
MERCADO

Diploma mais qual
Cada vez mais áreas
exigem certificação
profissional.
Instituições devem
estar atentas para
atender à demanda
do mercado

s instituições de ensino su-
perior devem ficar atentas a
um movimento do mercado

.de trabalho que, se não che-
ga a ser uma novidade, tem ganhado
espaço nos últimos tempos. O diploma
universitário em áreas como direito,
medicina, engenharia, tecnologia ou
economia começa, cada vez mais, a re-
presentar apenas uma porta entreaberta
para os profissionais formados. O que
cria oportunidades para muitos deles é
uma comprovação individualizada da
qualificação especifica do profissional
para assumir cargos e funções de nível
superior ou técnico, ou seja, por meio
da certificação profissional.

"Nos níveis de heterogeneidade aca-
dêmica a que chegamos, não há saída
que não seja partir para a exigência da
certificação profissional, fato que já é
absolutamente corriqueiro nos países
do primeiro mundo", diz Francis Bo-
gossian, presidente da Associação das
Empresas de Engenharia do Rio de
Janeiro e assessor da presidência da
Fundação Cesgranrio.

Pesquisa do Human Resources Cer-
tification Institute (HRCI), instituto
americano de certificação em recursos
humanos, apontou que 73% dos líderes
empresariais afirmam que os profissio-
nais que têm certificação inspiram mais
confiança e respeito no local de traba-
lho. A mesma pesquisa concluiu que

Mais provas à vista: especialistas
defendem que programas de
certificação profissional façam parte
do currículo de cursos superiores

até a lucratividade da empresa tende a
melhorar, já que os profissionais de RH
certificados têm maior impacto positivo
no desempenho financeiro das organi-
zações para as quais trabalham. Nos
Estados Unidos, em mais de 30 anos
do programa de certificação, o HRCI já
certificou mais de 150 mil profissionais
em 70 países.

"Para as empresas, a certificação é
hoje um dos principais critérios para se-

lecionar novos talentos. Os profissionais
de RH certificados são muito mais prepa-
rados e trazem, com certeza, resultados
muito mais positivos e superiores para
as suas organizações", afirma Cirlene
Werneck, vice-presidente de treinamento
e desenvolvimento da Associação Brasi-
leira de Recursos Humanos (ABRH).

Bogossian defende que diante desse
cenário o papel das instituições brasilei-
ras seja se unir a associações e entidades
representativas para juntas poderem
propiciar um ambiente interno que per-
mita ao graduando conhecer e vivenciar,
ainda durante o seu curso, essa nova
realidade do mercado.
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"As universidades deveriam se
orgulhar de colaborar dessa forma e
ver os seus formandos se submetendo
a um exame de proficiência, já que a
certificação também garante que es-
ses recém-formados progridam mais
rapidamente em termos profissionais,
conquistando melhores salários e maior
reconhecimento por parte dos seus em-
pregadores", argumenta o presidente da
Associação das Empresas de Engenharia
do Rio. "O Brasil mantém ainda regras
arcaicas com relação à regulamentação
das atribuições dos diplomados em
cursos superiores e precisa se
modernizar", afirma.

Para ele, como as instituições públi-
cas de ensino fundamental e médio se
deterioraram muito nos últimos anos,
não há mais a necessidade de uma
boa formação básica para aqueles que
ingressam no ensino superior privado.
Dessa forma, cabe então às universi-
dades formar esses profissionais de
acordo com o que o mercado precisa e
com a devida qualificação, "Nada mais
natural que elas agissem em moldes
semelhantes aos que já pratica a OAB.
ou seja, exigindo e incentivando os
seus recém-formados a se submeterem
a um exame de qualificação para pode-
rem exercer a atividade para a qual se
diplomaram", conclui.

