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Empresado ItaimBibi ofereceestágiopara
estudante de administração de empresas
ou comunicação social, com conhecimen-
tos em informática. Vale-refeição e benefí-
cios previstos na Lei do Estágio.

Empresa da Bela Vista oferece estágio pa-
ra estudante de administração de empre-
sas, secretariado, administração em mar-
keting, engenharia, matemática, estatísti-
ca, análise de sistemas ou afins, com co-
nhecimentos de Excel e Power Point. Vale
refeição e benefícios da Lei do Estágio.

Empresado ItaimBibi ofereceestágiopara
estudante de ciências contábeis. Benefí-
cios na Lei do Estágio.
Empresacomfiliaisemvárias regiõesdaci-
dadedeSãoPauloofereceestágioparaes-
tudantesdeeducação física, tecnologia em
processamento de dados, direito e serviço
social. Benefícios previstos na Lei do Está-
gio e chance de prorrogação.

Empresa do Centro oferece estágio para
estudante de direito. A companhia oferece
assistênciamédica, vale refeição e os
benefícios previstos na Lei do Estágio.

Empresa do Jd. Paulistano oferece estágio
para estudante de secretariado executivo
ou administração de empresas. A corpora-
ção oferece auxílio transporte integral e os
benefícios previstos na Lei do Estágio.

Empresa da Lapa deBaixo oferece vaga
de estágio para estudante deDireito ou
Administração de Empresas. A organiza-
ção oferece os benefícios previstos na Lei
do Estágio.

Empresa do Centro oferece estágio para
estudantes de comunicação social em
publicidade e propaganda, jornalismo ou
relações públicas, com conhecimentos em
Front Page e HTML. Empresa oferece
bolsa-auxílio de R$ 650, vale-transporte e
vale-refeição.

Comparecer à Rua Tabapuã, 540, térreo, Itaim Bibi, ou enviar seu currículo para
programappd@ciee.org.br, especificando qual a deficiência e a vaga de interesse

ARTESTADO/GUSTAVO TORTELLI

Adm. de emp./Econ./Dir./Contab.
Estat./Eng. da computação Administração

Formação: 6/2011
Região: Osasco
Área: Todas as áreas corporativas da institui-
ção
Benefícios: Bolsa-auxílio, auxílio transporte
e possibilidade de efetivação
Requisitos: –
Sigla: 3462 / DA

Formação: 12/2001
Região: Jd. Panorama
Área: Central de Operações
Benefícios: Vale transporte e lanche na em-
presa
Requisitos: –
Sigla: 262908/LI

Tecnologia da informação Administração de empresas/Economia

Formação: 12/2010 a 7/2011
Região: Sumaré
Área: Banco de Dados
Benefícios: Vales-transporte e refeição
Requisitos: –
Sigla: 262029/ANG

Formação: 12/2010 a 12/2011
Região: Brooklin
Área: Gestão de Negócios
Benefícios: Vales-transporte e refeição,
assistência médica e odontológica
Requisitos: Inglês avançado
Sigla: 264934/LI

Engenharia química/Materiais/Produção Engenharia química/Produção

Formação: 12/2010
Região: Jandira
Área: –
Benefícios: Vales-transporte e refeição e
chance de efetivação
Requisitos: Inglês intermediário
Sigla: 251634/DA

Formação: 12/2011
Região: Cotia
Área: –
Benefícios: Ass. médica e odontológica,
ônibus fretado, restaurante no local,
aux. transporte, férias coletivas, estaciona-
mento
Requisitos: Inglês intermediário
Sigla: Fir/DA

Rua Tabapuã, 540, Itaim Bibi, São Paulo, CEP 04533-001, Tel.: (0--11) 3046-8220
(estudantes), (0--11) 3046-8222 (empresas). Internet: www.ciee.org.br

ARTESTADO/GUSTAVO TORTELLI

Em São Paulo, são 1.422 oportu-
nidades de emprego: há vagas
para os cargos de recepcionis-
tasdecaixa,fiscaisdeloja,balco-
nistas, auxiliares de perecíveis,
padeiros,confeiteiros,açouguei-
ros e peixeiros. As vagas foram
abertas para atender ao aumen-
tosazonalgeradopelasfestasde
fim de ano. Os interessados de-
vem entregar currículo no Bal-
cão de Atendimento de qual-
quer loja Carrefour ou Carre-
four Bairro até o dia 5 de dezem-
bro. A empresa oferece benefí-
cios como assistência médico-
hospitalareodontológica,convê-
niocomfarmácia eótica,Cartão
Carrefour, plano de previdência
privada, seguro de vida, restau-
ranteno locale vale-transporte.

