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Redes para o emprego
Especialistas apresentam projetos para o ensino superior e defendem
as redes sociais para alavancar o futuro profissional dos alunos

Com a certeza da crescente
competitividade que os
graduandos enfrentam para
conseguir uma vaga no

mercado de trabalho, além de uma boa
formação acadêmica, as instituições
de ensino superior começam a se pre-
ocupar cada vez mais com a colocação
de seus alunos e egressos no campo
profissional. Aposta de especialistas,
os sites de relacionamento social na
internet, mais do que simples redes de
contato entre amigos, surgem como
uma ferramenta alternativa
facilitadora da busca pela
profissionalização, serviço que
deve ser explorado pelas insti-
tuições para ajudar a qualificar
seus estudantes.

Um entusiasta do uso das
redes de relacionamento on-
line, o diretor da Educa Co-
municação, Tório Barbosa,
acredita na importância des-
sas ferramentas, tanto para
divulgação das ações insti-
tucionais das instituições de
ensino como para alavancar
o futuro profissional de seus
alunos. O Brasil possui mais
de 100 milhões de usuários
de internet, 47 milhões de
perfis no Orkut e novas redes
sociais (Facebook, Twitter,
blogs etc.) que vêm ganhando
adeptos a cada dia, fazendo
da internet um grande espaço
de interação que pode ser
utilizado de forma inovadora,
voltado para a empregabilida-
de dos usuários.

"É tudo muito novo, mas
me parece que o caminho das
redes sociais não tem volta",
defende Tório. Embora ainda

não haja um modelo certo, ele acredita
que é na base da experimentação que as
instituições de ensino poderão definir o
melhor uso e aplicação das ferramentas
online de comunicação para conquistar
o público estudante. "Essa geração de
jovens que foi alfabetizada junto com
a internet é muito rápida e tem muito
acesso a informação e as instituições de
ensino superior precisam acompanhar
esse ritmo", defende.

Com a ajuda do Linkedln, uma rede
social voltada às relações de trabalho,

Tório Barbosa desenvolve um programa
para auxiliar na preparação dos alunos
da Faculdade Literatus, em Manaus,
para a vida profissional. O programa
Empregue Habilidades foi desenvolvido
em parceira com o Instituto Thomas In-
ternational e funciona com a elaboração
de laudos comportamentais específicos
de cada aluno, a partir da aplicação de
extensos questionários, que indicam as
habilidades e competências dos estu-
dantes. A partir daí a faculdade promove
atividades extracurriculares e cursos

específicos para trabalhar as
eventuais deficiências dos
aspirantes a uma boa quali-
ficação profissional. "Com
base nesse laudo é que a gente
vai fazer as medições de en-
sino, identificando se o aluno
precisa melhorar a relação
interpessoal, aprender a falar
em público ou a trabalhar
em equipe, e a instituição vai
oferecer cursos para ele sobre
isso para que saia ainda mais
bem capacitado da faculda-
de", explica o especialista.

O Empregue Habilidades
teve início em agosto deste
ano e Tório espera para daqui
a um ano começar a colher
resultados. Também após esse
período é que irão avaliar a
necessidade de reformulação
do currículo acadêmico.

O diretor do grupo Ibmec,
Eduardo Wurzmann, concor-
da com a necessidade de se
proporcionar aos estudantes
uma boa qualificação, que vá
além dos bancos acadêmicos.
Para ele, a preparação dos
alunos para o mercado de
trabalho é um viés da forma-
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ção superior, que deve ser explorado
pelas instituições de ensino. "Quando
a gente viu, já foi dada a largada e
precisamos entrar na corrida", exem-
plifica. O diretor considera que formar
profissionais de alta competitividade é
uma realidade cada vez mais relevante
e um grande desafio.

