
Pesquisas apontam o surgimento de novas profissões demandadas pelas 
mudanças sociais e tecnológicas ocorridas nos últimos anos. Para as 

instituições de ensino o desafio da vez é adotar estratégias inovadoras 
para preparar os novos profissionais de que o mercado necessitará 

por Salete Silva 

mercado de trabalho ao longo da 
próxima década vai criar oportu
nidades para carreiras profissio

nais diversas, algumas das quais ainda nem 
existem, como também demandar profis
sionais com visão de negócios voltada para 
a inovação, qualidade de vida e sustenta
bilidade. A formação de mão de obra para 
atender a essa nova realidade é um desafio 
que as instituições começam a encarar não 
só com a oferta de novos cursos em áreas 
diferenciadas, mas também com mudanças 
em sala de aula e a introdução de metodolo
gias de ensino inovadoras. 

Estudos e pesquisas mais recentes sobre 
profissões do futuro revelam que a globali
zação, o envelhecimento da população e as 
tendências sociais, tecnológicas e de negó
cios vão demandar novos postos de traba
lho. Um desses levantamentos, realizado 
pelo Programa de Estudos do Futuro (Pro-
futuro), da Fundação Instituto de Adminis
tração (Fia-USP), revela que a inovação, 
por exemplo, terá influência cada vez mais 
forte na competitividade das empresas, im-

pulsionando carreiras como a de Chieflnno-
vation Officer, responsável por promover a 
pesquisa e as inovações nas companhias. 

"Todas as novas profissões exigem visão 
mais abrangente do que as tradicionais", diz 
o professor do Profuturo Daniel Estima de 
Carvalho. Realizado com base em entrevis
tas de executivos de diversas áreas, entre as 
quais recursos humanos e estratégia, além 
de empresários, o levantamento do Profu
turo elencou 20 carreiras emergentes até 
2020. A lista é liderada pelo cargo de ge
rente de ecorrelações, responsável pela co
municação com consumidores, grupos am
bientais e agências governamentais. 

A criação das novas carreiras reflete 
tendências sociais e econômicas. Encon
trar alternativas de baixo impacto ambien
tal será um dos desafios para o profissional 
de ecorrelações. A busca por qualidade de 
vida e o desenvolvimento de serviços que 
tragam comodidade serão uma missão para 
o gerente de marketing e-commerce. Já o 
aumento da expectativa de vida e a neces
sidade de novos serviços para a popula- » 
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Além do custo 
do investimento, 
também as 
diretrizes do 
MEC são 
obstáculos 
apontados por 
Fábio Reis para a 
criação de novos 
cursos i . 

Para incentivar 
o espírito 
empreendedor, 
a Unisanta criou 
o núcleo de 
inovação,que 
apoia projetos 
como o Velaqua, 
que avalia o 
desempenho 
de atletas da 
natação 

ção mais velha, como atividades culturais 
e planos para gestão dos recursos financei
ros, será o foco do trabalho de conselhei
ros de aposentadoria. 

Apenas o conhecimento tecnológico 
passou a ser insuficiente para exercer as 
novas funções, avalia o professor. "É pre
ciso saber o impacto de cada atividade nos 
negócios", salienta Carvalho. O gerente de 
ecorrelações, ele cita, é um profissional 
com visão além dos programas ecológicos, 
capaz de perceber o que essa preocupação 
traz para a empresa e para os negócios e 
com habilidades de comunicação e relacio
namento com o governo. 

Desafio ao novo 
Cursos universitários para capacitar 

profissionais para novas carreiras estão 
aparecendo lentamente no mercado. "Ainda 
é um movimento incipiente pela burocracia 
necessária para alterar cursos de gradua
ção", avalia Carvalho. Por isso as graduações 
tradicionais, como administração, enge
nharia e direito, que oferecem amplitude 
de conhecimento, continuam entre as mais 
procuradas pelos alunos e as mais ofertadas 
pelo mercado. 

"Não há ainda olhar das instituições de 
ensino superior para as novas áreas", con
corda o diretor do Centro Universitário Sa
lesiano (Unisal), Fábio Reis. Alto custo do 
investimento, maior prazo para o retorno 
financeiro e até as diretrizes do Ministério 
da Educação são obstáculos à criação de 

cursos de graduação para atender às novas 
demandas profissionais. "São necessários 
laboratórios, a capacitação de professores, 
investimento em pesquisa e em relaciona
mento com as empresas", diz Reis. 

