




A ruim é que o mercado enxer-
ga as novas universidades corno
uma massa pasteurizada de op-
ções, muitas vezes sem conseguir
lembrar dos cursos que oferecem
ou apontar diferenças entre elas.
Para ouvir mais de perto o merca-
do, a revista Ensino Superior pro-
curou gestores de RH de grandes
empresas e analisou os resultados
do estudo.

A consultoria ouviu 220 contra-
tantes, de empresas sediadas no Esta-
do de São Paulo. Cada qual analisou,
em média, 2,24 cursos. O objetivo do
estudo foi observar quais escolas são
consideradas as melhores do merca-
do, na visão dos gestores dessas em-
presas. A pesquisa também analisou
as justificativas da escolha do nome de
uma faculdade em detrimento de ou-
tra, assim como buscou saber o peso
que a marca da faculdade tem para a
contratação de um profissional de ní-
vel superior - tanto em início de car-
reira quanto daqueles com alguns
anos de experiência.

MÉTODO

Foram selecionados 20 cursos
superiores, divididos entre genéricos
(como Administração, Ciências
Contábeis e Computação) e específicos (como Gas-
tronomia ou Hotelaria). Analisaram esses cursos repre-
sentantes de hospitais, construtoras, escritórios de ad-
vocacia, empresas do setor financeiro, escritórios de
auditoria, grandes indústrias, escritórios de arquitetu-
ra, agências de publicidade, entre outras. Do total, 40%
dos entrevistados pertenciam a empresas que tinham
mais de 500 funcionários. O grupo com até 50 funcio-
nários representou 21% da amostra.

A maioria das empresas reserva espaço para esta-
giários: 88% do total contratam estudantes. Entre
aquelas com mais de 200 funcionários, esse percentual
sobe para 95%. Se a maioria precisa de estagiários e
dá oportunidade para que ingressem no mercado, por
outro lado, a minoria das empresas cria programas de
treinamento para que esses jovens aprendam a traba-
lhar segundo seus procedimentos internos - apenas

26% das companhias ouvidas têm
programas de trainees.

O método utilizado pela pes-
quisa foi a aplicação de um ques-
tionário padrão, feito por telefo-
ne. Para saber o que os contra-
tantes pensam sobre o currículo
do candidato, foi usada a técnica
de concordância com frases, em
que o entrevistado deve pontuar,
de um a dez, o grau de concor-
dância com a afirmação propos-
ta. A primeira delas dizia que "o
principal critério de seleção de
um profissional em geral é a es-
cola onde se graduou". Do total,
17% discordaram; 39% disseram
não saber; e 44% acreditam que
a escola é o principal critério para
selecionar um profissional. Ou-
tra afirmação dizia que "o perfil,
ou seja, as características pessoais
de cada um, é mais importante
do que a escola onde o profissio-
nal se formou". Numa demons-
tração de ponderação, 89% dos
contratantes disseram concordar
com a segunda afirmação, o que
relativiza a primeira.

Para 55% das 194 empresas
que contratam estagiários, a es-
cola é "muito importante" na es-
colha do candidato. Entre as 58

empresas que têm programas de trainees, 72% di-
zem ser determinante o nome da instituição de en-
sino superior em que o jovem se graduou.

Ao apontar uma faculdade como sendo a melhor
para determinado curso, o profissional era estimulado
a justificar a escolha. As respostas, em geral, referiam-
se à competência e à marca da instituição - e não às
qualidades específicas do cursos. Foram elas: "A escola
tem tradição", "É muito conhecida" ou "Atrai os estu-
dantes mais bem preparados".

Por não se tratar de uma pesquisa qualitativa, o estu-
do não trouxe respostas mais detalhadas. Para encontrar
algumas dessas opiniões, a revista Ensino Superior pro-
curou ouvir diferentes setores do mercado. Nessas con-
versas, três pontos foram abordados. Que peso tem a fa-
culdade na contratação de um recém-formado? Que peso
tem a faculdade na contratação de um profissional com



dez anos de carreira? O que a empre-
sa espera do candidato, em termos de
perfil pessoal, e que a formação su-
perior ofereça?

