
Reportagem de capa

Gestão
● Faculdades Trevisan:
www.trevisan.edu.br
Gestão de pessoas
Gestão de processos
Desenvolvimento de liderança
● FIA:
www.fia.com.br
Extensão em Gestão da
Educação Corporativa
Treinamento Executivo para
Mídia
● Senac:
www.senac.br
Desenvolvimento de Liderança
Administração de Recursos
Humanos
● ESPM:
www.espm.br
A Sabedoria de aprender com os
erros e conflitos
Gerência da Inovação e bens de
consumo

Comunicação
● FAAP
www.faap.br
Comunicação Escrita

Idiomas
● Senac:
Inglês
Francês
Espanhol
● FAAP:
Português para Estrangeiros

Administração
● Trevisan:
Técnicas de negociação
Matemática financeira

Marketing
● ESPM
Marketing em Mídias Sociais
E-mail Marketing Estratégico

Contabilidade
● Trevisan
Contabilidade para não
contadores

Relações internacionais
● ESPM
Exportação para empreendedo-
res e microempresários
Criando Valor no Exterior

Uma enquete realizada no site
do Centro de Integração Empre-
sa-Escola (CIEE) detectou que a
maioria dos alunos dos ensinos
médio e universitário prefere via-
jar para aproveitar as férias.

A opção foi apontada por 37%
dos participantes. Já para 28%
dos estudantes, o negócio é in-
vestir na ampliação do conheci-
mento e participar de cursos li-
vres. Para 15%, a melhor forma
de descansar sem esquecer dos
estudos é se dedicar à leitura de
livros e a momentos de lazer
com a família e amigos. Se des-
contrair em eventos culturais na
cidade foi a resposta de 8% dos

participantes, enquanto 12% cli-
cou em “outras opções”.

O levantamento foi feito com
11.258 jovens cadastrados no ban-
co de dados da organização.

Apesar de a maioria decidir
curtir as férias, aproveitar a cal-
maria na praia ou fazer um “mo-
chilão” por alguns países, pode
não ser um bom negócio para
quem busca uma vaga.

Segundo Eduardo de Oliveira,
superintendente de operações
do CIEE, é nesta época do ano

(de dezembro a fevereiro) que
as oportunidades de estágio e
trainee aumentam cerca de 40%
nas empresas.

“É quando os estagiários se for-
mam e as companhias começam
a efetivá-los. Com isso, o proces-
so de seleção de novos aprendi-
zes se inicia neste período. E
quem deseja começar o ano dan-
do os primeiros passos na carrei-
ra, precisa ficar bem atento, fa-
zer muitos contatos e correr
atrás das oportunidades”, diz.

Oliveira também orienta os
universitários que desejam me-
lhorar o currículo a aproveitar as
férias para fazer algum curso li-
vre. Segundo ele, o CIEE oferece
uma grade de cursos gratuitos
de línguas, informática e de con-
vivência no ambiente de traba-
lho. Todos são programas a dis-
tância. Ou seja, o aluno decide o
melhor horário para estudar.
Basta se inscrever no site www.
ciee.org.br.

Autonomia. “Dá para manter
os estudos em dia, melhorar o
desempenho técnico ou a fluên-
cia em algum idioma, por exem-
plo, sem comprometer o descan-
so e os momentos de lazer nas
férias. Afinal, será o próprio estu-
dante que montará a sua grade
curricular e o período que deseja
realizar o curso”, afirma.

Para o especialista, outra dica
importante, é colocar a leitura
em dia. “Pode ser um livro rela-
cionado à área de atuação, de lite-
ratura ou até de ficção. O impor-
tante é ler. Com a leitura o profis-
sional aprimora seu vocabulá-
rio, melhora sua redação e o ra-
ciocínio”, diz Oliveira.

Efetivações aumentam as chances
para estagiários e trainees

Estudar nas
férias pode
ser um bom
negócio
Por serem mais curtos e objetivos, cursos
permitem aprendizado específico e rápido

HÉLVIO ROMERO/AE
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DANIEL TEIXEIRA/AE

Márcia Rodrigues
ESPECIAL PARA O ESTADO

Aproveitar as férias para fazer
um intensivão e dar uma guina-
da na carreira pode ser uma boa
alternativa para quem quer co-
meçar 2012 com novas possibili-
dades de trabalho.

O supervisor de marketing
Igor dos Santos, de 31 anos, diz
que vale a pena trocar a calmaria
das férias para melhorar o de-
sempenho profissional: ele viu
seu salário ser valorizado em até
40% após participar de cursos.
“Procuro frequentar programas
práticos sempre ligados a minha
área. Percebo que, por serem cur-
tos, eles fornecem uma visão
bem concreta e ferramentas pal-
páveis para chegarmos à empre-
sa e colocá-las em prática.”

A gerente de importação Ange-
la Moreira, de 35 anos, também é
adepta dos cursos de férias. Ela
participa de dois por ano com o
intuito de melhorar seu desem-
penho na empresa. Por liderar
uma equipe, seu próximo alvo se-
rá em gestão e de liderança.

“Gosto das aulas porque são
muito focadas e você consegue
mergulhar em um único tema
sem a necessidade de assistir a
disciplinas obrigatórias, fre-
quentes em cursos longos, que
normalmente não são tão inte-
ressantes. Com isso, consigo me
aprofundar no que realmente
quero”, conta.

