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prefácio

leitura do manual da Fuvest 2010 sinaliza, com muita proprie-

dade, a dificuldade que o pré-vestibulando enfrenta, já a partir 

do momento que começa a se preparar para vencer o estreito funil que leva à 

universidade. No manual, consta a marca de 100 diferentes graduações ofere-

cidas apenas na grade da Universidade de São Paulo (USP), em seus diversos 

campi. Como escolher entre tantas opções? Luiz Gonzaga Bertelli, presidente 

executivo do Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE), traz uma eficiente 

ferramenta de informação e orientação com o terceiro volume da série Profis-

sões – Guia para ajudar os jovens estudantes na escolha da carreira, com seu 

título autoexplicativo.

Bertelli é observador atento das inquietações dos jovens, do desenvol-

vimento das instituições de ensino e das constantes mudanças do mer-

cado de trabalho – os três campos que se interseccionam no processo de 

decisão por uma determinada carreira assim como na promoção de pro-

gramas de estágio, missão principal do CIEE. Este livro não é a primei-

ra incursão do autor no estratégico campo da educação e do trabalho.  

Profissões 2010 tem tudo  
para estar na mochila de 
milhares de vestibulandos
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É dele também a obra Formando empreendedores – Guia para o estudante que 

sonha com negócio próprio, de 2006 – uma mais do que bem-vinda aula sobre 

como sobreviver num mercado em que o tradicional emprego assalariado dá si-

nais de extinção, em favor de outras modalidades de relações ocupacionais.

Há cerca de uma década, saía a primeira edição da série Profissões, com 177 

páginas, 22 indicações de cursos em alta e 12 de áreas promissoras, revelando 

uma visão bem antenada com a realidade, pois indicava boas perspectivas 

para que o jovem se sentisse atraído pela pesquisa genética, um dos campos 

da Biologia que vem revelando crescente vigor e acelerado desenvolvimento, 

pois em seus laboratórios começa a ser gestada uma revolução na saúde e na 

produtividade de vários segmentos do mundo da produção. O segundo volume, 

datado de 2005, já era bem mais alentado e incorporava as novas tendências 

no mundo das carreiras, detalhando suas características, requisitos pessoais e 

perspectivas de sucesso. 

O guia Profissões 2010 não fica atrás e, daqui a alguns anos, poderá ser 

também reconhecido como uma correta antevisão de futuro. Afinal, como certa 

vez afirmou Bertelli em artigo, uma previsão sem embasamento factual não 

passa de um exercício inócuo de futurologia. E de futurologia este livro não tem 

nada: é produto de exaustiva pesquisa com especialistas e educadores de cada 

área enfocada. A informação não deixa de brotar também da experiência pes-

soal do autor, dono de uma bagagem que alia atuação nos campos empresarial 

e educacional.

Profissões 2010 – Guia para ajudar os jovens estudantes na escolha da 

carreira chega em boa hora, porque os jovens brasileiros continuam extre-

mamente carentes de informações úteis ao seu desenvolvimento profissional. 

As instituições de ensino, públicas e privadas, ostentam um sem número de 

cursos, mas continuam a oferecer modelos educacionais que privilegiam muito 

mais a teoria do que a prática e, por isso, ficam descompassadas com a reali-

dade das empresas. Isso sem falar que o processo de orientação e informação 

profissional, que idealmente deveria começar no ensino fundamental, não che-

gou sequer ao nível médio.
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Este livro pode ser lido na íntegra ou como um dicionário cujos verbetes, 

além do significado, trazem o potencial de oportunidades de várias áreas e 

– como registra o autor logo no início – não tem a pretensão de esgotar o 

assunto, mas foi concebido também como uma espécie de mapa da mina. 

Todos os capítulos mostram com riqueza de detalhes um modelo de análise, 

destacando quais os fatores e quais as fontes que devem ser levados em conta 

quando um jovem, inexperiente nos seus 15 ou 16 anos de idade, começa a se 

debruçar sobre as centenas de opções que o universo educacional oferece para 

sua formação profissional.  

Profissões 2010 – Um guia para ajudar os jovens na escolha da carreira tem 

tudo para ser obra de mochila de milhares de jovens, em especial aqueles que 

pretendem aumentar sua escolaridade com uma graduação universitária ou uma 

formação técnica/tecnológica, mas não sabem que rumo dar a seus estudos. Fiel 

à sua missão de apoiar os jovens brasileiros no delicado momento de inserção no 

mundo do trabalho, a eles o CIEE dedica mais essa ferramenta, que vem enrique-

cer o leque de serviços gratuitos que oferece aos estudantes de ensino médio, 

técnico e superior.

Ruy MaRtins altenfeldeR silva

Presidente do Conselho de 
AdministrAção do Ciee e do  

Centro de estudos estrAtégiCos  
e AvAnçAdos dA FiesP





introdução

escolha da profissão é um dos momentos mais importantes da vida 

e, muitas vezes, definirá o estilo de vida que o estudante terá no 

futuro. Trata-se de uma decisão difícil, pois ocorre na adolescência ou no início 

da idade adulta, quando o estudante ainda é inexperiente e sem maturidade para 

decidir o próprio futuro. Por isso, é importante pesquisar e refletir muito bem antes 

de fazer a opção por uma carreira. E as dificuldades tornam-se ainda maiores diante 

de tantas opções de cursos e carreiras que existem hoje no mercado.

Para evitar surpresas e não se deparar com uma realidade bem diferente 

daquela que imaginava, é recomendável que o jovem busque informações sobre 

as áreas que tem em mente, visite universidades, converse com professores, 

profissionais da área e estudantes que estão cursando as disciplinas de seu 

interesse. É preciso conhecer a diversidade das atividades, comparar os campos 

de atuação e descobrir a verdadeira vocação, analisando as ações que mais tra-

zem satisfação. Um profissional, mesmo talentoso e com formação adequada, 

se estiver atuando numa área errada dificilmente terá sucesso e sofrerá com a 

frustração profissional e pessoal, pois não se realizará integralmente. 

Informação ajuda estudante 
a evitar surpresas e a se

preparar para a faculdade



P R O F I S S Õ E S  2 0 1 0

Com o marketing cada vez mais desenvolvido para atrair alunos, muitas faculdades 

optam por oferecer cursos relacionados às carreiras da moda, atraindo muitos jovens 

que, após alguns anos, não conseguirão espaço no mercado de trabalho pela estagna-

ção do segmento. Por exemplo, nos anos 1970, muitos estudantes correram para a for-

mação em Física e Engenharia Nuclear, acreditando que esse seria o futuro da energia 

no país. As usinas nucleares não se expandiram e muitos desses profissionais tiveram 

de migrar para outras áreas para sobreviver no mercado de trabalho. Somente agora, 

com a anunciada retomada do programa nuclear brasileiro e da construção de Angra 3, 

as perspectivas desse campo de atuação poderão se tornar novamente atraentes. 

Portanto, é importante atentar às oportunidades e não ceder a modismos e nem 

à influência de familiares ou amigos. Muitos pais constroem projetos para o futuro 

de seus filhos, desejando que correspondam à imagem projetada sobre eles. Alguns 

até investem para que os filhos realizem os sonhos que eles mesmos não puderam 

realizar, motivados, muitas vezes, pelo retorno financeiro. No entanto, esquecem-se 

de que o profissional que faz o que gosta enfrenta melhor os obstáculos e tem mais 

chance de alcançar sucesso, reconhecimento na carreira e  remuneração mais alta.

É para auxiliar o jovem nessa complexa decisão que o CIEE lança o terceiro Guia 

para auxiliar os jovens na escolha da carreira, elaborado como uma ferramenta 

para informar sobre as profissões em alta e as áreas de atuação promissoras, hoje 

e nos próximos anos. O livro não tem a pretensão de esgotar o tema, afinal são 

dezenas de especialidades surgindo a cada ano, mas abordar as mais tradicionais 

e importantes (Medicina, Engenharia, Direito, Comunicação, Administração, etc.) 

que continuam a oferecer boas perspectivas; as que demandam mais mão de obra; 

um capítulo especial dedicado às áreas profissionais mais promissoras (Tecnologia 

da Informação, Biocombustíveis, Logística, etc.). Resultado de uma pesquisa crite-

riosa, a obra traz depoimentos esclarecedores de especialistas – professores, presi-

dentes de órgãos de classe, profissionais de sucesso – e estudantes, que mostram 

a realidade e apresentam as perspectivas de cada curso, com dados esclarecedores 

para quem ainda não decidiu que caminho escolher. E não é rara essa dúvida entre 

os jovens. Em uma enquete realizada pelo portal do CIEE, em março de 2009, 62% 

dos 8.118 estudantes respondentes afirmaram não saber qual profissão seguir.
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Profissões 2010 traz ainda um capítulo voltado para orientações mais especí-

ficas que facilitarão a vida de quem busca uma oportunidade de ingresso no mer-

cado  de trabalho. Um dos primeiros passos para isso é o estágio. A capacitação 

prática permite aos estudantes aplicarem a teoria aprendida nas escolas ou na 

universidade em ambiente corporativo real. Além disso, propicia aos estudantes 

lições que dificilmente se aprendem nos bancos escolares, como os modelos com-

portamentais valorizados no mundo corporativo.

Ajudar o jovem a chegar com competências e habilidades adequadas ao 

mercado de trabalho é um dos objetivos do CIEE nos seus 45 anos de atuação, 

servindo como agente de integração entre empresas, escolas e estudantes. 

Ver o jovem ser efetivado no estágio e despontar na empresa nos dá muito 

orgulho. Foram mais de nove milhões de estudantes encaminhados para capa-

citação pelo CIEE, com o significativo índice de efetivação, nos últimos anos, 

acima dos 60%, referendado por pesquisa do instituto TNS InterScience. Com 

o permanente empenho do CIEE em contribuir para a crescente qualificação do 

jovem estudante, ganham os futuros profissionais, as empresas contratantes 

e, acima de tudo, o Brasil.

luiz GonzaGa BeRtelli

Presidente exeCutivo do Ciee, dA 
ACAdAmiA PAulistA de históriA

e diretor dA FiesP
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os tipos de cursos e de 
diplomas no ensino superior

O sistema brasileiro de educação superior oferece várias opções para o jo-

vem que concluiu o ensino médio ou equivalente, e deseja prosseguir nos estu-

dos: cursos sequenciais, com até dois anos de duração; cursos de graduação, a 

maioria com quatro anos de duração e alguns com cinco ou seis anos; e cursos 

de formação tecnológica, com dois ou três anos de duração. De acordo com o 

Ministério da Educação, essas modalidades respeitam as características descri-

tas nos próximos parágrafos.  

Os cursos sequenciais e os cursos de graduação de formação tecnológica 

possibilitam a inserção mais rápida no mercado de trabalho. E, o que é muito in-

teressante, permitem posteriormente aproveitar os créditos de disciplinas corres-

pondentes para um curso de graduação plena. 

Mais tradicionais, os cursos de graduação conferem diploma com o grau de 

bacharel, licenciado, tecnólogo ou título específico referente à profissão. Quem 

tem o grau de bacharel ou o título específico pode exercer uma profissão de 

nível superior. A carreira no magistério dos ensinos fundamental e médio pede 

o diploma de licenciado, obtido com a conclusão da licenciatura que, além das 

disciplinas da área de formação, requer também disciplinas pedagógicas e 300 

horas de prática de ensino. Para conquistar os diplomas de bacharel e de licen-

ciado, é preciso cumprir os currículos específicos de cada uma das modalidades. 

Vários cursos de graduação oferecem uma ou mais habilitações, que comparti-

lham um núcleo comum de matérias e atividades, embora constituam programas 

com requisitos específicos, como outras disciplinas, estágio e trabalho de con-

Mapa revela opções  
para estudantes que estão

no fim do ensino médio
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Fonte: MEC/Guia	de	Cursos	Tecnológicos	2009,	
de	Fabiano	Caxito

Ensino Fundamental
8 anos

Ensino Médio
3 anos

Técnico
1 a 2 anos

Tecnológico
2 a 3 anos

Bacharelado
4 a 6 anos

Pós-graduação

MERCADO DE TRABALHO

clusão de curso. O objetivo é tornar o aluno 

apto a exercer uma profissão, dentro da área 

de conhecimento do curso (ver quadro acima 

com exemplos).

Os cursos sequenciais destinam-se à ob-

tenção ou à atualização de qualificações técnicas, profissionais ou acadêmicas. 

A opção curso superior de formação específica oferece um programa de quali-

ficações técnicas, profissionais ou acadêmicas, conferindo um diploma aos con-

cluintes. Tem, como exigência mínima, carga horária de 1.600 horas e duração 

de 400 dias letivos. A opção curso superior de complementação de estudos é 
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obrigatoriamente vinculada a um curso de graduação existente na instituição de 

ensino, a qual define sua grade de disciplinas e de atividades. 

Há três modalidades de ensino superior: 1) presencial, que exige compareci-

mento físico do aluno em pelo menos 75% das aulas e em todas as avaliações: 2) 

semipresencial, combina a modalidade anterior com atividades realizadas a dis-

tância; e 3) a distância, com aulas realizadas por vários meios de comunicação, 

como material impresso, televisão, internet, etc. 

Depois da graduação, há uma série de opções para a pós-graduação: lato 

sensu (cursos de especialização e MBA ou equivalentes) e stricto sensu, com-

preendendo o mestrado (acadêmico e profissional) e o doutorado. O mesmo cur-

so pode oferecer habilitações distintas em diferentes instituições de ensino. É 

importante informar-se sobre todos esses detalhes antes de escolher o curso e 

a instituição onde pretende ingressar. 

Com um olho num mercado de trabalho cada vez mais exigente, já surgem 

instituições de ensino superior que, inspiradas em exemplos de outros países, 

buscam aumentar a empregabilidade de seus alunos, oferecendo modelos de 

graduação que permitem combinar dois bacharelados ou um bacharelado e um 

curso de tecnólogo. 

Esse é apenas um desenho rápido das possibilidades que o ensino superior 

brasileiro oferece. 

Para informações mais detalhadas, a dica é acessar o site do Ministério da 

Educação (www.mec.gov.br), da Associação Brasileira de Educação a Distância 

(www.abed.org.br) ou das instituições de ensino superior da preferência de nos-

so estudante leitor.





em alta

rande número de novas carreiras surge a cada ano, em de-

corrência da complexidade do mercado e da própria evolu-

ção da sociedade, como, por exemplo, a nanotecnologia. 

Mas as profissões mais clássicas continuam a dominar a 

preferência dos estudantes e a abrir quantidade expressiva de oportuni-

dades de estágio e de trabalho. Vale lembrar que as especialidades dentro 

dessas graduações se renovam para atender às demandas da vida moderna. 