Nessa primeira questão, as res-
postas obtidas endossam os núme-
ros da pesquisa Franceschini. No caso
dos estagiários e profissionais ju-
niores, as empresas de fato se esco-
ram nos nomes de faculdades para a
escolha. Alguns justificam a preferên-
cia pelo conteúdo pedagógico que
determinada faculdade dá ao curso.
É o caso da empresa de arquitetura
corporativa Athiê Wohnrath. Por lá,
os diretores têm preferência pelos
egressos da Universidade Mackenzie
(SP). "Os diretores dizem que esses
estudantes têm uma visão prática da
arquitetura. Se tivermos dois bons
candidatos, de escolas diferentes, a
nossa opção é o Mackenzie", diz Sue-
li Sousa, coordenadora do departa-
mento pessoal da empresa.

VANTAGENS

A colaboração da faculdade
pode ir além das salas de aula e da
força de sua marca. Para a con-
tratação de estagiários, há quem diga
que, se a instituição de ensino já ti-
ver experiência em fazer parcerias
com empresas para viabilizar o estágio de seus alunos,
isso poderá contar como vantagem para os candidatos.
"A preferência também depende de quão estruturada é
a faculdade e se o contrato dela já é padronizado", diz
Iraneide Calixto, gerente de RH do Grupo Fasano, em-
presa a que pertencem o restaurante e hotel Fasano, dos
mais sofisticados de São Paulo. Para Iraneide, o nome
da faculdade "serve como critério de desempate, caso
os candidatos tenham o mesmo nível".

Justamente para poder contratar estagiários e jovens
profissionais, os gerentes de RH estão sempre atentos à
classificação das escolas de graduação junto ao Ministé-
rio da Educação (MEC). "Para os jovens, é fundamental
o nome da faculdade. Estamos de olho nos resultados do
Provão e de outras avaliações. A universidade tem de sa-
ber que, para o mercado, não serve qualquer um. As em-
presas zelam pela qualidade dos empregados que con-

tratam", diz Fernando Viriato de
Medeiros, diretor corporativo de de-
senvolvimento de recursos humanos
do Grupo Accor, a maior rede hote-
leira presente no país, que hoje em-
prega mais de 30 mil funcionários.

No mercado de trabalho, ter
uma faculdade renomada no cur-
rículo não é suficiente para que um
contratante selecione um candida-
to. Para muitos, nem mesmo na
triagem de currículos. Na agência
de publicidade e propaganda Talent,
que há dois anos criou um progra-
ma de trainees, todos os candidatos
às vagas que tiverem os pré-requi-
sitos necessários são chamados para
as provas. Estas, e não o currículo,
é que selecionam os trainees. Com
essa experiência, a diretora de ges-
tão e desenvolvimento profissional,
Karla Baratto, tirou conclusões.
"Não é preconceito. Vejo nos resul-
tados que, na maioria dos casos,
quem vem de faculdades de primei-
ra linha está mais bem preparado",
diz. Segundo Karla, com o passar do
tempo, talvez a tendência seja sele-
cionar trainees pelo currículo que
contenha as tais escolas de primei-
ra. "Por um lado vamos poupar
tempo no processo e, por outro,
correr o risco de perder alguns ta-

lentos vindos de outras instituições", diz.
Ainda que apontem a influência da faculdade na

contratação dos jovens, alguns dos contratantes dizem
que a postura do candidato, mesmo sendo ele um jo-
vem recém-formado, pode superar as vantagens
adversárias. "Nessa fase, o nome da faculdade interfere,
sim. Mas nosso foco é o profissional, por isso não ve-
mos apenas a formação acadêmica, mas o perfil com-
pleto desse candidato. Porque nem sempre o profissio-
nal com o perfil que a empresa procura está entre os
egressos das grandes faculdades", conta Valéria Veiga
Riccomini, superintendente de atração e integração das
pessoas do Banco Itaú.