REQUISITOSBÁSICOS

Carrefourabre2.450
vagastemporárias
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9+

A Casa Campos Elísios Melhor,
destinada à capacitação, gera-
çãoderendaeeducaçãoecidada-
nia, mantido pela Porto Seguro,
oferece em sua programação de
capacitação profissional mais
doiscursos:FormaçãodePortei-
ros e Linha Básica Residencial
(Elétrica e Hidráulica), ambos
destinados para moradores de
CamposElíseos,Sta.Cecília,Ma-
rechal Deodoro, Santa Efigênia,
Bom Retiro e Luz. Para partici-
par,osinteressadosdevemcom-
parecer com cópias do RG, CPF
e comprovantes de renda e resi-
dência. Endereço: R. Barão de
Campinas, 669, Campos Elísios,
São Paulo (SP), tel. (0--11)
3362-8130, das 9h30 às 16h, se-
gunda, terça e quarta-feira.

Entre as novidades presentes
na9ªExpoManagement,evento
que reúne especialistas mun-
diais de management, entre 30
de novembro e 2 de dezembro,
no Transamérica Expo Center
(Av.Dr.MárioVillasBoasRodri-
gues, 387, São Paulo, SP), esta-
rão as palestras promovidas pe-
la Symnetics, com o tema inova-
ção. Informações, www.symne-
tics.com.br. Entre as participa-
ções internacionais no evento,
que é a referência da comunida-
de executiva brasileira, estará o
IESEBusinnessSchool,aescola
de negócios da Universidade de
Navarra,naEspanha. A progra-
mação completa da 9ª ExpoMa-
nagement está no site www.ex-
pomanagement.com.br.

O mercado de call center conti-
nuasendoumdosprincipaiscon-
tratadores de mão de obra no
Brasil.DeacordocomoSindica-
to Paulista das Empresas de Te-
lemarketing, Marketing Direto
e Conexos (Sintelmark), o seg-
mento terá expansão de 8% no
número de vagas até o fim do
ano, só no Estado. Tal desempe-
nho é reflexo da retomada da
participaçãodaárea deserviços
no crescimento do PIB com alta
de 1,9%, segundo o sindicato.
Atualmente,o mercadopaulista
de call center conta com 300 mil
funcionários, 130 mil posições
de atendimento e prevê amplia-
ção de 6% sobre os R$ 4 milhões
faturados em 2008.

Cursosgratuitosde
porteiroeeletricista

ExpoManagement
reúneexecutivos

Vagasnosetordevem
crescer8%esteano

●Pensamento crítico

● Liderança

●Capacidade para solucionar
problemas

●Saber trabalhar coma
diversidade cultural

●Relacionar-se bem

OPORTUNIDADES

CAPACITAÇÃO

EVENTO

CALLCENTER

Habilidadespessoaiscontam
tantoquantoníveldeestudo

Juliana Portugal

Concluir a graduação numa
universidade de ponta e ter um
MBA no currículo não são os
únicos indicativos para saber
que o profissional está qualifi-
cado para o mercado de traba-
lho.SegundoapesquisaCapaci-
tação para competir: ensino pós-
secundário e sustentabilidade
empresarial na América Latina,
elaborado pela Economist In-
telligence e patrocinado pela
Dell e pela Fedex, feita com 192
executivos sênior na América
Latina, a busca das empresas
não está somente focada nas
competências técnicas, mas
também nas habilidades so-
ciais. “O interesse das empre-
sasnaeconomiaglobalmotivou
o estudo para entender o que
beneficia esse mercado. A edu-
cação é uma das variáveis mais
importantes desse quadro”,
afirma o diretor de Marketing e
Comunicação Corporativa pa-
ra a Fedex na América Latina e
Caribe, Guilherme Gatti.