No Direito – um dos cursos mais procurados –, vários ramos despontam como 

altamente promissores, caso dos Direitos Ambiental, Desportivo e do Con-

sumidor, além de outros ainda mais específicos, como Direito do Petróleo e 

de Franchising. Isso ocorre com outras tantas profissões concorridas, como 

Administração de Empresas, Marketing e Medicina. 

Este bloco alinha profissões em alta no mercado, incluindo 

a opinião abalizada de profissionais e professores experien-

tes que desvendam os mistérios de cada carreira e ajudarão 

o jovem a visualizar as principais profissões para que consiga 

identificar o curso que melhor se adapte às suas expectati-

vas e características. Ao todo, neste capítulo, são 30 

profissões, com um pequeno histórico de cada uma e 

respectivas áreas de atuação.
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administraçãoadministração

No Brasil, a história do curso de Administração está relacionada ao processo de 

desenvolvimento. No final da década de 1940, quando teve início o processo de in-

dustrialização pós II Guerra Mundial, ficou patente a necessidade de formar profis-

sionais aptos a planejar e encarregar-se da gestão das empresas que brotavam, em 

especial no Sul-Sudeste. Os primeiros cursos – da Fundação Getúlio Vargas São Pau-

lo (FGV/SP) e da Faculdade de Economia e Administração da Universidade de São 

Paulo (FEA-USP) – surgiram em 1952, quando os Estados Unidos já formavam cerca 

de 50 mil bacharéis por ano, tendo criado a primeira escola (a Wharton School) em 

1881. Hoje, Administração é um dos cursos mais procurados pelos vestibulandos 

brasileiros, segundo o Conselho Federal de Administração, e a grande recordista 

de oferta de vagas para estágio, segundo os registros do CIEE. De acordo com os 

dados de 2007, há 778.693 estudantes matriculados nos cursos de Administração 

em todo o país e 272.415 profissionais registrados.

“Administração desenvolve várias competências pessoais e técnicas, entre 

as ciências humanas e exatas; é multidisciplinar e dá maior visão de mundo”, 

afirma o professor André Samartine, da FGV/SP, cujo curso de graduação dura 

oito semestres, e entre as disciplinas estão Matemática, Estatística, Econo-

mia, Finanças, Direito, Psicologia, Sociologia, Gestão de Pessoas, Marketing 

e Empreendedorismo. O conhecimento de inglês é fundamental, sendo dese-

jável, ainda, uma terceira língua e habilidade de comunicação. Condição pri-

meira para seguir Administração é saber lidar com as pessoas. Lúcio Mariano 

Albuquerque Melo, integrante do Conselho Federal pela Paraíba, considera 

fundamental que o jovem saia da faculdade como um adepto convicto da edu-

cação continuada, ou seja, disposto a nunca parar de estudar. Roberto Car-

Condição primeira para 
seguir essa carreira é saber 

lidar com as pessoas
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valho Cardoso, presidente do Conselho Federal de Administração, acrescenta: 

“É também importante não seguir apenas modelos hierárquicos rígidos, mas 

saber ser flexível.”

Há 18 anos, a Escola Superior de Propaganda e Marketing abriu seu curso 

de graduação em Administração, hoje com quatro anos de duração e ênfase em 

marketing. Como a profissão permite que o aluno se encaminhe para diferentes 

áreas da Administração — como recursos humanos, finanças, marketing e con-

troladoria —, a característica central do curso é a versatilidade, de forma que, 

no futuro, ele possa enfrentar os mais diversos desafios em qualquer área de 

atuação, tendo disposição para correr riscos e propor novos caminhos. “Tudo isso 

deve estar aliado a uma boa dose de humildade, autoconhecimento, espírito de 

equipe e hoje, mais do que nunca, ética”, aconselha o professor Marcos Amatucci, 

diretor da área na ESPM.

O bom profissional sempre encontrará  
posição no mercado, mas para chegar  

a essa situação é preciso trabalho árduo

Com mais de oito milhões de empresas registradas no Departamento Nacional 

de Registro e do Comércio (DNRC) e com a economia em crescimento, o mercado 

requer mais graduados em Administração, que podem se formar tanto nos cursos de 

graduação quanto nos de Gestão e Tecnológicos (estes dois de curta duração). “Te-

mos carência – e, portanto, uma demanda latente – de profissionais capacitados 

em áreas que estão crescendo e se profissionalizando, o que ocorre, por exemplo, 

com o crescente número de empresas que estão abrindo seu capital”, acrescenta o 

professor da ESPM, que vê mais desafios do que dificuldades na construção da car-

reira. “O bom profissional sempre encontrará posição no mercado, mas para chegar 

a essa situação é preciso trabalho árduo, sacrifícios e muito estudo”, armas para 

enfrentar a concorrência de outras formações que podem atuar na área, como Eco-

nomia e Engenharias. Mas, apesar da competição, as perspectivas são boas, pois a 

oferta de trabalho é enorme e os cargos podem ser bem remunerados. 

Devido à abrangência do curso, os administradores vêm ganhando espaço 

não só na iniciativa privada como também na administração pública (na qual 

aumenta a procura, até porque a sociedade vem cobrando a profissionalização 



em alta

22 P R O F I S S Õ E S  2 0 1 0

da área) e no Terceiro Setor, além de poderem atuar como empreendedores. 

“O mercado é muito bom e o curso permite a atuação em vários segmentos, 

como instituições financeiras, indústria farmacêutica e de bens de consumo”, 

informa Bernardo Tinoco, formado em Administração e atual gerente de ne-

gócios da GFK, quarta maior empresa de pesquisa do mundo. “Jovens profis-

sionais têm energia e trazem para a empresa conhecimentos mais atuais, dão 

uma oxigenada no ambiente.”

 O conselheiro Lúcio Mariano recomenda que os jovens procurem boas faculda-

des, analisando seus recursos e instalações, pois o número de escolas aumentou 

muito nos últimos anos e nem todas estão preparadas para formar alunos que, em 

tese, deveriam ter condições de chegar a dirigentes de empresas. O presidente do 

CFA, Roberto Carvalho Cardoso, completa: “O jovem deve procurar cursos que não 

se limitem apenas à teoria, mas possibilitem exercitar na prática as funções do 

administrador”, o que também pode ser conseguido com uma criteriosa avaliação 

dos estágios em oferta.

Áreas de atuação
Administração	rural

Agência	de	viagens

Análise	de	negócios

Assistência	social

Auditoria

Atendimento	ao	consumidor

Bancos

Consultoria	em	agronegócios

Comércio

Comércio	exterior

Contabilidade

Controladoria

Cotação	de	produtos	e	

moedas

Desenvolvimento	

organizacional

Economia	agroindustrial

Economia	ambiental

Empresas

Empreendedorismo

Escolar

Hospitalar

Logística

Marketing	

Pesquisa	de	mercado

Pesquisa	econômica

Projetos	

Planejamento	estratégico

Promoção	de	eventos

Recursos	humanos

Setor	financeiro

Setor	hoteleiro

Setor	público

Terceiro	setor



23P R O F I S S Õ E S  2 0 1 0

biblioteconomiabiblioteconomia

A tecnologia da informação revolucionou o trabalho do bibliotecário, que tem 

como tarefas classificar, catalogar e indexar as informações. Até poucas décadas 

atrás atuando de forma quase isolada somente em bibliotecas, o profissional do sé-

culo 21 tem sua função valorizada, e hoje é visto como um gestor da informação e 

utiliza em seu trabalho ferramentas como computadores, sistemas, internet e CDs-

rom. “É o especialista que domina as fontes das informações contidas nos vários 

meios digitais e tem clara capacidade de seleção para orientar o usuário a ter um 

correto aproveitamento delas”, define Regina Obata, professora da Faculdade de 

Biblioteconomia e Documentação da Universidade de São Paulo (USP). “É uma das 

profissões mais ligadas à sociedade atual, por conta da facilidade e da importância 

que tem o conhecimento”, atesta a professora Elisabeth Adriana Dudziak, coorde-

nadora do curso de Biblioteconomia e Ciência da Informação da Fundação Escola 

de Sociologia e Política de São Paulo. Hoje, quase todas as universidades federais 

e muitas das particulares oferecem a graduação. 

Nesta era do conhecimento e de fartura de acessos a dados em âmbito mundial, 

a importância da organização da informação ampliou o campo de trabalho. Agora, 

o bibliotecário atua em centros de documentação, ocupando-se da especificação, 

implantação e coordenação de sistemas de informação, incluindo ambientes digi-

tais, como portais corporativos, bases de dados, catálogos on-line, bibliotecas vir-

tuais. Organizações da saúde, bancos e escritórios advocatícios vêm requisitando 

os bibliotecários, que podem, ainda, trabalhar na organização de acervos ou como 

autônomos, prestando serviços às empresas e montando projetos para bibliote-

cas e arquivos. “A iniciativa privada absorve quase 70% dos novos profissionais”, 

informa Vera Stefanov, presidente do Sindicato dos Bibliotecários do Estado de 

Com a função valorizada, 
o bibliotecário é visto hoje

como um gestor da informação
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São Paulo. Regulamentada em 1962, a profissão exige registro no Conselho de 

Biblioteconomia do estado onde a atividade é exercida. Atualmente, há 25 mil 

bibliotecários no país. 

O Estado perdeu a condição de maior empregador da categoria, porque muitas 

escolas públicas se desfizeram das bibliotecas, e hoje as instituições de ensino 

particulares dos ensinos fundamental e médio é que estão mais conscientes da 

importância da informação organizada em acervo. O Brasil tem uma biblioteca pú-

blica para cada 35 mil habitantes, enquanto na França a proporção é de uma para 

cada 2,5 mil pessoas. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE), existem cerca de 4,8 mil bibliotecas públicas no país, o que significa que 

mais de mil cidades não contam com o serviço. A distorção poderá ser corrigida em 

breve, pois a Câmara Federal está analisando um projeto de lei que torna obrigató-

ria a instalação de bibliotecas, com acervo mínimo de dois mil títulos, em todos os 

municípios com população igual ou superior a cem mil habitantes. 

Quanto mais ferramentas melhor, mas  
o conteúdo é o mais importante e precisa  

ser útil, daí a importância de uma boa gestão

Elaine da Silva, formada pela Universidade Estadual de São Paulo (Unesp), des-

de 1997 é bibliotecária no Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai) 

e também presta serviços a empresas. “No final do curso, interessei-me pela in-

formação tecnológica e empresarial ao perceber que o bibliotecário colabora para 

acelerar o processo produtivo”, conta. Se uma indústria, por exemplo, pretende 

lançar um produto, precisa saber se vale a pena, qual o seu melhor nicho, quem são 

os concorrentes, e é o gestor da informação quem vai pesquisar o assunto, arquivar 

o que realmente importa e trabalhar os dados, tudo on-line, colaborando com a 

elaboração de um estudo de viabilidade técnica e econômica.

Gestão da informação, nome de uma antiga atividade reciclada, é um mercado 

que cresce, pois não se trabalha mais sem tecnologia, observa Elaine, que atua há 

12 anos na profissão. “Quanto mais ferramentas, melhor; mas o conteúdo é o mais 

importante e precisa ser útil, daí a importância de uma boa gestão da informação 

e do conhecimento.” Hoje, ela também é responsável por uma revista eletrônica, 

totalmente produzida em ambiente digital, que traz artigos de especialistas do 
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Senai em mais de cinquenta áreas, entre elas têxtil, química, metalúrgica, ele-

troeletrônica e alimentação. A entidade montou a plataforma e disponibiliza o 

conteúdo da publicação às empresas, para que acompanhem os novos estudos e 

avanços de cada setor.

Não falta emprego para bibliotecário, mas o Brasil ainda forma pouca gente 

e a maior parte fica nas universidades, não buscando novas oportunidades, rela-

ta Elaine. A graduação, de quatro anos, forma um bibliotecário multidisciplinar. 

Ligado às novas tecnologias, ele deve ter consciência do valor da informação e 

do conhecimento no mundo moderno, que hoje é o ativo socioeconômico mais 

importante. Para tanto, deverá valorizar a leitura, o diálogo com a comunidade e 

o “aprender a aprender”. Curiosidade também é fundamental, com atenção ao que 

acontece no mundo, além de aptidão para organizar o pensamento com vistas à sua 

aplicação prática. Entre as principais disciplinas do curso, estão Análise e Gestão 

de Conteúdo, Administração e Organização de Unidades e Sistemas de Recuperação 

da Informação, Linguística Aplicada e Recursos Eletroeletrônicos e Digitais, capa-

citando a construção de bases de dados para a internet.

Se souber enfrentar o mercado 
e  mostrar sua capacidade, as 

 perspectivas de carreira são ótimas

 

Atualmente, a maior dificuldade do bibliotecário está no fato de muitos empre-

gadores desconhecerem as habilidades do profissional, explica Regina Obata. As-

sim, o recém-formado precisará continuar a investir na carreira e, se conseguir um 

emprego num setor que é de seu interesse, não deve esmorecer ante os primeiros 

problemas. A organização da informação não se faz de um dia para o outro, requer 

atenção, planejamento, organização e persistência. “Então, se ele souber enfrentar 

o mercado e mostrar sua capacidade, as perspectivas de carreira são ótimas”, acon-

selha Regina. Em outras palavras, cabe a esse profissional provar a importância do 

seu trabalho a quem ainda não descobriu que de nada vale acumular uma imensi-

dão de informações e dados sem classificá-los e organizá-los de forma a possibili-

tar que sejam acessados, rápida e corretamente, sempre que necessário.
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ciências atuariaisciências atuariais

As mudanças no cenário econômico, a globalização, os novos tipos de seguros, 

o crescimento dos fundos de pensão, entre outros fatores, levaram a Faculdade 

de Economia, Administração e Contabilidade da Universidade de São Paulo (FEA-

USP) a reativar em 2006 o curso de graduação em Ciências Atuariais, que havia 

sido extinto no final dos anos 1970, mas continuou muito procurado em países 

desenvolvidos. Além desse, há outros 13 cursos reconhecidos pelo Ministério da 

Educação, e para exercer a profissão são obrigatórios o estágio no último ano, 

o diploma de graduação e uma prova nos moldes semelhantes à da Ordem dos 

Advogados do Brasil (OAB), elaborada pelo Instituto Brasileiro de Atuária (IBA). 

“O curso está em alta, pois a profissão tem portabilidade internacional”, explica 

o professor doutor Luiz Augusto Carneiro, do Departamento de Contabilidade e 

Atuária da USP, lembrando que no vestibular de 2008 cada vaga foi disputada 

por dez candidatos. Além da USP, oferecem a graduação: Universidade Federal do 

Ceará, Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, Universidade Federal de 

Minas Gerais, Fundação de Estudos Sociais do Paraná, Universidade do Estado do 

Rio de Janeiro, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Faculdade de Economia e 

Finanças do Rio de Janeiro, Universidade Estácio de Sá/RJ, Universidade Federal 

do Rio Grande do Sul, Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, Faculdades 

Metropolitanas Unidas/SP, Centro Universitário Capital/SP e Centro Universitário 

do Distrito Federal. 

