
vas. "Estou focada em entrar de cabeça
no Marketing", diz. "Agora que descobri
meu lugar, não pretendo parar de estu-

dar e já estou pensando em fazer outras
especializações."

Atrás das afinidades. Como no caso de
Julliane, muitas empresas oferecem pro-

moções que não estão associadas à área
de interesse do colaborador e, aí, surge
a dúvida. Quando isso acontece, o mais
indicado é não fazer cursos apenas por

exigências profissionais. Afinal, a possi-
bilidade de sucesso é maior quando se
trabalha com algo com que se tem afi-
nidade. Por isso, o estágio é uma exce-
lente porta de entrada para que o jovem
perceba o que lhe dá prazer, além de de-
senvolver habilidades ao unir conheci-
mentos teóricos com o aprendizado prá-
tico. Um exemplo disso é o ex-estagiário
Bruno Klajn, graduado em Marketing e,
atualmente, trainee do Grupo Gerdau,
13° maior produtor de aço do mundo.
Para não ficar para trás, ele se matricu-
lou na pós-graduação de Administração
de Empresas, da Pontifícia Universidade
Católica de São Paulo (PUC/SP). "Optei
por me matricular porque acredito que a
pós-graduação traga um diferencial para
o meu currículo" enfatiza. Hoje, ter uma
especialização no currículo, mesmo no
início de carreira, deixou de ser um di-
ferencial e, para algumas organizações,
passou a ser um pré-requisito.
No entanto, é preciso enfatizar: "Tenha
foco naquilo que lhe dá prazer, no que
o diferencie corno profissional, mesmo
que no início demore um pouco para
encontrar uma oportunidade", aconse-
lha a orientadora. Por outro lado, com
o mercado cada vez mais competitivo,

sempre haverá a pergunta: "E agora?"
principalmente para os profissionais que
nunca param de evoluir.

Desafios ao profissional de finanças
Para os jovens que
buscam se especiali-
zar em finanças, uma
boa dica é se associar
às entidades de clas-
se que atuam na defe-
sa de seus interesses.
A Associação Nacio-
nal dos Executivos de
Finanças, Administra-
ção e Contabilidade
(Anefac) é uma das
entidades preocupa-
das com a carreira e
com a atual situação
da economia. Nesta
entrevista, o vice-presidente da Ane-
fac, Sidney Matos, analisa a crise e
dá importantes dicas para amenizar o
problema:

Agitação - Como deve ser a atuação
do profissional de finanças em época
de crise? :

Sidney Matos - Passamos por um pe-
ríodo de euforia nos últimos anos, com
os preços das commodities em cota-
ções altíssimas, demanda em cons-
tante alta, mercado de construção civil
superaquecido, pedidos chegando sem
muitas dificuldades de negociação. Foi
o período em que ter disponibilidade
de produtos e serviços era até mais
importante do que preço e limites de
crédito. Mas, de repente, o mundo virou
de cabeça para baixo. Os capitais min-
guaram, assim como o crédito, e agora
é hora de ser conservador e concen-
trar-se no que é essencial para sobre-
vivência e continuidade dos negócios:
saber o tamanho de seu mercado e
redimensionar sua estrutura para aten-
dê-lo. Decisões mais rápidas resultarão
em retomada de negócios mais rapida-
mente, também. Descobrir e desenvol-
ver maneiras mais ágeis e confiáveis
de disponibilizar informações é muito

importante nesse pe-
ríodo; por isso, os co-
nhecimentos de recur-
sos em Tecnologia da
Informação são funda-
mentais.

Agitação - Quais as
principais atitudes para
controlar os gastos?
Sidney Matos - Saber
manter o fluxo de cai-
xa saudável é, mais do
que nunca, uma neces-
sidade neste momento.
A recente freada nos

negócios fez com que muitas empresas
ficassem com projetos parados, esto-
ques altos e fornecedores esperando
pagamento. Agora, com margens mais
apertadas e pedidos mais escassos, o
controle dos gastos é fundamental. É
preciso negociar os prazos de pagamen-
to com fornecedores até regularizar seu
fluxo de materiais e pagamentos, rene-
gociar o prazo com clientes e não tomar
empréstimos a juros exorbitantes.

Agitação - Qual a importância dos pro-
fissionais de finanças durante a crise
finaneira?
Sidney Maios - Os bons profissionais
de finanças não têm o que temer. De-
pois de passarem por esses desafios
com sucesso, estarão mais fortes e
experientes, prontos para assumirem
novas responsabilidades e desafios, O
profissional de finanças é cada vez mais
importante nas organizações, principal-
mente em tempos de crise e incertezas.

.Ter sucesso é questão de tempo para
aqueles que trabalham com transpa-
rência, ética, criatividade, boa comuni-
cação interpessoal, conhecimento do
produto e seus custos, bem como co-
nhecimento do negócio e do mercado
em que está atuando.
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