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Idiomas poucos usuais, metodologias diferentes e assuntos que, à primeira vista, parecem 
estranhos para o simples mortal. O que não faltam são opções de cursos excêntricos que vão do 
hebraico a aulas para formação de vereadores. Fazer alguma coisa não tão comum pode ser um 
trunfo no processo de seleção, dizem head hunters e consultores de recursos humanos. Mas antes 
de efetuar a inscrição, alertam, o profissional deve avaliar se o curso é oferecido por uma boa 
instituição e se ele realmente acrescentará algo concreto na sua formação.  
 
Uma das opções mais diferentes é o curso de formação de vereadores. As aulas, que são 
realizadas em Capão Bonito, a 230 quilômetros de São Paulo, são voltadas, preferencialmente, a 
candidatos a vereador em primeira campanha ou aqueles que pretendem a reeleição. O curso, no 
entanto, está aberto a qualquer pessoa que queira se aprofundar em assuntos relativos a temas 
como Constituição Federal, oratória, voz e fala e marketing pessoal.  
 
- É a primeira vez que realizamos um curso nesse formato. Os partidos políticos já oferecem uma 
preparação para seus candidatos, mas, é claro, cada um dentro de sua própria filosofia. Nosso 
curso é apartidário - explica Isabel Sacco, coordenadora do formação para vereadores, que é 
realizado na escola Vale Encantado.  
 
Também visando aperfeiçoar o marketing pessoal, o Senac-Rio oferece o curso "Como se vestir 
com estilo". Com duração total de 12 horas, as aulas visam ensinar ao profissional como avaliar e 
valorizar o tipo físico, além de identificar cada estilo, estudar a combinação e uso das cores e dos 
acessórios.  
 
Gerente de recursos humanos da Apolo Tubos de Aço, Jorge Gomes afirma que cursos na área 
comportamental são muito valorizados pela empresa. O executivo explica que os desafios 
impostos pelo mercado exige dos profissionais características como liderança e iniciativa que, 
segundo ele, podem ser desenvolvidas por meio de treinamento. "Não queremos que o 
profissional cite cursos apenas para engrossar o currículo. Valorizamos aqueles que, na prática, 
sejam realmente eficazes", diz.  
 
Cursos generalistas e ligados à área comportamental e apresentação pessoal, são positivos para o 
profissional, mas não devem ser mencionados no currículo, alerta a gerente de negócios da Seres 
Consultoria em Recursos Humanos, Helena Monteiro. Ela acredita que, caso sejam ministrados por 
uma instituição séria, os cursos podem melhorar, indiretamente, a empregabilidade do 
profissional.  
 
Vice-presidente executiva do Grupo Catho, Silvana Case recomenda que, para não cair em 
armadilhas e ser mais uma vítima de um curso caça-níquel, o profissional deve, antes de se 
matricular, avaliar se as aulas e o certificado o tornarão mais atraentes para o mercado. "Além de 
escolher bem o tema, também é fundamental que o executivo leve em consideração a qualificação 
dos professores e o prestígio da instituição", ensina.  
 
Laerte Cordeiro, diretor-presidente da Laerte Cordeiro Consultores de Recursos Humanos, faz coro 
com Silvana, afirmando que os profissionais devem dar preferência a instituições tradicionais, já 
conceituadas no mercado. "Cursos em lugares desconhecidos podem até ser bons, mas não 
oferecem um diferencial tão grande a ponto de aumentar a empregabilidade", justifica.  
 
Cordeiro recomenda que o profissional avalie se realmente necessita das aulas ou se elas são 
apenas supérfluo. O ideal é dar preferência a cursos que desenvolvam habilidades e competências 
ainda deficientes. "O marketing educacional está cada vez mais forte. O executivo deve ficar 
atento para não ser seduzido e pagar por algo que ele não necessita ou que não é de qualidade", 
explica.  



 
Apesar de achar que as características pessoais e a trajetória do executivo contam mais do que 
itens de educação continuada, o diretor de recursos humanos da Embratel Joaquim Correia 
recomenda que os profissionais dêem preferência a cursos conceituados no mercado, em 
instituições conhecidas. "É melhor investir um pouco mais nessas opções de qualidade do que 
pagar menos por enlatados que nada acrescentarão ao currículo", explica.  
 
A head hunter Laís Passarelli, diretora da Passarelli Talentos, que é responsável pela seleção para 
empresas como Companhia Vale do Rio Doce (CVRD), afirma que ter referências de pessoas 
próximas evita que o profissional entre em furadas. "O executivo deve obter o máximo de 
informações sobre o curso e sobre os instrutores. Pode recorrer, inclusive, à área de recursos 
humanos de sua empresa para saber mais sobre a instituição", recomenda.  
 
Ter uma parte do currículo dedicada ao domínio de idiomas é fundamental, diz Helena, da Seres. 
Mas nada de entrar em detalhes, como o nome do curso e tempo que ficou estudando a língua. 
Basta explicitar o nível de domínio, afirma a gerente de negócios. Se o executivo for além dos já 
tradicionais inglês e espanhol, melhor ainda. "Eles ganham um diferencial", resume.  
 
A Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) oferece vários cursos de línguas encaradas como 
pouco convencionais. Chinês, hebraico, japonês e grego são algumas das opções. O investimento 
é R$ 160 e as aulas devem ter início no segundo semestre. Aqueles que, além de uma língua 
pouco usual, querem experimentar uma metodologia diferente podem tentar o Alemão através da 
música, promovido pelo Senac-Rio. O curso propõe analisar mensagens presentes em canções, 
desenvolver a pronúncia adequada e apresentar os aspectos culturais da língua.  
 
Cordeiro, da Laerte Cordeiro, alerta, no entanto, que o fato de ter um idioma como japonês e 
hebraico não é garantia de emprego. Depende da vaga em questão e da empresa contratante. 
"Uma companhia de origem japonesa, por exemplo, certamente dará preferência ao profissional 
que seja fluente na língua, mas isso não é regra. Línguas excêntricas tem um mercado muito 
restrito", adverte.  
 
ALGUMAS OPÇÕES  
 
Alemão através da música  
 
>>Quem oferece: Senac-Rio  
 
>>Onde: Rio de Janeiro  
 
>>Data: a definir  
 
>>Preço: a definir  
 
>>Mais informações: www.rj.senac.br, 2517-9200 e 2517-9201  
 
Chinês, Hebraico, Japonês e Grego  
 
>>Quem oferece: UFRJ  
 
>>Onde: Rio de Janeiro  
 
>>Data: segundo semestre  
 
>>Preço: R$ 160  
 



>>Mais informações: www.ufrj.br e 2260-2296  
 
Como se vestir com estilo  
 
>>Quem oferece: Senac-Rio  
 
>>Onde: Rio de Janeiro  
 
>>Data: a definir  
 
>>Preço: a definir  
 
>>Mais informações: www.senac.rj.br e 2540-5774  
 
Formação de Vereadores  
 
>>Quem oferece: Escola Vale Encantado  
 
>>Onde: Capão Bonito - SP  
 
>>Data: começou no último dia 16  
 
>>Preço: R$ 4 mil (com hospedagem) ou R$ 2,5 mil (só o curso)  
 
>>Mais informações: www.escoladevereadores.hpg.com.br e 0xx-15-3542-3336  
 
Fonte: Jornal do Commercio, Rio de Janeiro, 9 jun. 2003. 