Há diversidade da grade curricular, mas o IBA recomenda como currículo mínimo 

dez matérias: Matemática Financeira, Probabilidade e Estatística, Economia, Con-

tabilidade, Modelagem, Modelos Estatísticos, Matemática Atuarial, Investimento 

e Gerenciamento de Ativos, e Princípios de Gerenciamento Atuarial. O curso não 

O futuro profissional precisa
 entender a dinâmica do 

negócio no qual está envolvido
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é fácil, destina-se aos que realmente gostam de Matemática e Estatística, bem 

como de desafios, têm pleno domínio de inglês, e pede muita dedicação. “Mas é 

gratificante, tem alta empregabilidade e bons salários, com uma faixa inicial entre 

2,5 mil a 4 mil reais por mês”, informa o professor Carneiro.

A moderna Ciência Atuarial data de cerca de 150 anos e surgiu na Inglaterra 

para sistematizar o estudo da mortalidade da população, fornecendo a base mate-

mática necessária às atividades das entidades de aposentadoria, pensões e segu-

ros – levando em conta as leis das probabilidades e a longevidade da população. No 

século 20, tais estudos estenderam-se para a área de seguros que, como pensões 

e aposentadorias, integra o mercado financeiro. O aumento da complexidade e da 

sofisticação desse segmento incrementou a necessidade de um profissional treina-

do em administração e finanças, em especial no que se refere a riscos financeiros 

e econômicos, que vem a ser o atuário.

O atuário pode trabalhar em qualquer país,  
nos campos de seguros em geral, capitalização,  

bancos, gerenciamento de risco, auditoria e consultoria

Vale lembrar um pouco de história, para mostrar que essa não é uma profissão 

nova. Ao contrário, é atividade milenar. De acordo com o site do IBA, data de 

4.500 a.C. a primeira menção de uma “caixa” de auxílio mútuo, formada com o 

objetivo de socorrer vítimas de certos infortúnios; um prefeito romano de séculos 

antes de Cristo é considerado o primeiro atuário da história, pelos estudos que 

desenvolveu com base nos registros de nascimentos e mortes.

O curso é multidisciplinar, pois o futuro profissional precisa entender a dinâmica 

do negócio no qual está envolvido, o que inclui o estudo de legislação, marketing e 

comercialização. O atuário pode trabalhar em qualquer país, nos campos de seguros 

em geral, capitalização, previdência pública e privada, bancos, gerenciamento de 

risco, perícia, auditoria e consultoria. As perspectivas de carreira são promissoras, 

uma vez que só o mercado de seguros esperava crescer em torno de 15% em 2008. 

Além disso, o profissional tem uma espécie de reserva de mercado, pois só ele pode 

assinar perícias atuariais para notas técnicas de planos de saúde.
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ciências biológicasciências biológicas

As opiniões são unânimes: Ciências Biológicas é uma das grandes profissões do fu-

turo. O estudo da vida em suas diferentes formas; a análise dos seres nos seus vários 

níveis de organização, desde genes, células e órgãos (plantas e animais); as estruturas 

dos ecossistemas; o controle de pragas, bem como o desenvolvimento de técnicas de 

biotecnologia nas áreas de saúde e agrícola têm aumentado consideravelmente a procura 

por profissionais. É claro, também, o papel dos biólogos para assegurar a manutenção da 

biodiversidade, hoje considerada uma das maiores riquezas de uma nação. Vale, ainda, 

salientar a atuação do biólogo na recuperação de áreas degradadas e no manejo de fauna 

e flora, que também estão em alta, graças à evidência que a questão ambiental adquiriu. 

Devido à amplitude do campo de atuação, abrangendo saúde, engenharia, genética, mi-

crobiologia, agronomia e meio ambiente, é uma das carreiras mais procuradas: a propor-

ção varia de 20 a 60 candidatos por vaga nas melhores universidades. 

“Os jovens costumam ser fascinados principalmente pelas áreas de Biotecno-

logia, em decorrência do crescimento que elas têm apresentado nos últimos 20 

anos”, constata o professor Marcílio de Almeida, coordenador do curso de gra-

duação em Ciências Biológicas da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz 

(Esalq), da Universidade de São Paulo (USP). Mas após os primeiros semestres de 

graduação, observa-se uma intensa migração dos alunos para as áreas básicas, 

como Ecologia, Botânica e Zoologia, “atraídos especialmente pela possibilidade 

de desenvolvimento de pesquisas em reservas naturais, o que nos agitados dias 

atuais, sem dúvida, é um convite tentador”, acredita Almeida. 

Quem pretende seguir Biologia precisa ser uma pessoa curiosa, crítica, interessada 

na natureza e nos seres vivos em geral, tudo isso aliado a habilidade manual, paciência 

e conhecimento para ler num terceiro outro idioma, além de dominar o inglês, de acordo 

É preciso ser uma pessoa curiosa,
crítica, interessada na natureza e

nos seres vivos em geral
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com o perfil traçado por Priscila Guimarães Otto, coordenadora do curso da Universidade 

de São Paulo. Além disso, fará a escolha certa o aluno que gostava das aulas de Ciências 

Biológicas no ensino médio e obtinha boas notas nas disciplinas correlatas, como Bo-

tânica, Zoologia, Citologia, Genética e Ecologia. Precisa também ser dotado de espírito 

investigativo, querendo sempre entender como ‘as coisas’ funcionam. No curso, o aluno 

estudará, entre outras matérias, princípios de sistemática e biogeografia, fauna, flora, 

microbiologia, história da ciência, estatística, biologia celular, bioquímica, física, funda-

mentos de geologia e paleontologia, biologia molecular, biotecnologia, epidemiologia. 

Como em toda carreira em ascensão,  
a disputa pelo mercado de trabalho é muito acirrada,  

obrigando o profissional a manter-se atualizado

Para exercer as atividades de pesquisa, prestação de serviços, consultoria, ela-

boração de laudos e pareceres nas áreas de meio ambiente, saúde e biotecnologia, o 

profissional precisa estar registrado no Conselho Federal de Biologia e ser especialista 

numa delas, esclarece Maria do Carmo Brandão Teixeira, presidente da entidade que 

hoje congrega cerca de 50 mil profissionais. A profissão pode ser exercida tanto em 

instituições públicas — universidades, escolas de ensino médio e fundamental, cen-

tros de pesquisas e laboratórios — como em empresas privadas, ou seja, em qualquer 

organização que necessite de um profissional que conheça a parte viva da natureza 

(animal e vegetal) e em estabelecimentos de ensino fundamental, médio e superior. 

Há, ainda, campo para o empreendedorismo, com a criação de biofábricas pelo 

próprio pesquisador. Mas como em toda carreira em ascensão, a disputa pelo mer-

cado de trabalho é muito acirrada, obrigando o profissional a manter-se atualiza-

do, sendo praticamente obrigatória a realização de pós-graduação. Na opinião da  

coordenadora do curso na USP, as perspectivas para a área de Biologia “depende-

rão do interesse e da vontade política dos governos e da sociedade de investir na 

preservação do planeta, na procura de soluções para doenças e na educação”. Mais 

otimista, o coordenador do curso da Esalq prevê que a Biologia terá o devido re-

conhecimento num futuro próximo, tanto na área da pesquisa como na do ensino. 

“Para que a Medicina, a Agronomia e a Farmácia, entre outras ciências considera-

das essenciais para a vida na Terra, possam progredir, será indispensável trabalhar-

se de forma interdisciplinar, o que abre uma grande porta para o biólogo.”
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ciências contábeisciências contábeis 

A Contabilidade está ligada à necessidade do homem de acompanhar a evolução de 

seu patrimônio. Na Antiguidade, os fenícios foram os primeiros a ter essa preocupação, 

seguidos pelos egípcios e gregos. A profissão passou por altos e baixos, mas hoje, em 

países desenvolvidos como a Inglaterra, é a segunda que atrai mais estudantes, suplan-

tada apenas pela Medicina. Tem sua demanda vinculada ao crescimento econômico, e no 

Brasil é perceptível a procura por profissionais qualificados, tanto por pessoas jurídicas 

(empresas) como por pessoas físicas (indivíduos), obrigadas a conviver com um emara-

nhado de leis, normas, regulamentos, impostos, contribuições e outras obrigações fiscais 

e administrativas. Atualmente, há dois fatores que alavancam a procura de contadores: a 

necessidade de adequar as contas das empresas à nova Lei das S/A e a globalização, que 

implicou a adaptação dos balanços e balancetes às normas internacionais. 

O profissional é responsável pelo planejamento e supervisão do sistema de 

registro e operações (documentos contábeis e livros comerciais e fiscais) que pos-

sibilitam o controle orçamentário e patrimonial das empresas. Também elabora ba-

lancetes, balanços e demonstrativos de contas, de acordo com normas técnicas, de 

forma a apresentar a proprietários, acionistas, executivos e fiscais um quadro real 

da situação financeira, econômica, patrimonial e tributária da organização – enfim, 

a atividade pode ser vista como o termômetro que dimensiona a saúde corporati-

va. “O contador do passado, que gastava horas debruçado sobre livros-caixa, foi 

substituído pelo computador. Hoje, o espaço está aberto para o profissional proa-

tivo, que contribui para a tomada de decisões nas empresas como especialista em 

controladoria e apto a elaborar balanços em padrão internacional”, exemplifica o 

professor Valmor Slomski, do curso de Ciências Contábeis da Faculdade de Econo-

mia e Administração da Universidade de São Paulo (FEA-USP), instituição que criou 

Em países desenvolvidos como a 
Inglaterra, é a segunda carreira  

que atrai mais estudantes
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o primeiro curso do país, em janeiro de 1946, e registrou dez candidatos por vaga 

no vestibular de 2008. Ele destaca que o contador é essencial para cuidar dos bens 

tanto da pessoa física como da jurídica e seu trabalho tem impacto na saúde da 

empresa. “Contabilidade é um instrumento de gestão do qual se valem as grandes 

empresas para avançar em seus negócios.” Entre os ramos promissores, alinham-se 

Contabilidade Social e Ambiental; Internacional; de Custos; Gerencial; Auditoria 

e Planejamento Tributário. Está em alta também a Contabilidade Pública, uma vez 

que a Lei de Responsabilidade Fiscal criou novo espaço para o profissional. 

Assim que receber o diploma e for aprovado no exame de suficiência do Conselho 

Federal de Contabilidade, o recém-formado terá à sua frente um mercado de trabalho 

no qual atuam cerca de 400 mil profissionais inscritos nos conselhos de classe, aptos 

a atender um universo de mais de seis milhões de empresas, seja como funcionário, 

seja como autônomo – um campo muito fértil porque todos os balanços de empresas 

devem ser assinados por contador registrado em seu conselho regional. 

O curso atrai jovens que têm visão de longo  
prazo e sabem que a carência de bons 

 profissionais lhes abrirá espaço

Para a carreira em Ciências Contábeis, o perfil ideal alia conhecimentos de mate-

mática, informática e interesse por negócios à habilidade de comunicação não apenas 

em inglês, mas também em outros idiomas, especialmente aqueles de países em forte 

expansão, como o mandarim, língua oficial da China. “É preciso adquirir conhecimen-

tos das áreas tributária, fiscal, de custos, etc., para otimizar o suporte gerencial, e 

de controladoria/auditoria no mundo empresarial; acompanhar as modificações legais 

e ter raciocínio lógico para processar e interpretar resultados contábeis”, aconselha o 

professor Álvaro Edauto, coordenador do curso de Ciências Contábeis das Faculdades 

Metropolitanas Unidas (FMU), de São Paulo. 

O curso atrai jovens que têm visão de longo prazo e sabem que a carência de 

bons profissionais lhes abrirá espaço para se diferenciarem no mercado, desde que 

se especializem em um dos ramos. Uma característica da profissão é o comprometi-

mento com os relatórios econômico-financeiros, elaborados no fechamento de cada 

mês, e com o balanço anual, pelo qual o contabilista tem responsabilidade civil e 

criminal, podendo ser processado por omissões ou fraudes. 
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ciência da computaçãociência da computação

Surgida há pouco mais de meio século, a computação hoje influencia a forma 

como o ser humano trabalha, aprende e se relaciona. Com rapidez fantástica, 

ganha mais e mais espaço na vida das pessoas e das empresas, muitas das quais 

dependem totalmente dela para realizar negócios, a ponto de ser inimaginável 

que segmentos como montadoras de veículos, bancos e supermercados consigam 

funcionar, hoje, sem complexos sistemas de gestão e processamento informati-

zados para controlar toda a sua operação. Ao lado da Engenharia de Computação 

e de Sistemas de Informação, o curso de Ciência da Computação compõe a tríade 

de formações mais importantes no universo da informática. Também chamado de 

“ciências da computação” em algumas instituições de ensino, o curso trata de 

maneira aprofundada os conceitos e teorias da computação, fornecendo ao aluno 

uma sólida base em matemática, cálculo, desenvolvimento e análise de sistemas, 

necessária para que possa atuar em qualquer setor de atividade, ou seja, ser um 

profissional apto a fornecer soluções para os setores comercial, industrial, de ser-

viços e científico. 

Para quem pretende seguir a carreira, Elias Roma Neto, professor do curso de  

Ciência da Computação do Centro Universitário Senac, faz um alerta: “É importante 

saber a diferença entre gostar de games ou navegar na internet e querer se tornar um 

profissional.” Para isso, é preciso raciocínio lógico e afinidade com os temas abordados 

no curso. Essa talvez seja uma das áreas em que criatividade, proatividade e interesse 

em aprender continuadamente sejam mais importantes, dada a dinâmica de desenvol-

vimento de novos produtos e processos. O jovem deve gostar de desafios, pois irá tra-

balhar com a aplicação da computação na solução de problemas e no desenvolvimento 

de novas tecnologias, acrescenta o professor Luciano Freire, coordenador do curso de 

Uma das áreas em que 
criatividade, proatividade e interesse 
em aprender são mais importantes
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Ciência da Computação da Universidade Anhembi Morumbi, localizada em São Paulo. 

As principais matérias do curso estão relacionadas com as áreas de desen-

volvimento de softwares (Programação e Engenharia de Softwares) e teoria 

da computação. A junção dos conhecimentos de ambas habilita o profissional 

de Ciência da Computação a desenvolver quaisquer tipos de softwares, como 

sistemas para dispositivos móveis, de gestão, sistemas operacionais, siste-

mas inteligentes, sites de comércio eletrônico, linguagens de programação, 

etc. Outras disciplinas são Inteligência Artificial, Computação Gráfica, Rede 

de Computadores, Banco de Dados e Matemática Aplicada. Já durante o curso, 

de quatro anos, o domínio do inglês é fundamental e recomenda-se também o 

aprendizado do espanhol, pois há empresas brasileiras que desenvolvem siste-

mas para clientes sediados em diversas regiões, como Estados Unidos, Europa 

e, principalmente, América Latina. 