Para ela, dedicar parte do seu
tempo aos estudos, ainda que
por poucos dias, é uma forma de
se reciclar e se atualizar sobre o
mercado. “Durante as aulas,
além das situações expostas pe-
lo professor, ouvimos pessoas
dos mais variados setores citan-
do um problema ou solução que
encontrou para a empresa. E is-
so é enriquecedor”, diz.

As opções disponíveis variam
conforme a necessidade de aper-
feiçoamento do profissional. Va-
le fazer um intercâmbio para
aprimorar um idioma, um curso
de gestão para saber como lide-
rar ou conviver com uma equipe
ou, ainda, aprofundar seu conhe-
cimento em algum tema relacio-
nado à sua área.

As atividades extracurricula-
res são vistas como positivas pe-
la maioria das empresas. Segun-
do o diretor executivo da Ricar-
do Xavier Recursos Humanos,

Marshal Raffa, os profissionais
que dedicam mais tempo da sua
rotina para o aprimoramento
profissional conseguem ascen-
der na carreira.

“Algumas companhias até pa-
gam integral ou parcialmente
cursos técnicos ou de especiali-
zação para os funcionários que
mostram interesse em aumen-
tar o conhecimento na sua área”,
afirma Raffa.

Apesar de o reforço técnico
ser favorável para quem deseja
incrementar o conhecimento
profissional, não é recomenda-
do fazer algo muito grandioso pa-
ra estudar nas férias.

“O ideal é investir em cursos
de extensão técnica, de gestão
ou para aprimorar a conversação
ou leitura de um idioma. Não é
possível conseguir bons resulta-
dos em uma pós-graduação,
MBA ou especialização ou, até
mesmo, aprender inglês em um
curto período, por exemplo.”

Para o professor de pesquisa e
coordenador dos cursos de fé-
rias da Escola Superior de Propa-
ganda e Marketing (ESPM), Vic-
tor Trujillo, a maior vantagem pa-

ra os profissionais que dedicam
parte da folga para estudar é a
otimização do tempo.

“É a oportunidade de realizar
um curso técnico que demoraria
um semestre para ser concluído
em um tempo menor. E o mais
interessante é que, normalmen-
te, são aulas mais práticas do que
teóricas e possibilitam ao profis-
sional sair de lá pronto para apli-
car o que aprendeu”, diz.

De acordo com Trujillo, os cur-
sos que devem despontar como
os mais procurados nas próxi-
mas férias serão os relacionados
à marketing digital e esportivo,
além de temas ligados ao varejo.
O motivo é a Copa do Mundo e a
Olimpíada, que serão realizados
no Brasil em 2014 e 2016, respec-
tivamente.

“Dá para ver que o público já
começou a mostrar interesse,
principalmente pela área esporti-
va, por causa desses dois even-
tos”, comenta. Sobre a mídia di-
gital, Trujillo acrescenta que o
tema vem despertando o interes-
se por conta do seu potencial de
mercado. “É um meio de atua-
ção novo e que vem ganhando
cada vez mais espaço. E toda em-
presa quer saber como utilizar a
mídia digital a seu favor”, diz.

Descanso. Mas o empenho de
Angela e Santos não é predomi-
nante no mercado. Pelo menos
de acordo com uma pesquisa fei-
ta pelo portal de vagas Traba-
lhando.com, com seus usuários.
O resultado mostra que os profis-
sionais estão divididos quando o
assunto é procurar uma ativida-
de extracurricular, descansar ou
buscar algum trabalho temporá-
rio nas horas livres para comple-
mentar a renda.

O levantamento apontou que
32% dos profissionais costu-
mam se matricular em algum
curso nas férias. Outros 32% pre-
ferem exercer um trabalho tem-
porário, enquanto 27% querem
descansar. Com menos repre-
sentatividade, o voluntariado
aparece na mostra como opção
para 6%, e apenas 3% desejam fa-
zer um intercâmbio para apren-
der ou aprimorar sua fluência
em algum idioma. Para a pesqui-
sa, foram ouvidos 314 entrevista-
dos de diversas segmentos.

“Antes de decidir o que fazer
com o seu tempo livre, o pro-

fissional precisa avaliar o
que trará mais satisfação e

equilíbrio para atingir
seus objetivos na carrei-
ra. Não adianta se sobre-
carregar e depois per-
der o pique o ano todo”,
comenta o diretor do

Trabalhando.com, Rena-
to Grinberg. Santos. “Prefiro participar de cursos práticos sempre ligados a minha área, que é marketing”

Angela. “As aulas são focadas e eu consigo me aprofundar no que realmente quero”

● Investimento ou lazer

Pesquisa do CIEE aponta
que estudantes preferem
viajar. Mas a maioria das
vagas são abertas de
dezembro a fevereiro

37%
dos 11.258 estudantes que
participaram de uma enquete
feita pelo Centro de Integração
Empresa-Escola (CIEE)
afirmaram que preferem viajar e
descansar nas férias

28%
dos estudantes querem
dedicar o período de folga
para aprimorar seus
conhecimentos técnico ou
aperfeiçoar a fluência de
algum idioma

ONDE ESTUDAR
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 4 dez. 2011, Empregos & Carreira , p. 3.




