
ideia para o desenvolvi
mento do "Espaço Aluno" 
surgiu de uma grande 

quantidade de ligações e e-mails 
de agências de propaganda 
e produtoras interessadas em 
contratar profissionais formados 
pelo DRC "Como em nosso 
cadastro constam apenas os 
dados pessoais e o histórico de 
treinamentos dos nossos alunos, 
entendemos que eram poucos 
elementos para indicá-los a traba
lhar em uma dessas empresas. 

pois um dos itens mais importantes para 
uma contratação de profissionais na 
nossa área de atuação é o portfólio do 
candidato", explica Marcelo Loschiavo, 
diretor do DRC. 

"Chegamos, então, a conclusão de 
que era possível prestar um serviço 
de maior qualidade a essas empresas, 
que na maioria é nosso cliente. Para 
isso, precisávamos disponibilizar aos 
interessados mais do que um histórico 
escolar e profissional dos nossos 
alunos", disse Marcelo. 



A partir daí o talento e estilo 
dos profissionais começaram a 
ser mostrados em um portfólio 
online, para que as empresas 
possam selecionar candidatos 
à vaga disponível através da 
análise dos trabalhos publi
cados pelos próprios alunos, 
o que facilita a contratação. E 
tudo isso se tornou efetivo, com 
o site do "Espaço Aluno no ar". 



Todos os ex-alunos, e os atuais, do DRC 
podem inserir trabalhos no site e não 
importa há quanto tempo eles conclu
íram o curso. O serviço pode recolocar 
muitos candidatos no mercado de 
trabalho e também ajuda inúmeras 
empresas no processo de contratação. 

É importante informar que o perfil do 
aluno inserido no "Espaço Aluno" não 
tem tempo para espirar, ou seja, não 
tem prazo para o encerramento. Assim, 
ele existirá pelo tempo que o aluno 
achar necessário, sempre com a possi
bilidade de editá-lo, publicar novos 
trabalhos ou deletar os antigos. 

Hoje o "Espaço Aluno" conta com mais 
de 1.000 empresas cadastradas e mais 
de 3.000 trabalhos publicados, e esses 
números não param de crescer. 

"Isso nos faz sentir enorme satis
fação, pois todo o trabalho de 
planejamento, desenvolvimento e 
implantação foram feitos pensando 
nas melhores soluções para navega
bilidade, tantos do empresário quanto 
do aluno", conta Marcelo Loschiavo. 

O SITE 

O "Espaço Aluno" está dividido em galerias específicas, por área de 
trabalho, para facilitar a busca das empresas por candidatos com 
o perfil desejado. Além deste artifício, existe uma área no site dedi
cada apenas às buscas refinadas, através dos recursos de filtros 
para achar com mais precisão o profissional desejado. É possível 
buscar candidatos por idade, por área, até mesmo por região. 
Recentemente foi aberta uma nova seção de Histórias de 
Sucesso onde alguns alunos e ex-alunos, que já conseguiram 
se inserir no mercado de trabalho através do "Espaço Aluno", 
contam suas histórias. 

Muitas ofertas de trabalho surgem diariamente e os alunos estão 
sendo recolocados no mercado, não apenas como colaboradores 
efetivos de agências e produtoras, mas também em grande volume 
como freelancer, pois o site permite que o perfil do aluno seja disponi
bilizado de três maneiras: Profissional Efetivo, Freelancer ou os dois. 

O serviço prestado pelo site e a iniciativa têm recebido elogios por 
parte dos alunos e empresas, e algumas que ainda não conhecem o 
"Espaço Aluno" ainda ligam para o DRC e se surpreendem ao saber 
que agora é mais simples encontrar o profissional que buscam. 

Os alunos e ex-alunos interessados em divulgar seu currículo e 
portfólio devem fazer o cadastro gratuitamente no site e confirmar o 
perfil da vaga, assim através de um sistema de busca avançada os 
candidatos certos serão encontrados. Já as empresas não precisam 
ter nenhum histórico de vínculo com o DRC, basta fazer o cadastro 
com um CNPJ válido. 

"Vale ressaltar que o DRC não interfere em nenhuma nego
ciação no processo de contratação, pois a partir do cadastra-
mento a empresa tem acesso a todos os dados de contato de 
nossos alunos", informa o diretor do DRC. 
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