É bom ao interessado nessa formação ficar  
sempre de olho nas perspectivas oferecidas  

por um número enorme de setores

A carreira de cientista da computação tem excelentes perspectivas. A deman-

da não tem sido atendida no ritmo necessário, tanto que a Sociedade Brasileira 

de Computação estima que, a médio prazo, haverá um déficit de três milhões de 

profissionais. As projeções mostram que o mercado de trabalho crescerá exponen-

cialmente nos próximos anos e oferecerá remuneração atraente. As áreas de en-

tretenimento — em especial o mercado de games —, de segurança e da televisão 

digital continuarão a demandar um número elevadíssimo de profissionais. Como 

a sociedade moderna não vive mais sem celulares, internet e outros confortos 

provenientes da automação como um todo, é bom ao interessado nessa formação 

ficar sempre de olho nas perspectivas oferecidas por um número enorme de seto-

res, como, por exemplo, seguradoras e instituições financeiras. Especialistas são 

unânimes em apontar como o campo de atividade mais promissor, atualmente, 

o desenvolvimento de sistemas, principalmente para web e dispositivos móveis, 

como celulares, smartphones, palms e similares.

Alexandre Kazuki Simakawa, especialista em Ciência da Computação, com 

16 anos de carreira, não teve grande dificuldade para encontrar o primeiro 
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emprego – ao contrário, escolheu entre as opções que lhe foram oferecidas. 

Hoje, é gerente de consultoria e pré-venda da HP, uma das gigantes mundiais 

em tecnologia da informação. “A área é promissora e as oportunidades são 

muitas, pois a maioria das empresas depende de tecnologia para funcionar, 

mas a carreira exige atualização constante, pois o conhecimento é perecível. 

O ritmo das novidades é rápido, a cada dia surgem novas tecnologias e, se o 

profissional não se atualiza, o seu valor cai num mercado que remunera bem”, 

afirma. A busca do conhecimento, o treinamento, a capacidade de se relacionar 

e de atuar em equipe são diferenciais que conduzem ao sucesso profissional. “É 

preciso, ainda, ter uma parcela de humildade para aprender executando. Jovens 

com potencial às vezes se perdem porque não aproveitam a experiência de pes-

soas que estão há mais tempo na profissão”, completa o executivo.

Disciplinas básicas
Cálculo	integral	e	diferencial	

Geometria	analítica

Álgebra	linear	

Física	geral	

Introdução	à	programação	

Estrutura	de	dados	

Organização

Arquitetura	de	computadores	

Sistemas	operacionais	

Redes	de	computadores	

Inteligência	artificial	

Linguagens	formais
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comércio exteriorcomércio exterior 

O aprofundamento das relações entre os países, uma consequência do processo 

de globalização, acentuou a importância do comércio internacional, constituído 

pela exportação e importação de produtos e serviços. No Brasil, a atividade está 

em evolução, mas pode se expandir muito além do estágio atual, à medida que 

mais empresas se conscientizarem de que exportação não é apenas oportunidade, 

mas parte do negócio. O país, que já é líder mundial na exportação de açúcar, carne 

bovina e suco de laranja, tem segmentos que podem elevar as vendas externas, en-

tre eles os de papel e celulose, móveis e tecnologia de automação bancária, tanto 

de hardware como de software. Os sucessivos recordes em exportações, o aumento 

das importações – este último, fruto da melhora da renda do brasileiro e da in-

tensificação da demanda de insumos, maquinário, tecnologia, etc., provocada pela 

retomada do crescimento – e a tendência de formação de blocos econômicos como 

o Mercado Comum do Sul (Mercosul), Acordo de Livre Comércio da América do Norte 

(Nafta) e Área de Livre Comércio das Américas (Alca) ampliam o campo de traba-

lho e valorizam os profissionais da área. O professor Francisco Cassano, do curso 

de Administração com formação específica em comércio exterior, da Universidade 

Presbiteriana Mackenzie, afirma que a atividade se mostra extremamente promis-

sora, pois o Brasil vem tendo uma participação efetiva no mercado internacional, 

principalmente com o agronegócio, e a exportação do etanol deverá aumentar a 

procura por profissionais gabaritados. 

Hoje, as empresas buscam gestores de negócios internacionais com habilidade 

estratégica para colocar seus produtos no exterior ou trazê-los para o mercado 

interno. A comunicação tem um papel essencial para o sucesso do negócio”. O 

mercado exige um profissional com atitudes inovadoras, bons conhecimentos de 

As empresas buscam gestores
de negócios internacionais

com habilidade estratégica
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marketing e de relações internacionais, cultura geral, gosto pela leitura, poder de 

análise, aptidão para lidar com números e fluência em pelo menos dois idiomas, 

além de excelente comunicação e, claro, capacidade de compreender, respeitar 

e interagir com interlocutores das mais diferentes culturas. O curso dura quatro 

anos e engloba disciplinas como Logística, Operações Financeiras Internacionais, 

Marketing, Geopolítica e Estratégia de Internacionalização de Negócios. O campo 

de atuação inclui a área pública, empresas privadas, consultorias, setor de serviços 

e centros de pesquisa. Entre as funções desempenhadas, estão administração de 

compras internas e externas; processos de exportação e importação; identificação 

de novos nichos de mercado; planejamento de estratégias comerciais e de logísti-

ca, entre outras.

A principal atuação do especialista em  
comércio exterior é a identificação de mercados,  
de forma que ele possa direcionar o seu trabalho

Fundador do Departamento de Comércio Exterior da Federação das Indústrias 

do Estado de São Paulo (Fiesp), que dirigiu por 30 anos, e atual superintendente 

da Associação Brasileira de Comércio Exterior, Benedito de Sanctis Pires de Al-

meida, advogado formado pela Universidade de São Paulo (USP), diferencia duas 

formações que geralmente são confundidas pelos leigos. Para ele, os especialistas 

em relações internacionais são mais conceituais e têm uma visão macro das polí-

ticas de governo, enquanto os profissionais de comércio exterior atuam em ques-

tões práticas, que incluem o pleno conhecimento dos acordos internacionais e das 

legislações correlatas, bem como das regras de comércio das nações com as quais 

a empresa pretende estabelecer negociações. “A principal atuação do especialista 

em comércio exterior é a identificação de mercados, de forma que ele possa dire-

cionar o seu trabalho para países que realmente oferecem boas condições”, define 

o presidente da entidade, que também é autor do Guia de Exportação, o primeiro 

livro brasileiro sobre o tema.

 Carlos Maurício Guizelli, que ocupa o cargo de diretor comercial internacional 

da Itautec, há 32 anos atua na área de comércio exterior. Formado em Análise de 

Sistemas pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP) e em Admi-

nistração pela Universidade Paulista (Unip), iniciou carreira como auxiliar de es-
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critório, mas logo percebeu que seu caminho era a gestão. Depois da pós-gradua-

ção na Faculdade Armando Álvares Penteado (Faap), especializou-se em comércio 

internacional. “O que me atrai na profissão é a possibilidade de conhecer diferen-

tes culturas, e o que me fascina é o desafio de conseguir os objetivos em campos 

de difícil negociação”, conta o executivo, que passa de três a quatro meses por ano 

viajando a trabalho, o que mostra o quanto de dedicação a carreira requer. 

O mercado internacional é dinâmico e uma carreira é bem sucedida quando o 

profissional cria estratégias, planeja ações, se atualiza constantemente, presta 

atenção aos detalhes, à cultura e aos hábitos de cada país, e fala muito bem a 

língua-mãe e mais três (inglês, espanhol, francês ou italiano), sem esquecer o 

mandarim, que está em alta com o boom econômico da China. Não se fazer com-

preender claramente pode acarretar situações constrangedoras e até impossibilitar 

o negócio, pois mesmo em línguas parecidas, como o português e o castelhano, 

as palavras não têm o mesmo sentido. “Não existe improviso no mercado inter-

nacional”, alerta o especialista da Itautec, empresa especializada em informática 

e tecnologia bancária. A razão é simples: em comércio exterior, as relações são 

altamente profissionais, principalmente com os países do Primeiro Mundo. Elas são 

contratuais, formais e executadas à risca, pois uma falha na negociação implica 

prejuízo para a empresa e causa uma série de problemas que poderiam ser evitados 

com uma atuação competente, como, por exemplo, enfrentar barreiras alfandegá-

rias ou negociar com a burocracia de diferentes países. 

Entrada no mercado de trabalho
•	 Seguradoras	 e	 empresas	 multinacionais	 oferecem	 boas	 oportunidades	 para	 estágio	 –	

requisito	fundamental	para	adquirir	experiência	e	alcançar	sucesso	na	carreira.

•	Outras	opções	são:	atuar	em	empresa	júnior	da	própria	faculdade,	

participar	de	projetos	de	iniciação	científica	ou	monitoria.

•	O	crescimento	do	comércio	internacional	faz	com	que	o	profissional	

seja	bastante	requisitado	atualmente.
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direitodireito

“O Direito é a mais universal das aspirações humanas, pois sem ele não há organização 

social. O advogado é o seu primeiro intérprete. Se não considerares a tua como a mais 

nobre profissão sobre a terra, abandona-a porque não és advogado.” Com essa definição, 

o jurista Ives Gandra da Silva Martins, professor emérito do CIEE/Estadão, abre o Decálo-

go do Advogado, que escreveu para seus alunos de Direito Econômico e Constitucional na 

Universidade Mackenzie, em 1982, e no qual traça o perfil de quem vai seguir a carreira. 

Enfatiza que o advogado é o deflagrador das soluções – precisa ser conciliador, sem tran-

sigência de princípios, e batalhador, sem tréguas nem leviandade. 

Uma das mais antigas profissões do mundo, o Direito exerce grande fascínio nos jovens 

porque cuida, essencialmente, da organização social. “Não há sociedade sem Direito e nem 

Direito sem sociedade. Toda a organização social gera choques de convivência, razão pela 

qual o Direito procura equacionar as questões, sendo que seus operadores terminam por ser 

os artífices do equilíbrio social”, afirma o jurista. Para a professora doutora Raquel Sztajn, 

presidente da Comissão de Graduação da Faculdade de Direito da Universidade de São 

Paulo (USP), a fascinação decorre da percepção de que sem Direito não há justiça; sem 

regras claras e um poder que as faça respeitar, não há como equacionar demandas sem 

recurso à força. “Daí dizer-se a força do Direito contra o direito da força.”

O Direito é dinâmico, acompanha as mudanças – hoje muito aceleradas – da 

realidade. Por isso, sua prática exige estudo constante, muita leitura, cultura geral 

aprofundada, coordenação de ideias, habilidade de argumentação, capacidade de 

convencimento e poder de análise. O perfil do jovem que opta pelo Direito requer 

curiosidade pelas relações entre os fatos e as mudanças que ocorrem na sociedade, 

e pela busca de soluções que reduzam atritos entre as pessoas. A grade curricular 

do curso, com duração de cinco anos, inclui História do Direito, Filosofia do Di-

Uma carreira dinâmica, que
acompanha as mudanças –

hoje muito aceleradas
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reito, Economia Política, Direito Romano, Medicina Legal, Teoria Geral do Direito 

Privado, Sociologia e Ética, Administração, Direito Constitucional, Direito Público, 

Direito e Processo Penal, Processo Civil e Comercial, Direito Agrário, Criminalística, 

Direito de Família, das Sucessões, do Trabalho e Direito Ambiental. 

As especializações são várias, como também muitas são as áreas de atuação. Entre 

os ramos mais promissores, há tradicionais, como o Direito Tributário (planejamento, 

auditoria, aquisições, fusões e reorganização societária nas empresas), Criminal, Civil 

(família, herança, sucessões, propriedade), Tributário, Trabalhista e Previdenciário, até 

os mais recentes, como o Direito Eletrônico (apesar de ainda não existirem leis especí-

ficas para a internet); o Direito do Consumidor, que adquiriu maior importância a partir 

de 1990, quando entrou em vigor o Código de Defesa do Consumidor; o Direito Interna-

cional, que se expandiu com a globalização, pois as relações entre os países passaram 

a exigir leis reguladoras do comércio internacional; e Direito Ambiental, devido à 

preocupação mundial com o meio ambiente, o aquecimento global e o desmatamento. 

O trabalho de gabinete é desenvolvido na  
retaguarda e indicado aos jovens de perfil mais  

introvertido, que não se sentem bem na linha de frente

Com a internacionalização do Direito e a globalização da economia e da 

política, as perspectivas e os campos de atuação se ampliaram. Por isso, é 

necessário estudar idiomas e os regimes jurídicos dos países mais vinculados 

ao Brasil, econômica e politicamente. Gandra Martins crê que a globalização 

imporá desafios para todos os profissionais do Direito. “Essa, talvez, seja 

a perspectiva que se deva considerar prioritariamente”, acrescenta Raquel 

Sztajn. Há, ainda, a carreira pública, que tanto pode ser vivenciada como ad-

vogado ou procurador, como no âmbito do Judiciário, após prestar concurso 

para juiz ou promotor, além da opção pela carreira de delegado de polícia. 

É uma opção que atrai pela estabilidade. “O trabalho de gabinete é desen-

volvido na retaguarda e indicado aos jovens de perfil mais introvertido, que 

não se sentem bem na linha de frente”, completa a advogada Maria Amália de 

Oliveira Lima, que há 23 anos atua no Tribunal de Contas do Estado de São 

Paulo, analisando licitações e contratos administrativos, entre outros. 

O amplo campo de trabalho, porém, não impede que a Ordem dos Advogados 
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do Brasil (OAB) avalie com preocupação a situação atual da profissão, em função 

da abertura de muitas vagas em faculdades do país todo. “A OAB tem pautado 

uma luta constante pela melhoria do ensino do Direito e seu exame visa avaliar 

se o bacharel está apto para defender bens vitais — como a ordem, a vida e a 

segurança do cidadão —, o patrimônio e a democracia”, afirma Ophir Cavalcante 

Júnior, diretor da entidade que colabora com o Ministério da Educação na adoção 

das primeiras medidas para corrigir as distorções. Nos últimos dez anos, o número 

de advogados no país aumentou mais de 50%, sendo que 600 mil têm o registro 

da OAB, sem o qual não é possível exercer a profissão. Hoje, no Brasil, há cerca de 

cinco milhões de estudantes de Direito e cerca de 1,8 mil faculdades. “É um exage-

ro, e muitas não estão preparadas para formar bem os alunos, o que acarreta a eles 

dificuldades de colocação no mercado”, completa Cavalcante Júnior – dificuldade 

que começa pela reprovação no Exame da Ordem, que vem atingindo índices acima 

dos 80% dos inscritos nos últimos anos. Portanto, enquanto as distorções não fo-

rem eliminadas, a construção de uma boa carreira tem ponto de partida na escolha 

de uma faculdade com qualidade reconhecida. Portanto, não é possível deixar de 

aconselhar ao jovem que pondere com muito cuidado quais faculdades pretende 

cursar, buscando informações na própria OAB ou no Ministério da Educação, que 

avalia e divulga os resultados de todas as instituições de ensino superior.

