esde muito jovens, costumamos escutar de nossos
pais sobre a importância do
estudo em nossas vidas e para nossas
carreiras. "Ser alguém na vida" depende do número de notas "A" no
boletim, do número de diplomas
conquistados e, ao que parece, o
mercado realmente adotou essa sistemática. Quanto mais preparado
academicamente o candidato está,
mais bem visto pelas empresas ele
passa a ser. Sem surpresas.
Seguindo essa lógica, é possível
constatar que há uma necessidade
do mercado em ter sempre à disposição, profissionais muito bem preparados. Mas será que há hoje, nas universidades, uma preparação adequada ao que o mercado espera e diz precisar?
Afinal, como o chamado "mercado do conhecimento" é
norteado para atender ao mercado corporativo?
Licínio Motta, diretor geral de pós-graduação da ESPM,
declara que a totalidade dos cursos corporativos hoje "é
baseada em programas de desenvolvimento contratados por
empresas e oferecidos aos colaboradores", e sem dúvida,
esses cursos fazem parte de uma demanda que tem aumentado de forma significativa nos últimos anos. "Acredito que a
principal razão para esse crescimento é a necessidade de se
encontrar profissionais cada vez mais qualificados para atuarem em um mercado globalizado e altamente competitivo,
em que a formação se torna uma estratégia diferenciada. Na
ESPM, por meio da pós-graduação, há cursos que possibilitam o desenvolvimento das competências necessárias ao
gestor. Por exemplo, 'marketing e a dinâmica do mercado',
'interpretação e reflexão sobre o ambiente', 'construção de
cenários e estratégias que possibilitem a obtenção de van-

tagem competitivas duradouras',
'finanças coorporativas', 'administração do relacionamento com os
clientes', entre tantos outros".
Motta explica ainda que o desenvolvimento das disciplinas a serem
lecionadas parte do entendimento e
necessidades apresentadas por cada
cliente, para que seja traçado um plano estratégico com a finalidade de
alcançar os objetivos a serem atingidos. "Um dos grandes diferenciais da
educação executiva da ESPM está em
oferecer cursos customizados e altamente qualificados, com um corpo
docente de profissionais com experiência e conhecimento dó mercado.
Temos como um dos nossos valores o binômio 'experiência
profissional aliada a uma sólida formação acadêmica'.
Portanto, todos os nossos professores são executivos ou consultores que estão atuando no mercado com uma forte e sólida formação conceituai - 75% titulados mestres ou doutores.
Então, podemos falar com segurança: 'aqui ensina quem
faz'".
Quando perguntado sobre o curso mais procurado pelas
empresas hoje, o diretor defende a ideia de que não existe
um curso mais procurado, mas sim, a necessidade de uma
organização em desenvolver ou aprimorar as competências
na sua equipe de gestores. "A expectativa do participante é
que sejam discutidos assuntos de sua realidade, situações
que eles enfrentem no dia a dia, dos quais ele irá extrair conhecimento, práticas para utilizar no trabalho. Definitivamente, o ensino é um mercado em expansão e um exemplo
a ser seguido por muitas companhias. Ninguém mais pode se
dar ao luxo de parar de estudar. O mercado exige um constante desenvolvimento pessoal e profissional. O profissional

gestão, sejam eles na modalidade de bacharelado ou de tecnologia, focam o dia a dia das empresas. Dessa forma, toda a
estrutura curricular das disciplinas prevê o desenvolvimento
de competências, habilidades e atitudes, em geral, são utilizadas nas empresas de forma imediata. Vale lembrar que,
na graduação tecnológica, há um eixo tecnológico especialmente criado para a área de gestão empresarial, abrangendo
um conjunto de cursos que possibilitam o adequado preparo
para o mercado de trabalho".
Palmisano comenta ainda que, a estrutura curricular de
um curso se inicia pela discussão das competências
necessárias ao profissional de determinada carreira e o que
será exigido dele em sua atuação. A partir da identificação
dessas competências, são escolhidas as áreas do conhecimento que o aluno precisará dominar. Feito isto, são eleitas
as disciplinas que irão compor o curso. "Esse procedimento
é capaz de garantir que o curso estará sempre alinhado com
o mercado de trabalho e com a evolução do conhecimento,
uma vez que esses dois fatores é que determinam a sua
estrutura".
O professor aponta como curso mais procurado o de
Administração. "Cada vez mais, o mercado de trabalho buscará mão-de-obra qualificada. Face à constante e rápida
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evolução do conhecimento aumentam as necessidades de
qualificação e requalificação profissional exigidas para que o
profissional se mantenha no mercado de trabalho. Esse fato,
por si, é capaz de explicar a grande expansão que o segmento vive e continuará a viver. A universidade hoje é determinante para que se conquiste uma boa posição no mercado.
As potencialidades de trabalho de cada um só conseguem
ser exercidas se houver um conhecimento técnico para que
isso ocorra. Sendo assim, o ensino superior tem por responsabilidade tratar desses saberes necessários no mercado de
trabalho", enfatiza.
O prof. Iran Siqueira Lima, presidente da FIPECAFI
(Fundação Instituto de Pesquisas Contábeis, Atuariais e
Financeiras), trabalha diretamente no envolvimento da entidade em financiar o corpo docente da USP, assim como o seu
desenvolvimento e atualização, enviando alguns profissionais
ao exterior para reciclagem e estudos específicos. Com base
nesse contato com o desenvolvimento de professores, Lima
comenta que o mercado tem exigido uma formação cada vez
maior dos profissionais e lista os cursos mais procurados: área
financeira, contabilidade, gestão tributária, mercado financeiro, contabilidade societária. "Tenho uma classe de 75 alunos de graduação e vejo que alunos de outras áreas têm se interessado por áreas contábeis. Não dá para ter um gestor que
não tenha conhecimento sobre o mercado tributário, por
exemplo. O curso de Administração sempre foi um dos mais
procurados, por exemplo, e isso continua acontecendo. A USP
lançou o curso voltado a seguradoras, gestão de negócios". E
segue: "A universidade tem feito um esforço muito grande para sanar a demanda de informação que os novos profissionais
precisam, pois o mercado sempre exige muito. A tendência é

