
As dúvidas dos jovens brasileiros
em relação ao futuro profissional
e as frequentes armadilhas que
encontramnomercadode traba-
lho levaram o empresário Bruno
Perin a lançar umcanal de infor-
mações no Youtube, o “Será que
tá certo?”. O canal reúne depoi-
mentos de grandes empresários
de diversas áreas sobre o que es-
peram dos jovens da Geração Y
que estão chegando às empresas.
“A iniciativa surgiuapósa iden-

tificaçãodapreocupaçãoquepro-

fessores demonstraram emrela-
ção a universitários que conti-
nuamente expõemapatia ou des-
conhecimento das carreiras es-
colhidas”, diz Perin, que, a par-
tir de uma primeira palestra em
uma instituição de ensino supe-
rior emSantaMaria (RS), e o im-
pacto entre os alunosdecidiu co-
locar a ideia em prática.
O projeto contará com ferra-

mentas on-line para a divulga-
ção de ações e terá seu pilar no
YouTube com depoimentos, di-
cas e conselhos de profissionais
com experiência e sucesso no
mercado, além de um blog,
uma fan page no Facebook e

Twitter, para divulgar os vídeos
e gerar discussões e debates en-
tre os interessados.
O vídeo mais acessado até

agora foi o do consultor de RH e
palestrante, Eduardo Mesquita.
Além dele, outras celebridades
profissionais já apareceram. En-

tre os integrantes do grupo es-
tão Alex Born, considerado o
pai do neuromarketing e um
dosmais experientes e requisita-
dos conferencistas da atualida-
de; Amalia Sina, tida como uma
das executivasmais bem sucedi-
das da sua geração; Jorges
Nahas, fundador do O Melhor
Da Vida; Nicole Barros, Diretora
de Comunicação da NB Press;
Ronaldo Cunha Bueno, diretor
demarketing da Netshoes; Mal-
te Huffmann, sócio diretor da
Dafiti; Marcelo Gomes, criador
da Boo-box, alémdemuitos ou-
tros nomes respeitáveis.
Para gerar um contato físico

maior com os participantes,
uma palestra intitulada “Esteja
preparado para a selva do mer-
cado”, ministrada por Perin,
porta-voz domovimento, pode-
rá ser solicitada por institui-
ções de ensino superior para le-
var aos alunos uma visão práti-
ca dos novos desafios e respon-
sabilidades do mercado.
Além disso, para chamar ain-

da mais internautas e estudan-
tes, Perin está conta com o
compartilhamento de informa-
ções entre amigos nas redes so-
ciais. “Vamos trabalhar com a
propaganda boca a boca”, com-
pleta. Perin. ■ C.M.

Embora o Brasil venha se desta-
cando na área tecnológica, co-
mo mostram a evolução das
startups nacionais, em que pe-
quenos pensadores se tornam
grandes empreendedores, o
país ainda enfrenta gargalos
quando à formação de pessoas
qualificadas em tecnologia da
informação. No caso, as teo-
rias encontram barreiras para
serem levadas à prática.
A preocupação com amá for-

mação de quadros em tecnolo-
gia da informação levou o Go-
verno Federal a lançar o projeto
BrasilMais TI, que tem como ob-
jetivo despertar talentos e a vo-
cação para carreiras ligadas a
TI. O projeto, desenvolvida em
parceria comaAssociação Brasi-
leira de Empresas de Tecnologia
da Informação e Comunicação
(Brasscom), vai funcionar com
investimento de parceiros.
A Faculdade de Tecnologia do

Colégio Bandeirantes (BandTec)
é uma das parceiras. A institui-
ção vai fornecer professores e la-
boratórios para os alunos estuda-
rem à distância. “O aluno terá a
opção de estudar em casa, no
trabalho ou atémesmo nas nos-
sas dependências”, diz o coorde-
nador-geral da BandTec,Maurí-
cio Pimentel.
Os cursos de linguagens de

programação são gratuitos e
compõem uma carga total de
320 horas e 260 horas sendo
certificados pelo Ministério da
Educação (MEC).
Jovens a partir de 16 anos

passarão por uma seleção de

perfil profissional, conheci-
mentos teóricos e afinidades
em tecnologia. No início serão
mil vagas disponibilizadas.
De acordo com Pimentel, os

assuntos que os alunos apresen-
tammais dificuldade são emba-

samento matemático e pensa-
mento lógico. “Oprojeto consis-
te em buscar mão de obra antes
de os futuros profissionais en-
trarem nas universidades”, diz.
Este não é o primeiro proje-

to deste tipo. No mês passado,

o Ministério de Ciência, Tecno-
logia e Inovação lançou, o TI
Maior — Programa Estratégico
de Software e Tecnologia da In-
formação, que terá investi-
mento de R$ 500 milhões até
2015. A ação vai abordar desen-

volvimento econômico e so-
cial, o posicionamento interna-
cional, a inovação e o em-
preendedorismo, a produção
científica e a tecnologia, inova-
ção e competitividade.
Elaborado com base em três

pontos essenciais da formação
profissional: conhecimento, ca-
pacitação e oportunidades -, o
Brasil Mais TI está alinhado à
missão educacional da institui-
ção: formar os protagonistas
das novas gerações de TI, com
profissionais capacitados a
construir o futuro para si mes-
mos, para suas empresas e para
a humanidade.
“O projeto Brasil mais TI es-

tá totalmente alinhado aos
nossos princípios e desejo de
contribuir com o desenvolvi-
mento do país. Por meio da
parceria, possibilitaremos a es-
ses jovens o acesso e uso das
mesmas facilidades e recursos
que os nossos alunos”, afirma
o coordenador-geral da Ban-
dTec, que vai disponibilizar
aos estudantes o horário notur-
no, das 19 às 23h, e se necessá-
rio, também os sábados no pe-
ríodo da manhã. Professores
farão plantão para dar apoio
aos estudantes.
Para mais informações sobre

o projeto, basta entrar no site
www.brasilmaisti.com.br, on-
de também podem ser feitas as
inscrições. A expectativa é que
cada aluno leve três semanas
para completar o curso. “Se o
jovem dedicar quatro horas do
seu dia aos estudos podemos es-
perar profissionais cada vez
mais capacitados com o passar
dos anos”, prevê Pimentel. ■
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Jovens recebem capacitação
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A ideia foi colocada
em prática a partir
do impacto de
uma palestra entre
os alunos em
Santa Maria (RS)

INOVAÇÃO & TECNOLOGIA

Maurício Pimentel: buscarmão de obra antes de os futuros profissionais entrarem na faculdade

TERÇA-FEIRA

EMPREENDEDORISMO

Editorexecutivo:Gabriel deSales gsales@brasileconomico.com.br

12 Brasil Econômico Sexta-feira e fim de semana, 21, 22 e 23 de setembro, 2012

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: Brasil Econômico, São Paulo, 21, 22 e 23 set. 2012, Primeiro Caderno, p. 12.