Se para ingressar no mercado de trabalho a faculda-
de é o pontapé inicial, com dez anos de carreira, o candi-
dato deixa de ver avaliado pela graduação que tem no
currículo. "Para cargos mais altos na hierarquia, uma pós-



graduação, mestrado ou MBA po-
dem contar. O mais importante é
saber que ele está preocupado com
a continuidade da sua formação. O
nome da graduação fica para trás",
diz Valéria, do Itaú.

Já para outros, estar alinhado
aos valores da empresa é o mais
importante. "Faculdade por si só
não elimina candidato nenhum.
Bom humor, trabalho em equipe
e foco no cliente são nossos valo-
res. Não tem MBA que valha mais
do que isso", diz Maria Cristina
Funck, diretora de gestão de pes-
soas da Diagnósticos da América,
grupo que reúne os laboratórios
Lavoisier e Delboni Auriemo.

EXPERIÊNCIA

De forma geral, os contratantes
dizem que, depois de cinco anos de
carreira, o peso da graduação fica
relativizado. "Quanto mais próxi-
mo da formatura, mais importan-
te é. Depois, conta mais a expe-
riência. Os lugares em que traba-
lhou, os resultados obtidos e a ca-
pacidade de liderança", diz Fátima
Motta, gerente de seleção da
Andrade Gutierrez, uma das três
maiores construtoras do país.

Fátima diz que os ex-alunos de escolas pouco
renomadas precisam batalhar para conseguir conquis-
tar boas vagas no começo da carreira, o que refletiria
nas oportunidades de trabalho mais tarde. "Se ele con-
seguir ingressar no mercado numa boa empresa, com
dez anos de carreira terá um currículo com experiên-
cias importantes, que serão valorizadas para novas
contratações, para a ascensão", diz.

Experiências profissionais em grandes empresas re-
cheiam um currículo e valem até mais do que uma
faculdade. No caso dos setores gastronômico e hote-
leiro, isso é realidade. "Pedir curso superior na área é
novidade. Hoje, a bagagem é extremamente impor-
tante", avalia Iraneide, do grupo Fasano, que julga ser
uma tendência a exigência de graduação e especiali-
zações para chefs e cozinheiros, num futuro próximo.
"A empresa empresta ao funcionário um grande nome

para ele colocar no currículo. En-
tão, é importante que selecione com
cada vez mais critérios", diz.

Já que o perfil do candidato e a
graduação compõem os dois critérios
mais relevantes para a contratação,
cabe questionar o que as empresas
hoje esperam tanto do comporta-
mento dos profissionais quanto da
formação que as IES oferecem.

No que diz respeito ao perfil pes-
soal, há características específicas de
acordo com a área de atuação. No
caso da construtora Andrade Gu-
tierrez, o candidato tem que aceitar
trabalhar ou, às vezes, morar em lu-
gares periféricos ou em cidades afas-
tadas das capitais, sem grande infra-
estrutura. "Geralmente, estudantes
de classe socioeconômica AA, que
vêm de grandes escolas, não aceitam
o desafio. O perfil tem de ser de al-
guém desbravador", conta Fátima
Motta, que faz contratações de en-
genheiros civis, advogados, econo-
mistas e administradores.

Nos ramos hoteleiro e gas-
tronômico, o perfil é de gente curio-
sa e que tenha tido a chance de co-
nhecer diferentes países. "Gostamos
de quem tenha tido experiências no
exterior. E não é pela formação em
si, mas por ter fluência em línguas

e vivência cultural", diz Iraneide Calixto.
Da formação superior, independentemente das áreas,

a exigência é que as escolas preparem o aluno para o
mercado, com cabeça de empreendedor. "Esperamos
não apenas competências voltadas para o mundo aca-
dêmico, mas para o mundo empresarial, para as neces-
sidades do universo corporativo. Nesse sentido, as es-
colas brasileiras ainda estão distantes da realidade do
mercado", diz Medeiros, do Grupo Accor, rede que, nos
150 países em que atua, costuma ter um programa de
trainee corporativo, em que as portas da empresa são
abertas a escolas para que estas possam aproximar o
ensino da prática profissional.