Exigências do MEC também dificultam 
algumas medidas necessárias para a criação 
de novos cursos ou a adaptação dos existen
tes para atender ao mercado de trabalho. A 
formação de um grupo docente adequado 
às novas necessidades, por exemplo, pode 
esbarrar nas metas estabelecidas pelo mi
nistério para o número de mestres e dou
tores nos quadros de pessoal. "Podemos ter 
um experiente engenheiro com carreira na 
Petrobras, capacitado para ensinar no curso 
de engenharia de petróleo, uma das carrei
ras emergentes, mas que não detém título 
de doutor ou mestre como o preconizado 
pelo MEC", exemplifica Reis. 

Esses fatores dificultam a criação de cur
sos mais práticos e menos teóricos como os 
demandados pelo mercado. As instituições 
precisam fazer adaptações para criar cursos 
inovadores. Foi essa a estratégia adotada 
pela Universidade do Rio dos Sinos (Uni-
sinos) ao lançar a graduação em adminis
tração de empresas com especialização em 
gestão para inovação e liderança. 

Professor articulador 
A formulação do novo curso na Unisi-

nos partiu da premissa de que é essencial 
reavaliar o processo de ensino-aprendiza-
gem para criar uma graduação com forte 
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vínculo com o mercado e capaz de ofere
cer ao aluno a oportunidade de desenvol
ver os atributos desejados pelas empresas 
e pelos próprios administradores. 

A partir de pesquisas realizadas entre 
universitários da instituição, lideranças e 
executivos de empresas industriais, de co
mércio e de serviços, de todos os portes da 
região, a Unisinos constatou que as carac
terísticas desejadas tanto pelas companhias 
quanto pelos profissionais eram visão estra
tégica, capacidade de tomar decisões e de 
liderar e trabalhar em equipe, além de cria
tividade e convivência interpessoal. Então 
foram necessárias mudanças em relação ao 
processo de ensino tradicional. "Uma delas 
foi fazer com que o professor assumisse o 
papel de incentivador da aprendizagem e 
do pensamento crítico para desenvolver as 
competências e as habilidades do aluno", 
afirma o diretor de graduação da Unisinos, 
Gustavo Severo Borba. 

Projetos de aprendizagem também 
passaram a ser desenvolvidos como instru
mento para vincular as áreas de economia, 
sociologia, psicologia e história à admi
nistração. "A dinâmica se dá nas relações 
entre as áreas e não apenas entre as disci
plinas do curso de administração", explica 
Borba. Um dos desafios nesse trabalho, ele 
relata, é conciliar o conceito de interação 
com as outras áreas para adotar uma for
ma sistêmica de ensino e menos linear que 
a prevista pelo MEC. 

Outro problema a ser equacionado nes
se modelo inovador se refere aos riscos fi
nanceiros envolvidos. Como as salas de aula 
são pequenas, com no máximo 25 alunos, 
a margem do retorno financeiro pode ser 
reduzida. "Não dá prejuízo, mas não é tão 
lucrativa quanto uma sala grande", com-

para Borba. Além disso, é preciso investir 
em capacitação de professores. No caso da 
Unisinos, foi elaborado um programa de 
capacitação para transformar o professor 
num articulador que, em vez de entregar o 
conteúdo pronto, constrói o conceito com o 
aluno em sala de aula. » 
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Segundo Daniel 
Carvalho, a 
criação de 
novas carreiras 
reflete 
tendências 
sociais como 
o desafio 
de produzir 
baixo impacto 
ambiental 

Essa ideia nova de ensino em sala de 
aula é que vai preparar profissionais não só 
para as novas carreiras como para enfren
tar as transformações futuras nos cargos 
tradicionais, segundo a pesquisadora na 
área de ciências de serviços e inovação Ma
ria Carmen Tavares Cristóvan. "Ensino de 
qualidade tem de ser inovador e não o de 30 
anos atrás, que não priorizava a inteligência 
competitiva nem a governança corporati
va", afirma. A evasão dos cursos presenciais 
em até 30% mostra, segundo ela, que a for
ma de ensino das instituições está defasada 
para o atual modelo de negócio. 

Alguns segmentos 
ganham destaque na 
geração de oportu
nidades de negócios 
especialmente pela 
expansão dos investi
mentos, como no caso 
do setor petrolífero. A 
expectativa é de que 
até 2014 o setor terá 
uma injeção de recursos da ordem de US$ 
263 bilhões, segundo dados da Organização 
Nacional das Indústrias de Petróleo (Onip). 