que as universidades se mantenham sempre antenadas com as
mudanças e exigências do mercado para criação de novos cursos e a atualização dos já existentes".

Dentro do
mercado de Tl
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Célio Antunes de Souza, presidente do Grupo Educacional Impacta
Tecnologia comenta que nos últimos
doze meses houve um aumento na
procura por cursos corporativos em
mais de 25%. "O país está passando
por uma ótima fase que deve durar
mais cinco anos. Especificamente na área de tecnologia da
informação, estima-se que até 2014, haverá um déficit de 300
mil vagas na área de TI. A causa dessa previsão está, principalmente, na falta de mão-de-obra especializada para as profissões do setor. O que acontece é o seguinte: o ritmo de novos
profissionais que se formam não acompanha a demanda do
mercado, dado que existem pouquíssimas escolas focadas
em Tecnologia da Informação no país. Nós acompanhamos
bem esse movimento. Por isso, vejo com naturalidade o
aumento na busca por cursos corporativos. De um lado, há
pessoas buscando a qualificação necessária para se colocar
no mercado. Do outro, há empresas que precisam de profissionais aptos a darem conta das tarefas".
Souza também explica que todos os cursos e treinamentos são elaborados de acordo com a necessidade do mercado. "O Grupo possui uma editora própria, que reúne especialistas que são consultores de mercado, professores e técnicos que se reúnem em times para discutir conteúdo programático que abranja tanto a parte teórica quanto a prática,
o público alvo correto, a carga horária ideal. Nos nossos mais
de 300 treinamentos, oferecemos desde o básico, que são as
ferramentas de escritório do office e gestão de projetos, até
treinamentos nas áreas de web, linguagens de programação,
redes, segurança, entre outros. Além disso, todos os treinamentos da Impacta Certificação e Treinamento e cursos da
Faculdade Impacta Tecnologia (FIT) foram elaborados de
acordo com as necessidades das empresas. Nós também
temos o Convênio Corporativo Impacta, no qual fechamos
parcerias com empresas para dar os treinamentos e a formação necessários aos objetivos delas. Aliás, a FIT é referên-
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cia nessa parte. Por exemplo, nós temos uma parceria com a
YKP que visa formar profissionais especialistas no ERP
JDEdwards, um dos mais requisitados do mercado".
Na área de TI, os cursos mais visados, segundo informações do executivo, são relacionados à área de treinamento, porta de entrada para a área de desenvolvimento de
software, que é a lógica de programação visual, pré-requisito para quem quer programação e desenvolvimento de
software. "Sem dúvida, é uma área em expansão. A Tecnologia da Informação é parte fundamental do nosso cotidiano e, cada vez mais, as empresas vão precisar de profissionais bem preparados. Acredito que os cursos corporativos sejam uma tendência muito forte. O profissional deve
ter uma visão abrangente da tecnologia, mas deve se aprofundar e ser especialista em uma delas e, em seguida, ter
uma visão abrangente de gestão empresarial e de mundo,
para conseguir enxergar soluções para seus clientes ou
empregadores", declara. E finaliza: "É preciso conhecer o
mercado. Se o aluno deseja se tornar um profissional de desenvolvimento ou um gestor de projetos, por exemplo, ele
deve conhecer a área, saber que tarefas e funções poderá
exercer, média salarial. Uma pesquisa prévia é muito importante. Logicamente, também é preciso dominar os
assuntos relacionados ao ramo profissional escolhido. Ser
certificado é cada vez mais importante. Na área de TI há
uma crença de que experiência 'vale mais' do que teoria,
mas essa é uma tendência que está sendo invertida. No
meio de tantos currículos, a certificação pode ser um filtro
para o recrutador. O ideal é que o profissional consiga aliar
experiência e certificação".

Fonte: Profissional & Negócios, São Paulo, ano 14, n. 147, p. 40-44, set. 2010.

