
POR SIMÃO MAIRINS 

e perguntarmos a qual
quer criança o que ela 
quer ser quando crescer, 
muito provavelmente a 
resposta estará na ponta 
da língua. O caminho para 

a carreira brilhante arquitetada em sua ca
beça é descrito mais facilmente ainda: esco
la, faculdade, emprego dos sonhos. Longe 
do mundo da imaginação, no entanto, as coi
sas já não são tão simples. Quando - em vez 
da bicicleta, do desenho animado e da tarefa 
de casa - as preocupações são a realização 
pessoal, o futuro profissional e o bolso, en
contrar um rumo é o maior obstáculo para 
muita gente. 

Quando dizem que sem um diploma é 
difícil conseguir um futuro na vida, parece 
que, com ele, tudo será fácil. Ledo engano. 

Não são poucos os profissionais que, recém-
-formados, enfrentam o drama de não saber 
o que fazer. Nessas condições , muitos têm 
dificuldade de conseguir emprego. E, entre 
os que conseguem, outros tantos atuam em 
áreas diferentes das quais se graduaram. 

"O mercado parece, no momento, não 
ser capaz de aproveitar estudantes de tantos 
cursos superiores formados a cada semes
tre. Além disso, muitos estudantes já traba
lham enquanto estudam, e preferem conti
nuar investindo nas empresas em que atuam 
- embora, eventualmente, em áreas diversas 
da formação acadêmica", explica Elizabeth 
Carvalho, diretora de Grupos de Estudos da 
Associação Brasileira de Recursos Huma
nos no Rio Grande do Sul (ABRH-RS). 

No caso dos graduados em cursos mul
tidisciplinares, como Administração, a di -

versidade de 
campos em que 
se pode atuar é um 
ponto favorável na dispu
ta por uma vaga, seja ainda 
na busca por estágios ou já no 
mercado profissional. "A flexibili
dade da grade ajuda bastante", destaca 
Eduardo Oliveira, superintendente de ope
ração do Centro de Integração Empresa-
-Escola - CIEE. 

Para alguns recém formados, entretan
to, a variedade de opções significa dúvida. 
"Em Administração, cada disciplina cursa
da é uma área de atuação dentro de uma em
presa. Então, qual área seguir? Em que me 
especializar? Qual área com mais carência 
no mercado? Qual o perfil dos profissionais 
que as empresas estão procurando?", inda-
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gou-se Cintia 
Patrícia Santos, 

ao fim da sua gra
duação em Adminis

t ração com Habilitação em 
Marketing. 

NA FACULDADE 
Planejar a vida profissional ainda durante 

a graduação é um bom começo para minimi
zar as dificuldades após a conclusão do cur
so. "É importante que o estudante se familia
rize com as opções oferecidas pelo mercado 
enquanto está na faculdade, o que pode ser 
feito por meio de estágios, visitas técnicas 
a empresas ou part icipação em grupos de 
estudo, nos quais a convivência com profis
sionais já atuantes no mercado vai ajudá-lo 
a construir uma ideia mais realista do am

biente profissional e de suas alternativas", 
afirma Elizabeth. 

A analista de projetos Tatiane Oliveira 
sabe bem da importância disso. "Estagiei 
durante dois anos e, ao fim, fui contratada", 
afirma, ressaltando que a experiência foi um 
fator decisivo, já que, na maioria das em
presas, é um dos requisitos na hora de con
tratar. De acordo com Eduardo Oliveira, do 
CIEE, "o índice de efetivação de estagiários 
no Brasil é de 64%, e só não é maior por
que, no caso das empresas públicas, é ne
cessário concurso para que um profissional 
seja efetivado". 

Na hora de procurar uma atividade 
prática durante a graduação, no entanto, 
é necessár io tomar alguns cuidados. Caso 
contrário, as consequências para o futuro 
profissional podem acabar não sendo posi
tivas. "Em primeiro lugar, analisar a compa
tibilidade com o que se está cursando, pois 
é o que vai agregar valor. Depois, ponderar 
se vai ser mesmo possível conciliar com os 
estudos", ressalta Eduardo Oliveira. 

Com as experiências prát icas, os estu
dantes podem conhecer melhor a profissão 
em que pretendem atuar, além de terem ali 
uma oportunidade de identificar se aquela é 
mesmo a carreira que quer seguir. "Suge
rimos que os alunos conheçam as possíveis 
áreas de seu curso e se candidatem para 
aquelas oportunidades com as quais tenham 
realmente afinidade ou interesse em seguir 
carreira. Dessa forma, irão aprofundar seus 
conhecimentos e adquirir prática", destaca 
Patrícia Bach, coordenadora de Seleção da 
Link/ABRH-RS Estágios. 

COM O DIPLOMA NA MÃO 
Manter-se presente no mercado, mesmo que 
sem emprego, é a primeira dica para os re-

cém-formados. "É fundamental não se afas
tar do ambiente profissional, participando 
de eventos que agreguem conhecimentos e 
possibilitem se informar sobre oportunida
des de trabalho ou de experiências relevan
tes. Recomendo manter o foco e formular 
uma agenda de ações e compromissos, que 
o mantenham em atividade, aproximando-os 
dos seus objetivos", ressalta Elizabeth, da 
ABRH/RS. 

Ativar o network nesse momento tam
bém é indispensável , pois é por esse canal 
que costuma surgir a maior parte das pro
postas de trabalho. "Após a formatura, é 
interessante acionar a rede de relaciona
mentos, que pode repassar oportunidades 
interessantes para o início da jornada pro
fissional", completa Elizabeth. 

Por fim, a especialista afirma que, apare
cendo uma chance, o ideal é aceitar, mesmo 
que não seja ainda a vaga considerada ideal 
para os planos do profissional. "O objetivo 
primordial, nesse momento, é a aquisição 
de experiência. Um projeto desafiador, que 
proporcione aprendizagem e valorize seu 
currículo, deve ser considerado", desta
ca Elizabeth. A analista de projetos Tatia
ne Oliveira é um exemplo de quem seguiu 
essa dica e se deu bem. "Comecei em uma 
área totalmente diferente da minha e depois 
tive a oportunidade de evoluir dentro da 
empresa", conta. 

Antes de dizer sim, no entanto, é pre
ciso prestar atenção nas armadilhas que o 
mercado pode proporcionar. Um cuidado 
importante nesse momento deve ser com a 
reputação de quem contrata. Associar-se a 
empresas ou profissionais que não possuam 
boa fama - ou apresentem valores e méto
dos de trabalho questionáveis - pode pesar 
desfavoravelmente no futuro. 
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Text Box
Fonte: Administradores, João Pessoa PB, ano 1, n. 8, p. 14-15, ago. 2011.