Profissões em alta 
Tais dados levam as instituições de ensi

no superior a dar ênfase a cursos tradicionais 
que sofrerão o impacto desses investimentos 

na cadeia produtiva de petróleo e gás, como 
engenharia civil, além de criar cursos espe
cíficos, como o de engenharia de petróleo, 
para atender às novas demandas. 

A Universidade Santa Cecília (Unisan-
ta), no litoral paulista, formará em 2013 sua 
primeira turma de engenharia de petróleo. 
"Capacitar mão de obra para o segmento 
de exploração e produção de petróleo é o 
principal foco", diz o coordenador do curso, 
Robson Dourado. 

Profissões ligadas ao meio ambiente tam
bém começam a ganhar força no ensino supe
rior, como o curso de engenharia ambiental. 

A área está entre as mais promissoras, confor
me o estudo da Profuturo, que elenca entre as 
profissões em alta as de relações internacio
nais, lazer e turismo, engenharia de alimen
tos, engenharia de computação, farmácia-bio-
química e administração de empresas. 

Instalada no Vale do Paraíba, interior 
de São Paulo, numa região cercada de in
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dústrias, a Faculdade de Roseira (Faro), foi 
uma das pioneiras na criação dos cursos de 
engenharia ambiental e tecnologia em ges
tão ambiental. "Os cursos nasceram da ne
cessidade de melhor preparar para a gestão 
dos recursos naturais disponíveis, além de 
acompanhar o crescimento sustentável do 
país", diz a diretora acadêmica da Faro, Eli
sângela Moraes. 

A instituição mantém contato e convê
nios com várias indústrias da região para 
melhor aliar a oferta de cursos com o que o 
mercado de trabalho demanda. "No decor
rer de cada ano, realizamos pesquisas em 
diversas empresas da região de diferentes 
segmentos para aprimorar nossa matriz 
curricular", explica a diretora. 

Outra estratégia adotada pela Faro é 
manter o foco nas áreas de engenharia e 
tecnologia. "O modelo focado numa área 
deveria ser mais explorado pelo setor de 
ensino superior para reduzir a oferta de um 
mesmo curso num mesmo segmento e apri
morar a qualidade de ensino", avalia. 

Antecipando tendências 
Prospectar mercados e encarar os riscos 

de novas carreiras é uma fórmula adotada 
por instituições que planejam acompanhar 
as demandas e, se possível, se antecipar a 
elas, como no caso da Universidade Anhem-
bi Morumbi (UAM), que há 40 anos criou o 

primeiro curso superior de turismo no Bra
sil. Hoje o investimento certeiro está com
provado: turismo aparece entre as carreiras 
mais promissoras apontadas por especialis
tas e é a terceira da lista do levantamento 
do Profuturo. A explicação está na preocu
pação crescente da população com a qua
lidade de vida, o que impulsiona, além do 
turismo, outras carreiras como psicologia e 
educação física. 

"O papel da universidade é ficar atenta 
às mudanças da sociedade, perceber o que 
é tendência e se preocupar com as novas 
ocupações", diz a pró-reitora acadêmica da 
Anhembi Morumbi, Josiane Tonelotto. A 
instituição manteve seu investimento em 
carreiras inovadoras, como a de design de 
games, que prepara profissionais para atuar 
na indústria de videogames e em estúdios 
de animação, entre outras empresas. 

A pró-reitora reconhece os riscos assu
midos para investir em cursos desse tipo e 
salienta a necessidade de investimentos em 
recursos humanos e pesquisa. A graduação 
em estética, outro curso pioneiro, lançado 
em 2008 pela UAM, exigiu, segundo Tone
lotto, estudos sobre as tendências interna
cionais e visitas a spas de todas as regiões 
do país para a sua formatação. "Criar um 
novo curso é desafiador, é preciso cumprir 
as diretrizes do MEC, mas já há uma aber
tura das autoridades para isso", conclui. 

De acordo com 
Gustavo Borba, 
um dos desafios 
para a criação 
de novos cursos 
é promover a 
interação com 
outras áreas, 
adotando uma 
forma sistêmica 
de ensino e 
menos linear 

A ut
iliz

aç
ão

 de
ste

 ar
tig

o é
 ex

clu
siv

a p
ar

a f
ins

 ed
uc

ac
ion

ais
.

Text Box
Fonte: Ensino Superior, São Paulo, ano 14, n. 161, p. 28-33, fev. 2012.