A falta de investimentos na
educação, futuramente, po-
rém,vai impactar omercado de
trabalho. “É algo que ocorre
não só no Brasil, mas na Améri-
caLatinacomoumtodoeosefei-
tos são refletidos na inovação e
nodesenvolvimentodasempre-
sas”, diz Gatti.

HABILIDADES SOCIAIS
Deacordocomele,alémdadefi-
ciência nas capacidades técni-
cas, há problemas também
quando o assunto são as habili-
dades sociais. Segundo ele, es-
sas são mais difíceis de medir e
quantificar.Sãoaquelaschama-
das muitas vezes de aptidões
pessoais ou interpessoais, co-
mo o pensamento crítico, lide-
rança,capacidadeparasolucio-
nar problemas e para trabalhar
comadiversidadecultural.“Pa-
ra 97% dos participantes, a glo-
balização aumentou a necessi-
dade por habilidades interpes-
soais”, afirma Gatti. Para solu-
cionarafaltadepreparodemui-
tosprofissionais no mercadode
trabalho, as empresas optam
por treinamentos. Segundo
Gatti, “é a opção quando não se
encontra um profissional capa-
citado para tal função”.

Para o professor José Paulo
Carelli,doDepartamentodeDi-
reção Financeira do Instituto
Superior da Empresa (ISE), es-
cola associada ao Iese Business
School, da Universidade de Na-
varra, Espanha, nos níveis não
tão altos, o ensino superior po-
de ser o suficiente, porém não é
uma regra. “Para muitos car-
gos, em diversas áreas, somen-
tea graduaçãonão éo bastante.
Há empresas que exigem uma
formação mais prática, as habi-
lidades pessoais, que, em geral,
são percebidas após a entrada
do funcionário na empresa.”

Segundo Carelli, para uma
boa formação, a faculdade é
meio caminho. “Um MBA, es-
pecialmente se for um interna-
cional, focará mais no desen-
volvimento técnico em vez do

pessoal. Entretanto, ele esta-
rá em contato com conceitos
que lhe serão úteis para coor-
denarequipes. Doponto devis-
tagerencial, este seriaum pro-
fissional de muito gabarito”,
acredita ele.

RARIDADE NO MERCADO
Para a professora da Escola de
AdministraçãodeEmpresasde
São Paulo da Fundação Getúlio
Vargas (FGV), Beatriz Maria
Braga,umadasqueixasmaisco-
muns entre os gestores é a falta
de profissionais altamente qua-
lificados.Poroutrolado,elaafir-
ma que também há uma grande
pressão sobre os funcionários.
“Assimqueterminamafaculda-
de já são cobrados para que te-

nhamumaespecialização.Orit-
mo da informação está muito
maior atualmente, os profissio-
nais não podem deixar de estu-
dar,é algoque eles levarão para
o resto de suas vidas.”

Beatriz comenta que deixar
deinvestirnaqualificaçãotécni-
capodeseroprimeiropassopa-
ra ser descartado do mercado.
“Uma pessoa que nem sequer
tenha feito um curso num espa-
ço de cinco anos é um tempo
grande sem se aprimorar”, ad-
verte ela.

E ela também faz parte do ti-
me de especialistas que afir-
mam que as habilidades sociais
contam pontos. “Relacionar-se
bem e saber trabalhar em equi-
pe, por exemplo, são itens que

podemseraprendidoscomaex-
periência,dependedeprofissio-
nal para profissional. Há pes-
soasquejánascemcomessaha-
bilidade, que podem ser consi-
derados líderes natos.”