Para fazer a ligação entre o
mercado de trabalho e os
alunos, o grupo criou uma
plataforma de relaciona-

mento e uma rede de contatos, que
inclui alunos e ex-alunos, empresas
e professores, promovendo a troca de
informações e experiências. O progra-
ma oferecido pelo grupo prevê ainda
a ajuda de consultores experientes
para que o aluno construa um plano
de carreira e dispensa amplo apoio
acadêmico para ajudá-lo a perseguir
os objetivos traçados. O Veris Carrei-
ras é um serviço de planejamento de
carreira que acompanha o currículo do
estudante, o posicionamento no mer-
cado e dispõe de plantões de dúvidas,
palestras e workshops que contribuem
para a formação profissional dos estu-
dantes, além de incluir disciplinas de
empreendedorismo na grade curricular
de variados cursos.

O diretor do grupo ressalta que é
difícil garantir que o aluno aprenda
como ser um líder ou a trabalhar em
equipe de forma eficiente numa dis-
ciplina. Ele conta que, ao identificar
a necessidade de ensinar aos alunos
mais do que o conteúdo específico
de cada curso, busca-se introduzir
no currículo obrigatório conceitos
que desenvolvem certas capacidades
de empreendedorismo e emprega-
bilidade. "Tem de ser um trabalho
jntracurricular, tentar permear o cur-
rículo com essas características. Para
desenvolver a habilidade de trabalhar
em equipe, por exemplo, planejamos
estudos de casos que sejam em gru-
po", aponta Wurzmann.

De acordo com ele, o grupo busca
o empreendedorismo. "Tem empresas
que se preocupam muito com isso e a
gente gosta de mostrar para as pessoas

Eduardo: é possível permear o
currículo com o tema empregabilidade

que sim, esse é um país muito receptivo
a atitudes empreendedoras", ressalta
Wurzmann, para quem empreendedoris-
mo e empregabilidade podem e devem
caminhar juntos.

Por outro lado, o investimento é bas-
tante elevado e se apresenta como um
desafio para instituições com grande
número de alunos. Mas o diretor do
grupo Ibmec entende que o mercado
obriga as instituições a se adaptarem
e devem fazê-lo identificando suas
vocações particulares.

"Não acredito que exista só uma
coisa necessária a ser feita. O negócio
de educação é uma coisa muito de exe-
cução mesmo, fazer coisas certas, ter
os professores engajados, a secretaria
funcionando e o financeiro saudável.
Não dá pra dizer que agora vou manter
o serviço Carreiras e tudo vai dar certo",
alerta Wurzmann.

Tório Barbosa também confirma que
é um alto investimento, mas garante
que, para atingir os objetivos, o resul-
tado compensa. "Com o aluno saindo
mais bem preparado temos uma imagem
melhor. E isso é melhor do que gastar
em publicidade", complementa.

Conquistar os alunos para partici-
par efetivamente dos programas é ou-
tro desafio que deve ser superado pe-
las instituições de ensino. Ao mesmo
tempo que as instituições investem
em programas de empregabilidade
que convidam o aluno a participar
da sua própria formação profissional,
devem estar atentas e acompanhar a
adesão correspondente.

Para atrair o aluno mais resistente,
Tório sugere a realização do maior
número possível de ações. "Através
de diferentes formas, ora com cartazes
espalhados no campus, ora por e-mail,
ora com as redes sociais, é funda-
mental para buscar a participação do
maior número de alunos", sugere. Ele
ressalta que os professores também
devem ser impactados, caso contrário,
não funciona.

Já Eduardo Wurzmann acredita
que a faculdade está lá para formar
o aluno, mas quem vai abrir as portas
é o próprio aluno. "Não é obrigação
da faculdade conseguir um emprego
para o estudante, a obrigação da
faculdade é dar as ferramentas ne-
cessárias para que ele possa atingir
esses objetivos", simplifica. Wurz-
mann também repara que nem todo
mundo usa o serviço do Carreiras,
mas a instituição procura incentivar.
"Nosso objetivo é tentar fazer com
que o maior número de pessoas usu-
frua do serviço e possa melhorar suas
possibilidades de qualificação para o
mercado de trabalho", finaliza. •
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