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Conciliar estudo e trabalho exige determinação e foco. 
 
Arrumar tempo para estudar e trabalhar é desafio para muitos profissionais brasileiros. A 
concorrência no mercado de trabalho está cada dia maior e ter curso superior não representa 
mais um diferencial na hora de concorrer a uma vaga, afirma Márcia Narciso, contadora da TIM 
Brasil e aluna de pós-graduação em Administração da Fundação Getulio Vargas (FGV). A 
profissional faz ginástica para dar conta das duas ocupações. Morando distante do trabalho e da 
FGV, Márcia enfrenta uma verdadeira maratona para conciliar as atividades. No final do mês, 
época de fechamento contábil da empresa, a profissional fica até tarde na operadora de telefonia. 
Quando não falta ao curso, chega atrasada. 
 
"É necessário se especializar, estender os estudos após a graduação, estar sempre se atualizando, 
buscando melhorar. Conhecimento nunca é demais e acrescenta pontos no currículo. Se tiver só 
uma graduação, é difícil se destacar no mercado de trabalho atual. Por mais que seja desgastante 
realizar as duas tarefas, acredito estar plantando para no futuro colher os frutos", considera 
Márcia.  
 
Para Sérgio Sudsilowsky, designer, pesquisador, aluno de doutorado e professor do Senac/SP, 
marcar horários e fazer as tarefas dentro do tempo estipulado são alternativas eficazes para 
conseguir cumprir a agenda de compromissos. A cada semana o professor programa uma lista de 
afazeres a ser realizada. Todas as segundas-feiras, ele tem aula na Pontifícia Universidade 
Católica do Rio de Janeiro (PUC-Rio). Segunda à noite e de terça a sábado, das 7h30min às 
23h30min, dá aula em São Paulo.  
 
"Segunda-feira é meu pior dia. Vou para o Rio na primeira ponte aérea. Saio às 19 horas do 
curso, pego um avião de volta e tenho que estar às 21 horas no Senac para lecionar. Às vezes, 
trabalho aos domingos. Sei que minha rotina é rigorosa. É uma ginástica muito grande conseguir 
dar conta de todas as ocupações, tendo um desempenho de qualidade e semelhante para ambas. 
Fazer meu ritmo de vida caber nas 24 horas do dia é um sacrifício", analisa Sudsilowsky.  
 
Algumas empresas valorizam e incentivam os empregados que se interessam pelos estudos. A 
Light, concessionária de energia elétrica do Rio de Janeiro, custeia uma parte do curso ou oferece 
bolsa integral para os seus funcionários, enfatiza Cristina Leite, gerente de Desenvolvimento, 
Captação e Treinamento da Light. A empresa não mede esforços para formar seus talentos. 
"Existe uma crença interna muito forte na educação continuada. Um orçamento é direcionado 
para esta área. O ensino é uma ferramenta de desenvolvimento do capital humano da empresa".  
 
"Os funcionários beneficiados foram escolhidos pelos seus gerentes, levando em consideração as 
avaliações de desempenho e o rendimento de cada um. A área de Recursos Humanos (RH) 
estimula as gerências a incentivarem seus empregados a adquirir mais conhecimento", pondera a 
executiva.  
 
Já a PriceWaterHouseCooper sugeriu à Bianca Albernaz, supervisora da área de Consultoria 
Tributária da companhia, cursar Direito Empresarial no Ibmec. Com uma agenda preenchida por 
viagens semanais e visitas a clientes de outros estados, a funcionária considera complicado estar 
presente em dois lugares no mesmo dia. A empresa paga 80% da sua especialização e arca com 
os custos de passagens aéreas de ida e volta para que ela possa assistir às aulas, mesmo que 
esteja fora do Rio de Janeiro, atendendo um cliente em outro estado.  
 
"Acabei de assumir um cargo na Price, mas a empresa já está me qualificando para que eu possa 
desempenhar a função em questão. Fico cansadíssima com este corre-corre, mas os professores e 
a matéria em si me animam, me dão ânimo para pegar o avião e assistir às aulas.  



Aprendo a teoria no curso e pratico no meu trabalho o que aprendi. Estudar algo que tenha a ver 
com a sua realidade dá mais prazer, com certeza", comemora Bianca. 
 
Para Antônio Carlos Porto Gonçalves, diretor de cursos corporativos do Instituto Educacional da 
FGV, a especialização não precisa ter relação direta com o trabalho do executivo. "Este 
profissional pode querer entender outras áreas da empresa ou até mesmo entender o processo 
como um todo. Ninguém garante que estes investimentos trarão retornos imediatos aos 
praticantes. É o que se espera, mas não se trata de uma condição. No entanto, as empresas 
devem continuar incentivando e investindo neste grande capital que é a força de trabalho dos 
seus executivos. As organizações que não valorizam este tipo de conhecimento, podem vir a ter 
dificuldades no futuro", reitera Gonçalves.  
 
Rotina puxada começa na faculdade 
 
Conciliar os estudos com o trabalho é uma tarefa que muitos profissionais têm que aprender 
desde cedo. A maioria dá os primeiros passos no mercado enquanto está na faculdade. É o caso 
de Renato Carneiro, de 21 anos. O estudante do sexto período do curso de Relações 
Internacionais da Estácio de Sá trabalha de segunda a sexta-feira, em horário integral, das 
8h30min às 17h, no departamento de documentação da Wilson, Sons Agência Marítima. O tempo 
destinado para os estudos é de manhã, antes de ir para a empresa, e à noite, depois do 
expediente.  
 
Ano passado, o rendimento do estudante na faculdade foi afetado pelo alto número de disciplinas 
cursadas. Para este semestre, Carneiro se inscreveu em poucas matérias. Organização é o 
segredo para conseguir ter êxito em ambas as etapas, considera o universitário. "Durante a 
semana, evito os compromissos sociais para poder cumprir os compromissos. Durmo cedo. Estudo 
durante o trajeto para o trabalho e faculdade. Tiro parte do meu horário de almoço para estudar. 
Tenho que aproveitar a oportunidade. As chances de ser efetivado são grandes". 
 
Para Frederico Maia, aluno de Direito do Ibmec-Rio e estagiário de um escritório de advocacia, o 
momento mais difícil para a dupla jornada acontece em épocas de provas. "No final do período, os 
professores fazem testes mais elaborados para saber se o aluno realmente aprendeu o conteúdo 
do semestre. Conseguir tempo para estudar, trabalhando, é uma proeza. O cansaço e o estresse 
aumentam nesta fase. O custo-benefício deste esforço quem deve pesar é o próprio profissional. 
Ele tem que saber se as ações estão agregando valor ao seu conhecimento", ratifica Maia. 
 
Fonte: Jornal do Commercio, Rio de Janeiro, 10 abr. 2006, Carreiras, p. B-8. 
 