Especialistas do mercado defendem
que em profissões que mexem direta-
mente com a vida das pessoas, caso de
médicos, enfermeiros e engenheiros,
por exemplo, os programas de certifi-
cação profissional deveriam fazer parte
do currículo normal do curso superior
ou se tornarem uma complementação
natural da conquista do diploma, e tudo
isso com uma intensa fiscalização e
inspeção do MEC.

"Nos Estados Unidos, por exem-
plo, um profissional precisa atender
aos requisitos de elegibilidade a uma
determinada certificação e esses re-
quisitos podem ser comprovados por
uma experiência profissional de alguns
anos ou então por uma combinação da
experiência adquirida dentro e fora da
universidade com o seu diploma de
conclusão do curso", explica Cirlene
Werneck, Para a executiva de RH,
é preciso ampliar o debate
para que se compreenda
efetivamente o conceito de

certificação profissional, muitas vezes
apenas confundido com os certificados
de conclusão de cursos superiores. "A
certificação se diferencia por exigir
uma experiência profissional no exame
e recertificações periódicas".

O processo de certificação profissio-
nal no Brasil iniciou em 1963, através
da Ordem dos Advogados do Brasil
(OAB), embora a obrigatoriedade para
os bacharéis de direito esteja em vigor
desde 1994. Mas foi na década de 80,
com o boom da indústria de tecnologia,
que o conceito de certificação ganhou
força quando o segmento de Tecnologia
da Informação (TI) adotou uma nova
postura no que se refere ao reconheci-
mento da proficiência dos seus colabora-
dores. Não bastava apenas vender novos
equipamentos e tecnologia, era preciso
ter conhecimento profundo sobre eles,
que alguém estivesse junto ao cliente
com informações específicas para poder
configurar e ensinar corretamente a usar
todos aqueles equipamentos e novida-
des. O movimento extrapolou o mundo
de TI e hoje está cada vez mais presente
em vários segmentos profissionais.

"A certificação melhora o nível dos
profissionais que atuam em determi-
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nado setor, os toma mais confiantes e
aumenta a empregabilidade deles. Por
outro lado, ela também ajuda na for-
matação de programas curriculares que
visam melhorar a qualidade do ensino e
permite que a comunidade enxergue e
reconheça mais as empresas e os profis-
sionais que adotam a certificação como
um diferencial de mercado", explica
Cirlene Werneck.

ara ela, ao credenciar um
profissional a desempenhar
determinada atividade com
base em padrões e normas

preestabelecidas por associações de
classe, empresas, entidades, sindicatos
da categoria ou agências especializa-
das, o que o mercado está fazendo é
criar meios de garantir que as compe-
tências dos seus profissionais estejam
em padrões de qualidade mundiais.

"Ao criar um programa de certifi-
cação, uma empresa define de forma
clara e objetiva os comportamentos
que ela espera dos seus profissionais",
explica Cirlene.

Os programas de treinamento inter-
nos das empresas também ganharam
com a adoção do sistema de certificação
profissional. Ao saberem que serão ava-
liados formalmente, por meio de uma
prova de certificação, os colaboradores
passam a adotar uma outra postura, de
maior cobrança de conteúdo, em relação
aos treinamentos que são oferecidos
internamente nas empresas.

O ganho aqui é em proatividade, um
requisito cada vez mais exigido e cobra-
do nas organizações no que se refere ao
desempenho dos seus colaboradores.

Assim funciona a área de direito,
em que só é possível para um bacharel
exercer a profissão de advogado depois
de prestar e ser aprovado no Exame da
OAB. Da mesma forma ocorre com os
médicos, que normalmente precisam
passar por uma residência para a sua
qualificação profissional.

Desde 2004, também o mercado
financeiro e os bancos estão exigindo
certificações para contratar profissionais
em todas as instituições financeiras vin-
culadas ao Banco Central. (R.C.B.)

28 ENSINO SUPERIOR

Text Box
Diploma mais qualificado, Ensino Superior, São Paulo, p. 26-28, 2009.