De acordo com Beatriz, a
falta de qualificação pode
atingir qualquer pessoa. “É
só se descuidar um pouco e
você já não está mais cem
por cento para determinada
área ou função.” Ela diz que
osjovens podemlevarvanta-
gem nesse ponto, por serem,
em sua maioria, mas rápidos
para as novidades e criati-
vos. Todavia, aqueles que es-
tão há pouco tempo no mer-
cado devem estar atentos:
“Daqui a dois, três anos o ce-
náriodomercadoseráoutro.
Nãopodeparar,éumdesafio
que proporciona o cresci-
mento profissional.”

DISTÂNCIA
Na Sankhya, o diretor-presi-
dente, Felipe Calixto, perce-
beu que entre os profissio-
nais que chegavam havia
uma distância entre os con-
ceitos aprendidos na univer-
sidade e a prática do merca-
do de trabalho. “Muitos ti-
nham um currículo fantásti-
co,mas quandose viamdian-
te de alguma questão para
ser resolvida não conse-
guiam e até criavam um pro-
blema maior”, conta.

Emvezdeaceitarasfalhas,
como a falta de iniciativa dos
funcionários,Calixtopreferiu

mudar a realidade do merca-
do ao criar uma universidade
corporativa, que oferece cur-
sos presenciais e à distância,
nas áreas que envolvem os
processos da empresa. A em-
presa tem cerca de mil clien-
tes, muitos deles acabam op-
tandoporcontrataressespro-
fissionais que passaram pela
universidade corporativa.
“Com os clientes que usam o
nosso sistema houve uma di-
minuição de 37% nas chama-
das do help desk. Prepara-
mos os profissionais para a
nossa empresa, para clientes
ou para outras oportunida-
desnomercado.”SegundoCa-
lixto, o ideal seria que o siste-
ma de ensino se aproximasse
da realidade que os estudan-
tes encontrarão nas empre-
sas: “Deveria ter um treina-
mento comportamental para
mostrar como agir no merca-
do de trabalho.”

Cerca de 6 mil profissio-
naisjápassarampelauniver-
sidade corporativa nestes
dez anos de existência, entre
eles o analista de Marketing
da empresa, Tiago Fonseca.
“Tenho muita vontade de
crescer profissionalmente e
investir na técnicae adquirir
experiência é essencial.” Ele
está há um ano e meio na em-
presa e nem por isso deixou
defazer cursos: “O objetivo é
aprender sempre mais.” ●

VagasnoEsporte
ClubePinheiros

UNIVERSIDADECORPORATIVA–NaSankhya,Fonseca (E)quer aprendermais, estimuladoporCalixto

MBA e especializações podem ir por água abaixo se profissional não souber gerir equipes

Uma das queixas
mais comuns
é a falta de
qualificação

CAPACITAÇÃO

O CIEE está recrutando candi-
datos para o programa de está-
giodo Esporte Clube Pinheiros,
maior clube poliesportivo da
América Latina. As vagas são
para estudantes do primeiro e
segundo ano do curso de peda-
gogia e para os de segundo ao
terceiro ano de letras. Os sele-
cionados atuarão em ativida-
desadministrativaseeducacio-
naisnaescolainfantilenabiblio-
tecamantidaspeloclubenoJar-
dimEuropa.Paraocursodepe-
dagogia, a bolsa-auxílio é de R$
469,60 (jornada de 4 horas) e
para o curso de letras é de R$
656,40, (jornada de 6 horas).

Para ambos os casos, a insti-
tuição oferece vale-transporte

e refeição no local. O contrato é
paraumanodeestágiocompos-
sibilidades de prorrogação. Os
interessados devem se inscre-
ver pelo site www.ciee.org.br.

Alémdasoportunidadesofe-
recidas pelo clube o CIEE tem
nestasemanamais50oportuni-
dadespara estudantesdepeda-
gogia e 12 para os alunos de le-
tras, para atuação em empre-
sas em diferentes ramos de ati-
vidade na Grande São Paulo.

Os valores de bolsa-auxílio
para pedagogia variam de R$
335 a R$ 930, de acordo com as
jornadas de 4 e 6 horas, e para o
curso de letras vão de R$ 600 a
R$ 830, também variando con-
forme a jornada. ●

PAULO AUGUSTO/AE
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