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Universidades investem no desenvolvimento de carreiras inovadoras, de olho em demandas 
que a sociedade às vezes nem imagina que tenha ou que virá a ter  
 
Você pode não imaginar mas ainda vai querer utilizar o serviço de um profissional de 
naturologia, ciência que estuda a aplicação das terapias naturais milenares, e também atuais, 
para promover, manter e recuperar o bem-estar, a qualidade de vida e o equilíbrio entre o ser 
humano e o meio em que vive. A descrição do serviço é um tanto vaga, mas defendida com 
afinco pela estudante de naturologia Bruna Freitas, 25 anos, que desistiu do antigo sonho de 
ser médica para se dedicar à nova carreira. "Larguei medicina quando li a proposta da 
naturologia, que é ter uma visão integral do ser humano, tratar não só a doença, mas o 
aspecto biopsicossocial." Outro curso que também causa a sensação de que ainda vamos 
precisar dele é o de gerontologia. Não se trata do médico com essa especialização, mas de 
profissionais capacitados para atuarem junto às demandas assistenciais específicas dos idosos, 
contribuindo para que o envelhecimento possa ser um processo orientado, bem sucedido, 
assistido e cuidado. Henrique Salmazo da Silva, 22 anos, recém-formado pela primeira turma 
de gerontologia da Universidade de São Paulo, afirma que escolheu o curso pela possibilidade 
de atuar em uma área em construção, com foco na atenção em saúde. "Mas como é uma 
profissão nova, muitas empresas e seus gestores ainda não reconhecem nosso potencial de 
atuação." 
 
Bruna e Henrique estão no grupo de brasileiros que apostam em cursos recém-saídos do forno 
das universidades, sem a garantia do que esperar do mercado de trabalho. Henrique, por 
exemplo, trabalha atualmente com pesquisa. 
 
Criar novos cursos não é tarefa fácil. As universidades têm de equilibrar demandas econômicas 
e acadêmicas, com as expectativas dos estudantes, além de prever necessidades que hoje não 
são fundamentais para a sociedade, mas podem vir a ser. De olho nesta realidade, a Anhembi 
Morumbi criou uma verdadeira indústria para o desenvolvimento de cursos. 
 
"Trabalhamos com base no funil de inovação, uma metodologia utilizada pelas empresas para 
gerenciar esse tipo de processo", afirma Carlos Scappini, diretor de marketing da Universidade 
Anhembi Morumbi. O método é utilizado para mapear desde o interesse de estudantes do 
ensino médio, o tipo de em-preendedorismo que se vislumbra no futuro e até quais carreiras 
serão desenvolvidas a partir disso. Só em 2010, saírarn do funil 27 cursos, entre graduação e 
pós-gradução. 
 
"Além de carreiras novas, como naturologia e design de games, procuramos oferecer novas 
abordagens para as tradicionais", diz Scappini. A Anhembi inicia em 2010, por exemplo, um 
curso de engenharia mecânica com foco na produção de energias renováveis e tecnologias não 
poluentes. 
 
Agilidade no desenvolvimento 
 
O Senac também trabalha com metas de inovação. "Buscamos um crescimento de 10% em 
nossa oferta de cursos todo ano, já incluídos os ajustes nos cursos atuais", afirma Cláudio 
Luiz de Souza Silva, gerente de desenvolvimento. 
 
A instituição tem um plano de ação, renovado anualmente, com foco nas modificações do 
mercado. "Vemos uma mudanças muito grande na forma como as pessoas trabalham. Por 
exemplo, hoje é possível, com o uso da tecnologia, que a culinária permita a uma pessoa com 
alergia a camarão sentir o sabor do alimento", afirma Silva. 
 
Silva trabalha também no desenvolvimento de cursos técnicos, processo que tem de ser mais 
ágil do que a criação dos de graduação. "Estamos na fase de transformar técnicos, que tinham 
como foco o mundo material, em profissionais voltados para o mundo imaterial", explica. 



Como exemplo, cita o curso de automação de escritórios, que chegou a ter graduação no 
Brasil. "Essa profissional não desapareceu", garante Silva. "Migrou e hoje trabalha com redes." 
O curso de técnico de redes já existe há seis anos no Senac. "Lançamos na época que as 
empresas começaram a trabalhar com intranet e hoje temos uma demanda muito grande por 
esses profissionais." 
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