Novas áreas em expansão
Direito Ambiental	 Ramo	que	cuida	da	legislação	referente	à	relação	do	homem

	 com	o	meio	ambiente.

Direito Internacional	 Resolve	disputas	e	pendências	comerciais,	fiscais	e	aduaneiras

	 entre	países	ou	empresas.	

Direito Societário	 Ramo	do	Direito	relacionado	ao	estudo	das	sociedades

	 empresariais;	regula	a	entrada	de	sócios	e	acionistas	e

	 alterações	de	controle	e	de	participação,	como	as	questões

	 gerenciais	e	conflitos	societários.

Direito Desportivo	 Área	que	trata	das	relações	entre	desportistas	e	associações	

	 de	esporte.

Direito do Consumidor	 Define	as	normas	que	concedem	direitos	aos	cidadãos	nas

	 relações	com	fornecedores	de	bens	e	serviços.

Direito de Propriedade	 Preserva	e	defende	os	direitos	de	autores	sobre	sua	obra. 

Intelectual
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enfermagemenfermagem

Dadas a natureza do trabalho do enfermeiro e sua importância no sistema de 

saúde, a Enfermagem é uma profissão em franca expansão, com mercado de tra-

balho amplo e diversificado. A prática profissional abrange assistência, gerencia-

mento, ensino e pesquisa em diferentes níveis de complexidade, nos ramos de 

promoção, prevenção, proteção e recuperação da saúde. O setor público absorve 

a maior parte dos profissionais e, em anos recentes, a ampliação dos programas 

de saúde da família resultou em apreciável abertura de vagas, especialmente para 

os que têm nível superior. Aliás, a Enfermagem é, entre as profissões da área da 

saúde, a que congrega o maior contingente de pessoas de nível superior e a que 

tem formação mais voltada para a área administrativa, pois o dia a dia da profissão 

exige gerenciar, por exemplo, o trabalho de auxiliares e técnicos de enfermagem. 

A categoria não tem piso salarial e a remuneração varia conforme a região do país 

onde o trabalho é exercido. 

O Conselho Federal de Enfermagem (Cofen) registra 1,35 milhão de enfermeiros, 

número que corresponde a 51% dos profissionais de saúde no país. Apesar dessa 

magnitude, não faltam oportunidades de trabalho para profissionais bem prepara-

dos, como assegura a professora Terezinha Dalossi Gennari, coordenadora do curso 

de graduação das Faculdades Metropolitanas Unidas (FMU). Entre outros fatores, 

essa realidade favorável se deve à legislação, segundo a qual as unidades de saúde 

devem manter enfermeiros em seus quadros durante 24 horas, mas ainda não há 

profissionais suficientes para suprir essa exigência.

O enfermeiro atua em hospitais, ambulatórios, unidades básicas de saúde, la-

boratórios de análises clínicas, serviços de atendimento pré-hospitalar, pronto-

socorros, centros de reabilitação, clínicas, creches, indústrias, escolas, asilos, 

Não faltam oportunidades  
de trabalho para profissionais 

bem preparados



em alta

42 P R O F I S S Õ E S  2 0 1 0

centros de pesquisa, universidades e na prevenção de acidentes do trabalho. Com 

a expansão das escolas de nível superior e médio, a área de ensino também vem 

absorvendo um contingente expressivo de enfermeiros como professores das dis-

ciplinas profissionalizantes. 

“A demanda é grande por qualificação profissional”, confirma Tatiana Alexandra 

da Costa Regis. Formada pela Universidade Bandeirante (Uniban) e com dez anos 

de profissão, ela gerencia a equipe de enfermagem da área de clínica médica do 

Hospital Samaritano (São Paulo/SP), atuando no atendimento a pacientes porta-

dores de doenças crônicas. Ela informa que, hoje, uma das especializações mais 

requeridas pelo mercado é a auditoria, que avalia sistematicamente, por meio de 

levantamentos completos de prontuários, a qualidade da assistência prestada ao 

paciente, suas necessidades e custos. A auditoria pode ser interna ou externa e 

alguns hospitais têm as duas, como é o caso do Samaritano. 

Uma área promissora é a de atendimento domiciliar,  
conhecida como home care, devido ao progressivo 

 aumento da expectativa de vida do brasileiro

A Enfermagem acompanha a complexidade dos avanços na área de saúde, o que 

requer profissionais especializados, como os que atuam em UTIs, em cirurgia, em 

hemodiálise, em cardiologia e em obstetrícia. A humanização do tratamento, uma 

forte tendência na Enfermagem, também pode se tornar uma especialidade dentro de 

algum tempo. “Havia um padrão de atendimento único para todos os pacientes; mas 

isso mudou, e se um deles, por exemplo, estava acostumado a tomar banho à noite, 

não o damos mais pela manhã, como antes. Direcionamos o atendimento para os seus 

hábitos, e no caso de um problema mais grave — como o derrame, que muda toda 

a vida da pessoa —, apoiamos a família e, ainda no hospital, treinamos um profis-

sional para acompanhar a reabilitação do paciente em casa”, explica Tatiana. Outra 

área promissora é a de atendimento domiciliar, conhecida como home care, devido ao 

progressivo aumento da expectativa de vida do brasileiro, à tendência de privilegiar 

o tratamento em casa e ao maior cuidado com a Terceira Idade. 

Enfermeira formada há 12 anos pela Faculdade São Camilo, Jaqueline Goristein 

é especialista em enfermagem do trabalho e presta assessoria para empresas em 

prevenção de acidentes. A metodologia de trabalho, que inclui palestras e pro-
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gramas educativos e de orientação, acompanha o funcionário desde o seu trajeto 

para o trabalho, passando pelo manejo das máquinas e chegando até a família. 

É ela, também, a responsável pelas informações sobre seguros. “A especialidade 

contribui para o trabalhador ter mais segurança no seu dia a dia, e também para 

sua maior produtividade”, afirma Jaqueline. 

Para fazer a graduação, que dura quatro anos, é fundamental gostar de lidar 

com pessoas e de trabalhar em equipe. A profissão é para quem tem vocação, 

exige dedicação total e trabalho nos feriados e fins de semana. “As habilidades  

pessoais valorizadas e desenvolvidas durante o processo formativo englobam tam-

bém liderança, tomada de decisão, comunicação, visão holística do ser humano e 

compromisso com a educação permanente”, detalha a professora da FMU. A grade 

curricular inclui disciplinas de formação geral, como Anatomia, Histologia, Fi-

siologia, Genética e Farmacologia, e de formação profissionalizante, entre elas 

Semiologia e Semiotécnica, Saúde Coletiva, Pronto-Socorro e Cuidados Intensivos. 

A procura pelo curso é grande porque a profissão também congrega técnicos e au-

xiliares de enfermagem de nível médio, duas categorias que vêm buscando o nível 

superior como possibilidade de ascensão profissional.

Mercado de trabalho
O	aumento	da	expectativa	de	vida	amplia	ano	a	ano	o	mercado	para	os	enfermeiros	no	

Brasil.	Por	causa	disso,	duas	áreas	estão	em	alta:	a	geriatria	e	o	atendimento	domiciliar.	A	

exigência	do	Ministério	da	Saúde	de	que	os	hospitais	 tenham	enfermeiros	especializados	

nas	áreas	de	oncologia,	hemodiálise,	UTI,	ortopedia	e	neurologia	também	tem	ampliado	o	

número	de	vagas.	Crescem	ainda		as	oportunidades	de	trabalho	na	área	administrativa	de	

clínicas	e	hospitais.

Fonte:	Ikwa	(www.ikwa.com.br)
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engenhariaengenharia

No final do século passado, as chamadas décadas perdidas acabaram relegando a 

Engenharia a um plano inferior, como consequência das grandes dificuldades econômicas 

enfrentadas pelo Brasil, sufocado por uma espiral inflacionária que só viria a ser contida 

com o Plano Real, em meados dos anos 1990. De terceiro curso mais procurado em 1997, 

caiu para 16º em 2006, registrando apenas 62 mil matrículas, situação bem diferente 

da atual, quando esse número subiu para perto de 150 mil. O aquecimento econômico 

aumentou a procura por profissionais e os dois fatos juntos – menor oferta e maior de-

manda – resultaram num cenário de pleno emprego. “Em todas as áreas da Engenharia, 

sem exceção, a disputa por recém-formados já é visível nos últimos anos do curso, quan-

do alguns alunos se dão ao luxo de escolher onde estagiar”, constata o professor doutor 

Mário Cavaleiro Fernandes Garrote, diretor da Escola de Engenharia Mauá. 

O Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia (Crea), no qual é preciso 

se registrar para exercer a profissão, contabiliza perto de 480 mil engenheiros. “É pouco 

para uma população próxima dos 200 milhões de pessoas”, observa João Carlos Correia, 

diretor do Fórum das Instituições de Ensino do Crea/SP. Para o professor Francisco Palet-

ta, diretor da Faculdade de Engenharia das Faculdades Armando Álvares Penteado (Faap), 

a profissão será altamente promissora na próxima década, com reflexos positivos inclu-

sive na remuneração, em especial para os jovens que optarem por enfrentar dois grandes 

desafios: o aquecimento global e a mudança na matriz energética.

Engenheiro eletricista pela Faculdade de São Carlos da Universidade de São Paulo 

(USP), Antonio Octaviano, que tem 33 anos de profissão e atuação nas áreas pública e 

privada, observa que a Engenharia é ferramenta essencial para qualquer projeto de cres-

cimento e uma saída salutar para crises econômicas. “Não há inovação sem o desenvolvi-

mento de tecnologia; portanto, a Engenharia é indispensável.” Com a economia aquecida 

A profissão será altamente 
promissora na próxima década, 
com reflexos na remuneração
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e em processo de desconcentração espacial, aumentam as oportunidades de emprego não 

só nas grandes cidades, como também nas pequenas e médias, pois as indústrias tendem 

a migrar para áreas onde é mais barato produzir. “Em contrapartida, o mercado de traba-

lho se tornou muito mais exigente e há grande pressão para o constante aprimoramento, 

com desenvolvimento de competências técnicas e comportamentais”, acrescenta Octa-

viano. As universidades teriam um papel importante a desempenhar na compatibilização 

da formação de profissionais com as necessidades do mundo da produção. “Formamos 

pouca gente especializada, o que leva as empresas a importarem profissionais de outros 

países, e como flexibilidade é palavra de ordem no mercado, seria recomendável lançar 

um olhar mais cuidadoso para a estrutura curricular”, completa. 

Na faculdade, o jovem é preparado para projetos,  
mas a profissão tem um enorme potencial e o mercado  
vem crescendo vertiginosamente em outras aplicações

Afinidade com a área técnica e disciplinas de exatas, como matemática e física, 

são imprescindíveis na Engenharia, que exige espírito investigativo, raciocínio 

lógico, profundos conhecimentos de cálculo, disposição para enfrentar desafios 

e capacidade de trabalhar em equipe. “Com formação sólida, empreendedorismo 

tecnológico e flexibilidade para atuar em ambiente multidisciplinar num mundo 

globalizado — o que inclui domínio de línguas como inglês, espanhol e alemão —, 

o profissional pode atuar nas mais diversas áreas, mesmo naquelas que não estão 

diretamente relacionadas com a Engenharia”, destaca o professor Paletta. 

 Esse é o perfil do engenheiro elétrico Eduardo Kina, formado pela Escola Politécnica 

da USP, que começou carreira numa grande empresa, na área de desenvolvimento de 

produtos. O mestrado em Administração Financeira na Fundação Getúlio Vargas/SP des-

pertou o seu interesse por um novo campo e nele está até hoje, como sócio-diretor de 

uma empresa de captação e desenvolvimento de novos negócios. “Na faculdade somos 

preparados para projetos, mas a profissão tem um enorme potencial e o mercado vem 

crescendo vertiginosamente em outras aplicações, como na gestão de pessoas e de fi-

nanças.” Quando optou pela Engenharia, Kina levou em conta o seu gosto particular por 

física e matemática. “Hoje, essas aptidões importam menos do que as pessoas imaginam. 

A profissão passa por uma transformação e a demanda é pela capacidade de resolver pro-

blemas, pelo raciocínio lógico e não só pelo conhecimento técnico”, conclui. 



em alta

46 P R O F I S S Õ E S  2 0 1 0

A Engenharia tem muitas especialidades e o jovem interessado em fazer carreira 

deve examinar cuidadosamente as características e atividades específicas de cada es-

pecialização. Por exemplo, uma das mais procuradas é a de Computação. “Em função da 

difusão da tecnologia da informação e da crescente automação de negócios e proces-

sos, tanto o setor público quanto o privado necessitam de profissionais qualificados”, 

diz o professor doutor Paulo Sergio Cugnasca, do Departamento de Engenharia de Com-

putação e Sistemas Digitais da Escola Politécnica da USP. O campo de atuação é amplo, 

incluindo automação bancária, industrial e comercial, transportes, mercado financeiro, 

área da saúde, comunicação digital e indústria de entretenimento, entre outras. 

Engenharia de Minas é outra especialidade com bom campo de trabalho (o 

minério de ferro é forte item na exportação brasileira), mas o profissional deve 

se dispor a atuar fora dos grandes centros e a lidar com os riscos, as incertezas 

geológicas e as variações súbitas de preços dos minérios. Mas a carreira é muito 

Aeronáutica Projeta,	constrói	e	faz	a	manutenção	de	aviões,	satélites	e	naves.

Agrícola Atua	na	melhoria	do	uso	e	conservação	do	solo,	na	diminuição	das	perdas	
no	campo,	na	preservação	de	mananciais	e	controle	de	plantas	e	animais.

Agrimensura Faz	a	medição	e	demarcação	de	propriedades	agrícolas	e	levantamentos	
topográficos.	

Agronomia Realiza	o	levantamento	de	bacias,	rios	e	áreas	de	recursos	naturais	
renováveis	e	facilita	o	planejamento	rural.	

Alimentos Faz	pesquisa	e	atua	no	desenvolvimento,	controle	e	armazenamento	de	
produtos	alimentícios.

Ambiental Analisa	projetos	e	construções	de	sistemas	para	reduzir	o	impacto	
ambiental,	além	de	controlar	a	poluição,	a	qualidade	do	ar	e	da	água.	

