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Logo nos seus primeiros contatos com o ambiente de trabalho, o estagiário ou trainee notará a 
existência de uma série de expressões repetidas quase à exaustão por todos os escalões da 
empresa. Notará também que poucos sabem o que exatamente elas querem dizer. Uma das mais 
utilizadas é "visão estratégica", dupla de palavras de vários sentidos, mas o que aqui interessa é 
aquele que indica uma habilidade especial: o domínio da arte de aplicar com eficácia os recursos 
de que se dispõe ou de explorar as condições favoráveis de que porventura se desfrute, visando 
alcançar determinados objetivos.  
 
No ambiente corporativo, visão estratégica é uma qualidade usada em favor dos planos da 
organização. Mas também é muito importante no plano pessoal do jovem que começa a traçar sua 
estratégia de carreira. Ele precisa estar sempre atento à realidade para identificar o mais cedo 
possível os obstáculos que deverá vencer. E também para perceber - e aproveitar ao máximo - as 
oportunidades e tudo aquilo que pode agregar à sua formação e também a seu currículo.  
 
Aprender mais e sempre é parte da visão estratégica, qualidade valorizada no mercado de 
trabalho e fundamental para traçar um bom plano de carreira. Entretanto, não é tarefa fácil 
adquirir as informações que permitam entender um mundo cada vez mais complexo e em ritmo 
acelerado de mudança. Um dos pilares para a construção da indispensável bagagem de 
conhecimento é o paradigma do aprendizado por toda a vida.  
 
O jovem, que está iniciando sua carreira agora, conta com a vantagem, que era inexistente há 
poucas décadas, de uma ampla, inovadora e qualificada rede de ensino: universidades e centros 
de treinamento corporativos; educação à distância; cursos de especialização em universidades, 
práticas modernas de avaliação e todo o arsenal antigo, mas ainda muito útil, capitaneado pelo 
estágio, que promove a indispensável aproximação entre empresa e escola.  
 
Na seqüência, o futuro profissional conta com os programas de trainees, que possibilitam sua 
formação dentro da cultura da empresa e da área de atuação escolhida. Paralelamente, ele pode 
explorar oportunidades, entre as quais a rotação de funções, o voluntariado em áreas afins, os 
múltiplos cursos de pós-graduação, entre outros. Como se vê, aqui a grande novidade é a aguda 
percepção de que, qualquer que seja o rumo profissional escolhido por ele, aprender durante toda 
a vida hoje é uma decisão inevitável para todos os que querem trilhar uma carreira de sucesso.  
 
Nesse aprendizado contínuo, há uma figura quase sempre esquecida, relegada a segundo plano. É 
o professor, que tem um significativo, mas pouco valorizado papel não só na construção da 
carreira de seus alunos, mas também na formação integral das novas gerações. O professor é o 
agente da transmissão do conhecimento humano, o instigador da curiosidade que é a base da 
sede de aprender, o indutor de escolhas de vida, o exemplo que difunde valores e princípios na 
sociedade.  
 
Na semana em que se comemora o dia do professor, nada mais oportuno do que enfatizar a 
missão de ensinar a que se dedicam milhares de mestres em todos os rincões deste país-
continente. Essa a razão do tema escolhido para o artigo desta semana: o dever (que, se bem 
conduzido, certamente se transformará em prazer) de aprender mais e sempre, tarefa que seria 
inviável sem a contribuição dos docentes.  
 
Aliás, há uma notícia bem mais oportuna, que vem justamente pelas mãos dos jovens: uma 
pesquisa recém-concluída revela que 51% dos estudantes inscritos no banco de dados do CIEE 
atribuem notas de 7 a 10 a seus professores. 
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 6 out. 2005, Plano Pessoal, p. C-8. 