Além da visão profissional, a escola não pode dei-
xar de lado o enriquecimento cultural. "Esperamos
que a faculdade dê estofo cultural, boa base técnica e
ajude a desenvolver uma capacidade de interação riu-



mana e preparo emocional para enfrentar conflitos.
E nem sempre ela oferece isso tudo", diz Maria
Cristina, da Diagnósticos Latina. Como se vê, as ex-
pectativas do mercado são cada vez maiores e
extrapolam a grade curricular.

IMPRESSÕES IMPRECISAS

Na pesquisa da Franceschini, todos os 220 entrevis-
tados foram perguntados sobre qual IES teria o melhor
curso de cada área na qual ele costuma fazer
contratações. Algumas faculdades receberam menções
como sendo a melhor em cursos que elas não ofere-
cem. Por exemplo: em Jornalismo, a Escola Superior de
Propaganda e Marketing (ESPM) foi citada por três
contratantes como sendo a melhor faculdade privada
da área. O problema é que a ESPM sequer tem esse cur-
so em vigor. Dos 20 cursos analisados, 12 tiveram cita-
ções equivocadas como essa.

Em parte, essa confusão acontece por mérito da fa-
culdade citada, segundo explica a gerente de projetos
Iara Raggio, da Franceschini Consultoria. "Em muitos
casos, isso ocorre por causa do prestígio das escolas. Elas
são citadas porque a marca tem força consolidada", diz.
Segundo Iara, o contratante é influenciado pela quali-
dade da instituição em algum curso que se assemelhe à

área do conhecimento sobre a qual o entrevistado foi
questionado. É o caso do curso de Ciências Contábeis,
em que a Fundação Getulio Vargas (FGV) foi citada
como sendo a melhor por quatro contratantes. A con-
fusão se explica pelo fato de a FGV ter cursos renomados
de Economia e Administração, áreas relativamente
correlatas a Ciências Contábeis. Ao total, sete votos desse
curso foram dados para faculdades que não o ofertam.

A lembrança equivocada dos contratantes também se
explica pela falta de clareza dos nomes dos cursos ofertados,
segundo explica Iara. Isso ocorre com Engenharia de Te-
lecomunicações, um curso recente, uma espécie de dissi-
dência da Engenharia Elétrica. "O mercado não sabe, ao
certo, o que um curso tem de diferente do outro. Por isso,
confunde os nomes e as faculdades", diz Iara.

A consultora explica que as faculdades falham no
processo de comunicação dos cursos que têm. O caso
gritante disso acontece no curso de Gestão de Pessoas.
No estudo, foram citadas quatro faculdades que dis-
põem desse curso (FMU, Uniban, Metodista e São Mar-
cos). Juntas, elas receberam 12 votos. Outros 18 votos
foram dados a instituições que não têm o curso.

Gestão de Pessoas, assim como Rádio e TV, é um
curso recente, com pouca tradição. Nesses casos, a di-
fusão é ainda mais importante, especialmente porque
demora-se anos para que um curso atinja a maturação.

JOVENS DESEMPREGADOS
EPISÓDIO FRANCÊS FAZ LEMBRAR QUE NO MUNDO TODO
CERCA DE 88 MILHÕES DE JOVENS ESTÃO SEM TRABALHAR

Na França, o governo tentou mu-

dar as regras da lei trabalhista volta-

da para os jovens com até 26 anos.

Encarada como causadora da

precarização das leis do trabalho, a

proposta que criava o Contrato de Pri-

meiro Emprego (CPE) chegou a ser

aprovada pela Assembléia Nacional

Francesa e sancionada pelo presi-

dente Jacques Chirac, mas gerou re-

volta popular. O ponto polêmico da

proposta foi a legitimação das demis-

sões sem justa causa durante a vi-

gência do contrato de experiência, de

dois anos. Apoiadas pela oposição de

esquerda, organizações estudantis e

sindicais foram às ruas para protes-

tar, durante semanas, e conseguiram

derrubar a decisão do governo.

Chirac e o primeiro-ministro, Domi-
nique de Villepin, defendiam a mudan-

ça na legislação com o argumento de

que as novas regras minimizariam o

desemprego, já que os empregadores

diziam que não contratavam com mais

freqüência porque a lei não os permi-

tia demitir os funcionários, caso fosse

necessário. Os críticos, por outro lado,

entendiam que as empresas teriam

mais facilidade para promover demis-

sões arbitrárias.