Biomédica Desenvolve	próteses	e	sistemas	eletrônicos	e	mecânicos	para	deficientes;		
estuda	o	funcionamento	de	células	e	neurônios.	

Biossistemas Projeta	sistemas	e	se	utiliza	de	tecnologias	de	automação	para	favorecer	a	
produção	sustentável	

Civil Projeta	e	realiza	obras	de	pequeno	e	grande	porte,	como	casas,	edifícios,	
viadutos;	define	o	material	e	a	mão	de	obra	numa	construção.	Seu	maior	
desafio	atual	é	a	sustentabilidade.	

Computação Projeta	e	cria	sistemas	computacionais,	máquinas	e	robôs	para	empresas.

Elétrica Orienta	e	coordena	projetos	de	eletrotécnica,	de	eletrônica	e	estuda	novas	
formas	de	geração	de	energia.	

Energia Estuda	e	projeta	diferentes	sistemas	de	energia	e	avalia	os	seus	aspectos	
econômicos	e	ambientais.	

Florestal Trabalha	com	o	ecossistema	florestal,	visando	ao	uso	racional	dos	recursos	
e	sua	conservação.	

Hidráulica Realiza	obras	para	a	navegação	fluvial	e	projetos	de	despoluição	de	rios	e	
mares.	

Materiais Desenvolve	novos	materiais	e	pesquisa	aplicações	tecnológicas	para	
polímeros	e	metais.

Mecânica Projeta,	fabrica,	implanta,	supervisiona	e	faz	a	manutenção	de	máquinas,	
veículos	e	motores.

Mecatrônica Cria	máquinas,	robôs	manipuladores	industriais,	peças	e	sistemas	de	
computação.	

Metalúrgica Transforma	minérios	em	metais	e	acompanha	sua	aplicação	na	indústria.

Minas Pesquisa	e	prospecta	áreas	de	mineração,	faz	o	planejamento	de	lavra,	
analisa	riscos	e	gerencia	recursos	naturais.	

Petróleo Analisa	dados	geológicos,	pesquisa	e	identifica	jazidas	de	petróleo,	além	
de	atuar	na	produção.	

Produção Define	e	faz	a	gestão	de	sistemas	de	produção	por	meio	de	matéria-prima	
e	equipamentos	para	ampliar	a	produtividade	da	empresa	e	reduzir	custos.

Química Pesquisa,	desenvolve	e	administra	processos	de	fabricação	em	laboratórios	
farmacêuticos	e	nas	indústrias	em	geral,	entre	elas	as	de	alimentos,	de	
tintas	e	farmacêutica.	

Naval Projeta	e	constrói	embarcações,	diques	e	plataformas	para	prospecção	de	
petróleo	e	planeja	sistemas	de	transporte	hidroviário.

Principais ramos da Engenharia
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Aeronáutica Projeta,	constrói	e	faz	a	manutenção	de	aviões,	satélites	e	naves.

Agrícola Atua	na	melhoria	do	uso	e	conservação	do	solo,	na	diminuição	das	perdas	
no	campo,	na	preservação	de	mananciais	e	controle	de	plantas	e	animais.

Agrimensura Faz	a	medição	e	demarcação	de	propriedades	agrícolas	e	levantamentos	
topográficos.	

Agronomia Realiza	o	levantamento	de	bacias,	rios	e	áreas	de	recursos	naturais	
renováveis	e	facilita	o	planejamento	rural.	

Alimentos Faz	pesquisa	e	atua	no	desenvolvimento,	controle	e	armazenamento	de	
produtos	alimentícios.

Ambiental Analisa	projetos	e	construções	de	sistemas	para	reduzir	o	impacto	
ambiental,	além	de	controlar	a	poluição,	a	qualidade	do	ar	e	da	água.	

Biomédica Desenvolve	próteses	e	sistemas	eletrônicos	e	mecânicos	para	deficientes;		
estuda	o	funcionamento	de	células	e	neurônios.	

Biossistemas Projeta	sistemas	e	se	utiliza	de	tecnologias	de	automação	para	favorecer	a	
produção	sustentável	

Civil Projeta	e	realiza	obras	de	pequeno	e	grande	porte,	como	casas,	edifícios,	
viadutos;	define	o	material	e	a	mão	de	obra	numa	construção.	Seu	maior	
desafio	atual	é	a	sustentabilidade.	

Computação Projeta	e	cria	sistemas	computacionais,	máquinas	e	robôs	para	empresas.

Elétrica Orienta	e	coordena	projetos	de	eletrotécnica,	de	eletrônica	e	estuda	novas	
formas	de	geração	de	energia.	

Energia Estuda	e	projeta	diferentes	sistemas	de	energia	e	avalia	os	seus	aspectos	
econômicos	e	ambientais.	

Florestal Trabalha	com	o	ecossistema	florestal,	visando	ao	uso	racional	dos	recursos	
e	sua	conservação.	

Hidráulica Realiza	obras	para	a	navegação	fluvial	e	projetos	de	despoluição	de	rios	e	
mares.	

Materiais Desenvolve	novos	materiais	e	pesquisa	aplicações	tecnológicas	para	
polímeros	e	metais.

Mecânica Projeta,	fabrica,	implanta,	supervisiona	e	faz	a	manutenção	de	máquinas,	
veículos	e	motores.

Mecatrônica Cria	máquinas,	robôs	manipuladores	industriais,	peças	e	sistemas	de	
computação.	

Metalúrgica Transforma	minérios	em	metais	e	acompanha	sua	aplicação	na	indústria.

Minas Pesquisa	e	prospecta	áreas	de	mineração,	faz	o	planejamento	de	lavra,	
analisa	riscos	e	gerencia	recursos	naturais.	

Petróleo Analisa	dados	geológicos,	pesquisa	e	identifica	jazidas	de	petróleo,	além	
de	atuar	na	produção.	

Produção Define	e	faz	a	gestão	de	sistemas	de	produção	por	meio	de	matéria-prima	
e	equipamentos	para	ampliar	a	produtividade	da	empresa	e	reduzir	custos.

Química Pesquisa,	desenvolve	e	administra	processos	de	fabricação	em	laboratórios	
farmacêuticos	e	nas	indústrias	em	geral,	entre	elas	as	de	alimentos,	de	
tintas	e	farmacêutica.	

Naval Projeta	e	constrói	embarcações,	diques	e	plataformas	para	prospecção	de	
petróleo	e	planeja	sistemas	de	transporte	hidroviário.

promissora, ressalta o professor doutor Ricardo Cabral e Azevedo, do curso de 

Minas e Petróleo da USP, que destaca um de seus segmentos: “Merece destaque o 

planejamento de lavra, com o uso de softwares específicos, que são muito caros 

e exigem sólidos conhecimentos do usuário. Quem domina esses softwares leva 

grande vantagem no mercado de trabalho”, exemplifica. 

O recente curso de Engenharia de Petróleo tem elevada procura devido à alta 

demanda do mercado, mas o atual debate sobre a questão dos combustíveis confe-

re novas perspectivas a esse ramo. “Aos poucos, a engenharia de petróleo caminha 

para se tornar uma engenharia de energia, englobando os combustíveis alternati-

vos”, completa o professor, valendo lembrar que a grande “vedete” brasileira nesse 

campo é o biocombustível. Começam a ganhar grande destaque os engenheiros 

ambientais, visto que a sustentabilidade do desenvolvimento e a preocupação com 

o futuro do planeta vêm gradativamente ganhando o centro das atenções.
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farmáciafarmácia

O primeiro curso de Farmácia no país foi criado em 1832, na atual Universi-

dade Federal do Rio de Janeiro, e a atividade ganhou regulamentação cem anos 

depois. Hoje, Farmácia é uma profissão moderna, com um mercado promissor, no 

qual é impossível a estagnação. “Sempre precisaremos de novos medicamentos 

para novos tratamentos, de novos cosméticos para novas exigências do merca-

do da beleza, de novos testes clínicos e diagnósticos para novas patologias e 

de alimentos para uma população mundial cada vez maior”, explica o professor 

doutor Luiz Sidney Longo Jr., coordenador do curso de Farmácia/Bioquímica da 

Universidade Federal de São Paulo (Unifesp). 

Como as inovações no setor são constantes e extremamente rápidas, o maior 

desafio do profissional é se manter atualizado. A formação é generalista, permite 

o trabalho em diversas áreas, mas o mercado requer profissionais qualificados e 

nem sempre encontra candidatos a emprego com o perfil adequado às vagas em 

aberto. “O mercado se ressente da falta de farmacêuticos especializados em ges-

tão, nutrição parenteral, produção de testes de bioequivalência e biodisponibi-

lidade e análises clínicas”, exemplifica Lérida Vieira, diretora-secretária geral do 

Conselho Federal de Farmácia (CFF), que congrega perto de 115 mil profissionais, 

todos detentores do registro obrigatório. Por isso, a especialização se torna ne-

cessária após o bacharelado, como afirma a professora Elfriede Marianne Bacchi, 

presidente da comissão de graduação da Faculdade de Ciências Farmacêuticas da 

Universidade de São Paulo (USP). 

Hoje, há 142 faculdades de Farmácia, das quais 50 se localizam no estado 

de São Paulo. O curso, de cinco anos, é bastante complexo, com conteúdos das 

áreas de exatas e biológicas, além das humanidades. Exige interesse por saúde 

A especialização se 
torna necessária após o 

bacharelado
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e tecnologia; espírito questionador; muito estudo, principalmente de química, 

que é uma das bases da profissão, e domínio do inglês, além – é claro – de co-

nhecimentos de informática. Do currículo, constam disciplinas biológicas (Ana-

tomia, Imunologia, Patologia, etc.), profissionalizantes (Farmacologia, Química 

Farmacêutica, Farmacotécnica, Farmacognosia, etc.), tecnológicas (Cosmética e 

Biotecnologia), todas as de análises clínicas e toxicológicas e as relativas aos 

alimentos (Bromatologia e Tecnologia). Para exercer a profissão, é preciso regis-

tro no Conselho Regional de Farmácia. 

O campo de trabalho é amplo e abrange setores como farmácias de todos os 

tipos, inclusive as de manipulação, hospitalares e comunitárias; laboratórios 

de análises clínicas e toxicológicas e de controle de qualidade, pertencentes a 

empresas estatais ou privadas; institutos de pesquisa e desenvolvimento; in-

dústrias farmacêuticas, alimentícias, químico-farmacêuticas e de cosméticos; e 

magistério superior. Uma das opções do graduado é abrir o próprio negócio, 

como farmácia ou laboratório de análises. Além de espírito empreendedor e do 

capital financeiro, essa opção exige a escolha de um bom ponto e um curso de 

gerenciamento de empresas farmacêuticas. Para os interessados, o Serviço de 

Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) oferece ajuda.

Quem quiser enveredar por esse caminho  
deverá pensar numa farmácia especializada  
que trabalhe com produtos mais sofisticados

De acordo com dados do CFF, funcionam no Brasil 71.980 drogarias e 4.661 

farmácias de manipulação, todas devendo obrigatoriamente contar com a pre-

sença ou direção de profissionais credenciados para, entre outras atividades, 

orientar o consumidor quanto ao uso correto dos medicamentos. Lérida considera 

que a manipulação é um grande mercado, dada a sua carência na maioria dos 

municípios – no estado do Acre, por exemplo, existem apenas cinco. No entanto, 

uma farmácia de manipulação deve obedecer a exigências iguais às da indústria 

farmacêutica, requerendo investimentos e mão de obra qualificada. “Quem qui-

ser enveredar por esse caminho deverá pensar numa farmácia especializada, por 

exemplo, que trabalhe com produtos de técnica mais sofisticada ou na manipu-

lação de remédios que a indústria não fabrica”, diz Acácio Alves de Souza Lima 
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Filho. Com 35 anos de profissão e doutorado na área, ele é responsável por uma 

farmácia especializada em produtos oftalmológicos e ressalta que o farmacêutico 

que pretende abrir o seu próprio negócio precisa olhar com muita atenção para 

o interior, onde o mercado está em expansão e não registra, ainda, grande con-

corrência. Já nos grandes centros, as farmácias tradicionais sofrem a competição 

de grandes redes, que estão praticamente em todos os bairros e têm condições 

de oferecer preço mais baixo ao consumidor. “Meu atendimento é personalizado, 

acompanho a evolução do cliente, mas está difícil, pois a competição é desi-

gual”, confirma o farmacêutico Lauro Americana Santana Jr., há 32 anos dono de 

uma farmácia na cidade de São Paulo. “É como querer que a mercearia concorra 

com o supermercado”, compara. Outro caminho é atuar na iniciativa privada, que 

procura profissionais altamente qualificados, aptos a agregar valor e qualidade 

a seus produtos. Incluem-se, aqui, não apenas as indústrias farmacêuticas, mas 

também as de outros ramos, como o de alimentos e nutrição, no qual o farmacêu-

tico pode se encarregar da análise, controle de qualidade e supervisão da produ-

ção. “A profissão está mais reconhecida, acabou a era em que o farmacêutico era 

confundido com balconista”, afirma Souza Lima.

É uma área de atuação crescente e promissora,  
que ainda não se estabeleceu em todos  

os hospitais, mas já é comum em muitos deles

Apesar dos senões, as perspectivas de carreira são promissoras, e novas frentes 

se abrem. “Atualmente, os cursos estão mais direcionados para o eixo saúde-doen-

ça e, nessa visão, o farmacêutico deverá integrar uma equipe multidisciplinar, por 

exemplo, em hospitais”, informa a professora Elfriede Marianne Bacchi. Nesse seg-

mento, os casos clínicos são discutidos por médicos, nutricionistas, fisioterapeu-

tas, enfermeiros e farmacêuticos, e a decisão conjunta da terapia medicamentosa 

é feita sob vários olhares e opiniões técnicas. “É, sem dúvida, uma área de atuação 

crescente e promissora, que ainda não se estabeleceu em todos os hospitais, mas 

já é comum em muitos deles”, completa Longo. 
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físicafísica

Ciência presente em diferentes campos do conhecimento e com uma enorme 

gama de aplicações, a Física tem papel fundamental para a compreensão das leis 

do universo e do comportamento da matéria e da energia. Seu estudo exige dedi-

cação e grande interesse por tudo o que está ligado à natureza, e esse foi o ponto 

que motivou Marcelo Gleiser a se dedicar à Física e a desenvolver um trabalho para 

popularizar essa ciência por meio de artigos em jornais e pela televisão, em que se 

vale de linguagem coloquial e imagens de fácil entendimento e identificação. “Des-

de muito cedo, eu era maravilhado pelas coisas do mundo, pela luz e pelo calor do 

Sol, pelas estrelas da noite. Ficava curioso para saber como tudo funcionava, que 

mistérios existiam por trás das aparências”, conta Gleiser, que é professor de Física 

e Astronomia do Dartmouth College, em Hanover, nos Estados Unidos, e doutor 

pelo King’s College, da Inglaterra, além de escritor bem sucedido. 