O desemprego é problema crítico
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"São necessários, no mínimo, dez anos de vida do cur-
so para que tenha solidez no mercado", analisa Iara.
Segundo ela, não basta esperar que esse período passe
para conquistar credibilidade - é preciso fazer ações de
comunicação para mostrar o que o
curso tem de especial. "Tem que co-
meçar a falar dele antes de lançá-lo
e continuar a badalação dele no
mercado. E não se trata de publici-
dade, é informação de qualidade
que falta ao mercado", completa.

Em alguns casos, muitas facul-
dades são lembradas, mas nenhu-
ma se destaca. Uma dispersão que
se apresenta em Fisioterapia, com
sete faculdades lembradas na pes-
quisa. "Quando a imagem está pul-
verizada entre várias instituições,
cabe a uma delas perceber isso e fa-
zer um bom trabalho junto ao mer-
cado para mostrar seus diferen-
ciais. Quem souber trabalhar essa
imagem vai virar a preferida."

As faculdades especialistas, como a Fundação Edu-
cacional Inaciana (FEI), a ESPM e FGV, reinam abso-
lutas nas áreas em que atuam. "Essa é uma boa opção

para ser lembrado e ter sucesso: se especializar em al-
guma área", explica.

Há cursos bastante especializados, como Gas-
tronomia e Hotelaria, que sofrem de outro problema.

São lembrados pelo mercado que,
por sua vez, sabe apontar as escolas
que considera melhores. Ainda as-
sim, muitos dos contratantes dessas
áreas dizem ser dispensável o curso
de nível superior. "Muitos disseram
estar acostumados a contratar gen-
te com experiência e sem formação.
As escolas devem mostrar ao mer-
cado que diferenciais têm os
formandos de Gastronomia, por
exemplo. O que a formação acres-
centa a esse profissional", avalia Iara.

Para as escolas, ficam duas re-
comendações: investir em comuni-
cação direcionada especificamen-
te ao mercado é tão importante
quanto se comunicar com os vesti -

bulandos; desenvolver qualidades especiais e exclusi-
vas de seus cursos não apenas atrai os tais ves-
tibulandos como também abre as portas do emprego
para seus formandos. •

na França, especialmente na faixa

etária entre 18 e 25 anos. Entre es-

ses jovens, 20% estão desemprega-

dos - percentual que corresponde ao

dobro do índice de desempregados

do país (9,5%).

Os protestos levaram às ruas da

França cerca de 10 milhões de pes-

soas. Pesquisas feitas na época mos-

travam que cerca 80% da população

se dizia contrária ao projeto de lei. A

participação popular foi não apenas

em massa, mas também violenta. Ao

longo dos dias de manifestações, fo-

ram depredados centenas de carros

e saqueadas lojas. Nesse período,

mais de 800 pessoas foram detidas

e centenas ficaram feridas.

No lugar do CPE, a Assembléia

Nacional aprovou uma nova propos-

ta de lei, em 10 de abril. O plano

substitutivo, que prevê programas de

estágio e trainee, foi criado em con-

cordância com sindicatos e estudan-

tes. O caso chamou a atenção da opi-

nião pública internacional pelo

engajamento dos franceses, que se

dedicaram a defender os interesses

dos jovens, que procuram uma

chance no mercado de trabalho.

O caso francês levanta a discussão

sobre o problema que, na verdade, é

global. Estimativas de 2005 da Organi-

zação Internacional do Trabalho (OIT)

dão conta de que uma em cada cinco

pessoas entre 16 e 24 anos esteja de-

sempregada. Isso corresponde a cer-

ca de 88 milhões de jovens. Desse to-

tal, 85% estão em países em desen-

volvimento. No Brasil, o número de de-

sempregados nessa faixa etária soma

3,5 milhões de jovens. (CC)

Text Box
  

Text Box
Fonte: Ensino Superior, ano 8, n. 92, p. 18-25, maio 2006.