O desconhecimento do campo de estudo e de aplicação prática contribui para 

afastar os estudantes da Física. “O jovem associa as deficiências do ensino dessa 

matéria no ensino médio com a futura profissão, sem mesmo saber as diversas 

opções que a graduação oferece”, acredita a professora doutora Rosana Nunes 

dos Santos, coordenadora do curso de Física da Faculdade de Matemática, Física 

e Tecnologia da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP). Normal-

mente, quem procura o curso tem certa atração pela área, gosta de ciências exa-

tas e de temas ligados à Física. Com o surgimento de cursos que também incluem 

tópicos como Computação e Biologia, alunos que sentem atração por essas áreas 

têm procurado nossa faculdade, revela o professor Valmor Roberto Mastelaro, 

presidente da Comissão de Graduação do Instituto de Física de São Carlos, da 

Universidade de São Paulo (USP), que mantém cursos de Física Teórico-Experi-

É desejável traquejo matemático,
habilidade de interpretação de texto e

alguma experiência em laboratório



em alta

52 P R O F I S S Õ E S  2 0 1 0

mental, Física Computacional, e Ciências Físicas e Biomoleculares. Uma prova do 

maior interesse: no vestibular de 2007, a proporção foi de seis candidatos por 

vaga; em 2008, duplicou. 

A fase atual de desenvolvimento científico e as demandas do mercado de tra-

balho exigem formação básica sólida para compreender a física em sua plenitude e 

empregá-la como instrumento de domínio de novas tecnologias. Para o estudante 

não ter grandes dificuldades iniciais no curso, é desejável traquejo matemático, 

habilidade de interpretação de textos e alguma experiência em laboratório de fí-

sica, além de motivação e desejo permanentes de integrar os conhecimentos que 

serão adquiridos de forma sistemática e organizada. 

As áreas mais promissoras para o físico são, principalmente, a pesquisa e o 

ensino em universidades públicas ou privadas. Vale lembrar, ainda, que a rede de 

ensino médio tem hoje uma grande carência de professores de física, tanto que al-

guns estados estão até aceitando diplomados em outras formações para não deixar 

os alunos sem aulas da matéria – portanto, aí está outro foco com potencial de 

oportunidades para novos profissionais com diploma de licenciatura. Além disso, 

a expansão do número de empresas de cunho tecnológico abre perspectivas de 

colocação na iniciativa privada. Com a formação interdisciplinar em computação e 

biologia, surgirão possibilidades na área de desenvolvimento de softwares, novos 

medicamentos, etc. O físico pode, ainda, enveredar por outros campos da ciência, 

como Física Nuclear Experimental e Teórica, Geofísica, Astrofísica, Física Médica.

O atual desenvolvimento científico e as demandas  
do mercado exigem uma formação básica  

sólida para compreender a física em sua plenitude

Para ter uma noção clara das perspectivas, o estudante deve pesquisar cui-

dadosamente os campos de atuação possíveis, incluindo os que exigem futu-

ras especializações. E poderá ter boas surpresas, a começar pela descoberta de 

um cenário em contínuo crescimento. Em que áreas as perspectivas são mais 

atraentes? Naquelas que estão em forte processo de desenvolvimento, exigindo 

constante incorporação de inovações: informática, microeletrônica, medicina, 

telecomunicações e várias outras nas quais a presença do físico passa quase des-

percebida, apesar de sua importância. Por exemplo, o bacharelado, com estágio 
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em Física Médica em laboratório de Física Radiológica, habilita para atuação 

no controle de qualidade em instituições que trabalham com radiações e em 

proteção e segurança. Hoje, instituições governamentais e privadas requerem a 

participação de físicos em setores ligados à utilização de radiações ionizantes e 

não-ionizantes na saúde, à proteção radiológica e à pesquisa: caso da segurança 

radiológica em hospitais, clínicas e laboratórios; análise e processamento de 

imagens obtidas por exames de alta precisão em que os pacientes recebem doses 

de substâncias radioativas. A mesma tendência se confirma na indústria, com o 

uso de radiação para o controle de qualidade nos segmentos de alimentação e de 

bebidas; análise não-destrutiva de defeitos em materiais; desenvolvimento de 

equipamentos tecnológicos; e até produção de espetáculos, pois problemas com 

som e luz podem ser resolvidos pelo físico. 

Ser físico envolve gostar de estudar, de se manter  
curioso e de não se decepcionar se o professor  

não corresponder às suas expectativas.

A carreira, como todas as outras, tem as suas dificuldades. “A Física exige gran-

de dedicação no que tange ao tempo de estudo”, destaca o professor Mastelaro. O 

físico médico, por exemplo, após uma experiência no mercado de trabalho precisa 

ser aprovado no exame da Associação Brasileira de Físicos Médicos e comprovar 

a realização de cerca de duas mil horas de estágio em instituições credenciadas. 

A existência de poucas universidades no país com cursos de graduação e/ou pós-

graduação em Física, bem como institutos de pesquisa, obriga o profissional a 

ter persistência, elevado nível de conhecimento e um diferencial na postura, seja 

como pesquisador ou professor, para alcançar sucesso no ambiente de trabalho. 

O esforço vale a pena, garante Gleiser em seu recado ao jovem. “Se fosse fácil, 

não teria graça. Ser físico envolve gostar de estudar, de se manter curioso e de não 

se decepcionar se o professor não corresponder às suas expectativas. É necessário 

independência intelectual, querer aprender sozinho, não depender exclusivamente 

dos professores.” Como em muitas outras carreiras, é um investimento de muitos 

anos e pode ser potencializado com a orientação de um físico experiente. “Dei 

sorte por ter tido excelentes mentores”, confessa.
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gastronomiagastronomia

É uma das profissões da moda e os chefs recebem tratamento de estrela 

nos veículos de comunicação, fatores que tornam a carreira atraente, mas a 

realidade é bem diferente, diz Marcelo Neri, coordenador de Gastronomia da 

Universidade Anhembi Morumbi. Na verdade, o principal ponto para balizar a 

formação é que, nessa profissão, o servir é essencial. “Enquanto as pessoas 

se divertem, nós trabalhamos”, diz o professor Neri. Mas as perspectivas são 

boas, pois o setor de alimentação fora do lar cresce a cada dia e a indústria de 

alimentos está em expansão. 

O campo de trabalho cresceu muito em funções operacionais, como au-

xiliar de cozinha, cozinheiro, subchef e chef em hotéis, bares, restaurantes 

comerciais e industriais de empresas, fábricas, escolas e hospitais, bufês, 

rotisserias, eventos e navios. O profissional pode, ainda, ser supervisor, ge-

rente e consultor de indústrias do setor alimentício, de escolas, de revistas 

e de programas de televisão. 

A profissão não é regulamentada, mas a graduação é reconhecida pelo 

Ministério da Educação (MEC). Esta parte de habilidades básicas, como os 

termos técnicos culinários (a maioria em francês), apresentação pessoal, or-

ganograma de cozinha (cargos e funções), cutelaria e afiação de facas, mé-

todos de cocção e preparação de caldos, molhos e sopas. Outras disciplinas 

são Microbiologia e Higiene Alimentar; Cozinha de vegetais, carnes, aves, 

peixes e frutos do mar; Panificação; Confeitaria; Enologia e Enogastronomia, 

e cozinhas de vários países. O curso dura dois anos, o estágio é obrigatório e 

o conhecimento de uma segunda língua é fundamental, sendo também inte-

ressante saber francês e italiano, idiomas de países com reconhecida tradição 

O curso dura dois anos, o estágio 
é obrigatório e o conhecimento de 

uma segunda língua é fundamental
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gastronômica no Ocidente. Dependendo da especialização, outros idiomas 

são necessários. 

A profissão exige grande dedicação e as “dificuldades se concentram no número 

de horas trabalhadas; nos finais de semana de trabalho, em pé no calor de uma 

cozinha; na humildade para aprender com os mais experientes, e na necessidade 

de entender que bons cozinheiros começam em funções mais simples e vão subindo 

na carreira”, conclui Marcelo Neri.

Gastronomia é um curso bastante prático, já que o aluno passa grande parte do 

tempo “com a mão na massa”, na cozinha, aprendendo técnicas de preparo, noções 

de higiene e de cultura culinária.

Os estudantes recebem noções para organizar coquetéis, festas e banquetes, 

além de toda a parte de legislação e comunicação e marketing voltada para o 

setor. Algumas subespecilidades já surgem dentro do curso, como gastronomia 

hospitalar e dietas alternativas, que oferecem boas oportunidades no mercado.

Profissões relacionadas
Administrador	nutricional	

Barista

Consultor

Catering	(especialista	em	planejar	e	coordenar	a	produção	de	refeições	servidas	por	

companhias	áreas,	emissoras	de	televisão,	produtoras	de	cinema,	bufês	e	empresas	

especializadas	em	eventos).

Chef	de	cozinha

Confeiteiro

Desenvolvimento	de	produtos	alimentícios

Gestor	de	negócio

Marketing	nutricional

Segurança	alimentar

Sommelier	(especialista	em	vinhos)
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gestão da informaçãogestão da informação

Ao gerar e transmitir dados com velocidade inimaginável, a computação co-

meçou a impulsionar, há menos de meio século, o ingresso do mundo na atual 

era conhecimento. Ao mesmo tempo em que se revolucionava a forma com que 

as pessoas se relacionavam com a informação, se explicitava que velocidade não 

é sinônimo de qualidade. Para que a nova realidade tecnológica se reverta em 

benefícios, é preciso transformar essa massa de dados em conhecimento, ou seja, 

sistematizá-la para possibilitar o acesso fácil ao que se procura.

É aí que entram em cena dos bacharéis em Gestão da Informação, cada vez 

mais requisitados, pois praticamente em todas as organizações a informação sis-

tematizada vem sendo reconhecida como fundamento essencial para a tomada de 

decisões estratégicas e operacionais. Profissão em alta, a Gestão da Informação 

fornece apoio e soluções para atividades que envolvem a coleta, o tratamento, a 

organização, a distribuição e a utilização da informação. Segundo o site da Uni-

versidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), o gestor da informação deve possuir 

uma visão socioeconômica da realidade, que lhe permita aplicar teorias científicas, 

técnicas e metodologias, tanto para executar com eficiência suas tarefas quanto 

para explorar novas tecnologias da informação e da comunicação.

Com a tendência de valorização crescente da informação – tanto para o cumpri-

mento das metas organizacionais quanto para a atuação individual de funcionários 

de outras áreas –, os especialistas vislumbram perspectivas altamente promissoras 

para o profissional de Gestão da Informação, em todos os setores de atividades 

produtivas. Isso significa que há opções para carreira na iniciativa privada (agri-

cultura, indústria, comércio e serviços), na administração pública e no Terceiro 

Setor. Essa qualificação se valorizou a tal ponto que parte significativa das or-

A era do conhecimento exige um novo
 profissional, apto a sistematizar a massa  

de dados que circula no mundo
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ganizações inclui no organograma de colaboradores efetivos a figura do gestor, 

assessor ou mesmo analista de informação, como constatou a Universidade Federal 

do Rio de Janeiro (UFRJ), uma das que oferece a graduação.    

O gestor da informação desenvolve atividades variadas, entre as quais se des-

tacam planejamento e execução de pesquisa sobre comportamento do mercado; 

identificação das necessidades e uso de informações pelo público interno e externo 

das organizações; implementação de ações para otimizar o acesso a informações 

estocadas em banco de dados; avaliação e planejamento de fluxos de informações 

e documentos; consultoria e assessoria na busca, tratamento e apresentação de 

dados, informações e documentos, entre outras.

Fonte:	UFRJ

Atividades do profissional de Gestão da Informação
Identificar	e	aplicar	teorias	e	paradigmas	relacionados	à	informação;	

Explorar	as	redes	de	informação	tradicionais	e	eletrônicas;	

Intercambiar	informação	entre	sistemas	existentes;	

Identificar	processos	e	estoques	de	informações	nas	organizações;	

Avaliar	 a	 qualidade	 das	 fontes	 de	 informação,	 sob	 os	 seguintes	 parâmetros:	 exatidão,	

atualidade,	abrangência,	formato(s)	disponível	(eis)	e	orientação	à	necessidade	do	cliente;	

Adicionar	valor	ao	processo	de	

coleta	de	informação;	

Antecipar-se	 às	 demandas	 de	

informação;	

Utilizar	 a	 tecnologia	 como	

vetor	 para	 conectar	 pessoas,	

organizações,	 documentos	 e	

informação.
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hotelariahotelaria

A Hotelaria, também chamada Hospitalidade, é a terceira maior indústria do 

mundo, empregando 260 milhões de pessoas. Envolve meios de hospedagem (todos 

os tipos de hotéis, pousadas e resorts), alimentos e bebidas (produção, serviços, 

vendas, distribuição), lazer e entretenimento, eventos, feiras e congressos, entre 

outras atividades. O Brasil conta atualmente com cerca de 25 mil meios de hospe-

dagem, dos quais 18 mil são hotéis e pousadas, o que representa mais de um mi-

lhão de empregos, segundo a Associação Brasileira da Indústria de Hotéis (Abih). 

Cultura geral e domínio de idiomas estrangeiros – principalmente inglês e espanhol 

– são diferenciais importantes para ingressar na área e determinantes para alcançar 

postos de destaque, tanto no Brasil como no exterior. Outra característica valorizada é 

a habilidade pessoal para o atendimento do público, bem como o trabalho em equipe e 

a humildade, esse um requisito básico em qualquer setor da hotelaria, segundo Dennis 

Minoru Fujita, coordenador do curso de Hotelaria das Faculdades Metropolitanas Uni-

das (FMU). “Liderança e iniciativa são bem vindas, assim como conhecimento do setor 

em que atua e senso de hospitalidade”, completa Marina Lindenberg, coordenadora do 

curso de Administração Hoteleira da Fundação Armando Álvares Penteado (Faap). 

Há cursos de hotelaria de nível superior, com duração de quatro e de três anos; e 

também de nível técnico, feitos em dois anos. Por atender a uma necessidade direta 

do mercado, tanto empregadores quanto alunos preferem o curso mais curto, mas o 

diploma universitário abre maiores chances de desenvolvimento e possibilidades de 

carreira. “Há estudos indicando que o Brasil já está em nova fase de crescimento e 

que, dentro de dez anos, não haverá mão de obra suficiente para preencher os cargos 

de liderança em todos os empreendimentos”, afirma a professora Marina. 

Formada em Hotelaria na Suíça, Anay Gremaud tem 21 anos de carreira e ocupa 

O diploma universitário abre maiores 
chances de desenvolvimento e 

possibilidades de carreira
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o cargo de gerente de vendas no Brasil do Conrad Resort Casino, em Punta del Este, 

Uruguai, e sabe que nesse ramo a experiência conta muito. Por isso, é preciso pa-

ciência para chegar a um bom patamar na carreira. Para progredir, é recomendável 

conhecer todas as áreas do hotel, como comercial, vendas, marketing e cozinha; 

entender o que faz cada uma, independentemente da especialidade escolhida. 

“Quanto mais amplo o conhecimento técnico, maior é o impulso na carreira, pois 

a multifuncionalidade é muito importante na hotelaria”, explica Anay. Além do 

inglês e de um terceiro idioma, cursos de especialização em gerência e uma passa-

gem por grandes redes contam pontos no currículo.

A maior expansão deverá ocorrer no 
Nordeste, já que é um polo de alto 

fluxo de turistas estrangeiros

A profissão pede disponibilidade de tempo, pois o hotel funciona 24 horas, 

inclusive em fins de semana, e quem se  dispõe a mudar de região, ou até de país, 

ganha um diferencial extra. 

Marketing e eventos são as áreas de maior destaque, a primeira porque trabalha 

com o dinamismo do mercado e a segunda porque atua com o foco nas grandes 

capitais. No início da carreira, às vezes é preciso se sujeitar a cargos básicos da 

hierarquia e a baixos salários. “Porém, quem persiste e investe em conhecimento 

consegue ter destaque com maior velocidade do que em outras áreas tradicionais”, 

adianta o professor Fujita. 

No Brasil, a maior expansão do setor deverá ter lugar no Nordeste, que já é 

polo de alto fluxo de turistas estrangeiros. Mas não se deve desprezar o turismo de 

negócios, que vem crescendo cerca de 15% ao ano, segundo a Abih. A construção 

de mega resorts, a instalação de famosas redes internacionais e a vinda de grandes 

navios também fortalecem a área e exigem, cada vez mais, mão de obra qualifica-

da. Há carência de pessoal capacitado no mercado em geral, em todos os países, 

principalmente para ocupar cargos de chefias intermediária e superior. “Redes na-

cionais e internacionais que operam no Brasil têm manifestado sua dificuldade de 

encontrar profissionais para preencher esses cargos”, completa a professora Marina 

Lindenberg. Fora do ambiente de hotel, o profissional pode atuar em serviços de 

salões, bares e hotelaria hospitalar.
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jornalismojornalismo 

Exercido com competência técnica e ética, o Jornalismo é uma batalha em busca da 

informação relevante e seu dia a dia constitui uma ininterrupta corrida contra o relógio, 

visto que trabalha com uma matéria-prima das mais perecíveis: a notícia. Importante 

vertente da Comunicação Social, é a espinha dorsal da grande imprensa, considerada o 

quarto poder, tal o peso que tem na formação da opinião pública, no comportamento 

e nos valores da sociedade. Dados da Relação Anual de Informações Sociais (Rais) 

indicam que, em 2005, o país tinha 35.322 jornalistas com carteira assinada.

A profissão é praticada em jornais, revistas, rádio, televisão, internet, empre-

sas, órgãos públicos e organizações não governamentais. Os jornalistas são os 

profissionais que se encarregam da pauta (planejamento da edição, selecionando 

as melhores fontes para apuração dos fatos), da reportagem (entrevistas, pesqui-

sas, cruzamento de dados), da edição (preparação do material para impressão ou 

transmissão) e do acompanhamento da diagramação (no caso de jornais e revistas, 

o desenho das páginas e a disposição das matérias).

Em rádio e TV, a competição é ainda mais acirrada e sai na frente o futuro profissio-

nal com perfil criativo e empreendedor, preparado para lidar com ideias, argumentos e 

produções que precisam ser transformados em produtos para os dois veículos. E como as 

emissoras não têm tempo para maturar o profissional, soma mais pontos o recém-forma-

do que, durante o curso, adquiriu conhecimento técnico e aprendeu a atuar numa ilha de 

edição e a organizar as ideias para escrever um roteiro. Para avançar na carreira, é preciso 

atentar para uma nova realidade. “As empresas de comunicação, e não apenas as de rádio 

e TV, enxugaram sua estrutura e passaram a atribuir ao jornalista uma função executiva, 

que implica gestão de orçamentos, processos, negócios e pessoas”, diz Vagner Matrone, 

coordenador do curso de Rádio e TV da Fundação Armando Álvares Penteado (Faap). 

     Acumular sólida cultura geral  
e manter-se atualizado somam  

pontos no desempenho profissional
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O curso de Rádio e TV, de quatro anos, forma profissionais aptos a trabalharem 

em sites, estúdios de som, produção, centros culturais, hospitais, TVs corporati-

vas, enfim, nos mais diversos locais onde som e vídeo estão presentes. Segundo o 

professor Matrone, “há falta de bons profissionais no mercado, gente que vá atrás 

da informação e saiba fazer perguntas”. A TV, como as outras mídias convencio-

nais, vive um novo momento com a digitalização, e o telespectador deixará de ser 

um mero usuário; e o rádio deverá seguir o mesmo caminho, conclui Matrone. “E 

talento é o que o rádio vai precisar para se reposicionar, pois com a digitalização 

caberão cinco emissoras no espaço atualmente reservado a uma só,” diz Luiz Fer-

nando Magliocca que, com 35 anos de profissão, atuou em várias rádios e TV, hoje 

tem uma produtora, e acredita que tudo nasce do talento. 

O assessor de comunicação, hoje, é peça  
importante tanto no planejamento quanto na  
implementação da estratégia organizacional

Nas últimas décadas, os jornalistas viram crescer e consolidar-se um novo nicho 

de trabalho, abrigado sob o amplo guarda-chuva da comunicação empresarial – ou 

as assessorias, no jargão da categoria. A atividade utiliza todas as mídias dispo-

níveis (jornais, revistas, rádio, televisão, sites, palestras, eventos, etc.) para abrir 

e alimentar canais de relacionamento com os mais diversos públicos: funcionários, 

fornecedores, consumidores, grande imprensa, segmentos do público de interesse 

e sociedade em geral. No conceito moderno, é mais do que simples divulgação de 

resultados e novidades das organizações. O assessor de comunicação, hoje, é peça 

importante tanto no planejamento quanto na implementação da estratégia organi-

zacional, gerenciando o fluxo das informações de interesse da corporação para os 

públicos interno e externo.

Nos cursos renomados de Comunicação Social, mais de 15 candidatos disputam 

uma vaga, muitos atraídos pela falsa ideia de que o jornalista tem acesso privilegia-

do a locais e a personalidades não acessíveis ao cidadão comum. Essa ingenuidade 

custa caro e até leva ao abandono da faculdade já no primeiro ano. “Mas é a profissão 

da hora”, afirma Carlos Costa, doutor em Ciências da Comunicação e coordenador do 

curso da Faculdade de Jornalismo Cásper Líbero, que, com 30 anos de carreira e pas-

sagem por várias publicações da Editora Abril, agora edita duas revistas dirigidas, 
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uma para a Fundação Getúlio Vargas e outra para a Escola Paulista de Magistratura. 

Na sua avaliação, a chegada de novas mídias, como a internet, modificou a carreira e 

ampliou o campo de trabalho, pois “o jornalista é a cabeça pensante que dá suporte 

à engenharia”. Márion Strecker, diretora de conteúdo do Universo Online (UOL), diz 

que na internet todos os formatos de jornalismo (texto, foto, tele e radiojornalismo, 

etc.), convivem sem maiores problemas. Com isso, aumentou a procura por profissio-

nais habilitados a usar diferentes linguagens de comunicação e a interagir e dialogar 

com o internauta, em vez de ser apenas um emissor da informação. Mas uma coisa 

é certa, segundo a diretora de conteúdo do UOL: “A rede será imprescindível para 

a continuidade e o desenvolvimento do jornalismo, e todos os outros veículos de 

comunicação terão algum nível de atividade na internet.”

As novas e antigas mídias têm muitos pontos em comum. Um deles são os 

requisitos básicos para o sucesso na carreira. O primeiro é o domínio da língua 

portuguesa, complementado por conhecimentos de inglês. Acompanhar a evolução 

técnica dos meios de comunicação, acumular sólida cultura geral e manter-se atua-

lizado sobre todos os assuntos também somam pontos no desempenho profissional. 

É preciso, ainda, garra, persistência, curiosidade, articulação mental, habilidade 

de expressão oral e escrita, capacidade de percepção rápida da realidade, facilida-

de de relacionamento, responsabilidade ética, disposição para trabalhar nos fins de 

semana e domínio da informática.

O Multimídia
Formado	 em	 administração	 de	 empresas	 e	 com	 especialização	 em	 comunicação,	 ambos	

pela	USP,	Clio	Levi	é	um	multimídia.	Seu	primeiro	emprego	foi	na	revista	Placar,	de	onde	saiu	

para	comandar,	já	como	autônomo,	um	programa	com	o	ex-jogador	Casagrande	e	Marcelo	

Fromer,	que	foi	guitarrista	do	grupo	Titãs.	No	rádio,	cobriu	a	Olimpíada	de	Atenas	e	a	Copa	

das	Confederações	de	Futebol,	em	2005.	Trabalhou	no	Sport	TV,	na	Band	e	numa	televisão	

a	cabo	norte-americana.	Hoje,	é	comentarista	do	campeonato	espanhol	de	futebol	na	TV	

Sky.	Autor	do	livro	Brasil Bom de Bola,	no	qual	reuniu	textos	sobre	futebol	de	onze	autores	

—entre	eles	Luis	Fernando	Veríssimo,	Rita	Lee	e	Marcelo	Rubens	Paiva	—,	lida	com	todas	

as	mídias,	tem	um	blog	sobre	a	Eurocopa,	escreve	para	a	revista	Brasil-Espanha	e	dedica	a	

maior	parte	do	tempo	à	criação	de	projetos	e	busca	de	patrocinadores.	Já	percorreu	boa	

parte	do	mundo	acompanhado	de	um	laptop	—com	software	de	som,	gravador,	celular	—,	

um	cinegrafista	e	dois	editores.	“As	novas	mídias	são	um	bom	caminho;	com	o	laptop	e	o	

celular	é	possível	criar	um	superconteúdo”	diz.
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letrasletras

É a ciência da palavra. O estudo de línguas possibilita contato com diferentes 

culturas, amplia o conhecimento e os horizontes da comunicação. Requisitos im-

portantes para fazer Letras são o interesse e o fascínio pela palavra, a curiosida-

de pela história da língua e pela literatura, pelos processos de constituição dos 

significados da linguagem, pela interação verbal entre os falantes, seja na forma 

impressa ou oral, explica o professor doutor Ronaldo T. Martins, coordenador do 

curso de Letras da Universidade Presbiteriana Mackenzie. 

Como o jovem pode saber se tem aptidão para a carreira de Letras? O primeiro 

passo é verificar se tem interesse em buscar respostas para algumas questões bási-

cas, a exemplo das que seguem. O que é a linguagem? Por que falamos? Por que há 

várias línguas no mundo? Quais são as diferenças e semelhanças entre elas? Qual 

é a relação entre as palavras e as coisas? Se, com tais perguntas, a curiosidade foi 

despertada, o curso pode ser o ideal. Os principais requisitos para Letras dizem 

respeito ao gosto e à disposição para a leitura e produção de textos dos mais di-

versos gêneros, e para o aprendizado de línguas em suas inúmeras manifestações.

O curso, que dura quatro anos, está dividido em vários eixos, como linguística 

(que é o estudo científico da linguagem), língua portuguesa, texto (que desenvol-

ve habilidades relativas à leitura e à escrita) e línguas estrangeiras, que promovem 

o desenvolvimento de habilidades orais e escritas em uma segunda língua. No Bra-

sil, há cerca de 110 cursos, que formam quase sete mil profissionais anualmente. O 

exercício da profissão não exige filiação a nenhum conselho de classe. 

A faculdade de Letras está fortemente vinculada à carreira de professor, tanto 

na rede de ensino pública quanto na particular. Mas o campo de atuação vem cres-

cendo, e bem. Além do magistério, que é um mercado de trabalho em expansão 

Além do magistério, o diplomado 
pode atuar como tradutor, editor, 

revisor, intérprete, consultor e redator
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dada a importância do conhecimento na sociedade atual e as iniciativas governa-

mentais de estímulo à carreira, o graduado em Letras pode atuar em várias outras 

funções, como tradutor, editor, revisor de livros, intérprete, consultor linguístico 

e redator. No segmento corporativo, com a internacionalização da economia e as 

novas tecnologias, os formados em Letras têm sido muito requisitados, principal-

mente para as funções de redator e tradutor técnico. 

As perspectivas são promissoras, pois a educação básica está em expansão e 

há facilidade para a obtenção de estágio, mas a trajetória profissional também 

tem desafios, em especial os que estão associados às deficiências do ensino pú-

blico, com salas às vezes muito numerosas e necessidade de dupla jornada para 

compor um salário razoável. Um diferencial importante é que a idade conta a 

favor. “Enquanto em outras carreiras os candidatos mais velhos são descartados, 

o magistério os valoriza, exatamente por causa de sua experiência”, garante o 

professor Martins.

É uma carreira maravilhosa para quem gosta  
de língua e literatura, e a faculdade, por  

sua vez, dá acesso a várias outras atividades

Com 33 anos de carreira, Sumara Regina Ancona Lopes, formada em Letras 

pela Universidade de São Paulo (USP) e técnica de educação do Serviço Nacional 

de Aprendizagem Industrial (Senai), começou dando aulas de português, inglês e 

francês para sobreviver. Como estava meio perdida, pois queria fazer mestrado, 

decidiu viajar para a Inglaterra e a França; fez um curso de Sociologia da Litera-

tura em Paris, e na volta ao Brasil retornou às aulas. “A competência que adquiri 

com a faculdade me permitiu trilhar o caminho da comunicação escrita e falada, 

que são essenciais no trabalho educacional. A palavra, a literatura e o pensamento 

são inseparáveis e constituem a essência da minha vida. Se tivesse de escolher de 

novo, faria a faculdade de Letras mais uma vez”, diz ela. Tendo feito cinco vezes 

o curso da Creative Education Foundation, na Buffalo State University, em Nova 

York, um dos mais conceituados do mundo, Sumara também dá aulas de criativi-

dade na pós-graduação da Fundação Armando Álvares Penteado (Faap) e já atuou 

em treinamento de pessoal. Trabalhando com a palavra escrita e o pensamento 

criativo, Sumara destaca que o curso de Letras mostrou a ela que a ferramenta 
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básica é a comunicação. “É uma carreira maravilhosa para quem gosta de língua e 

literatura, e a faculdade, por sua vez, dá acesso a várias outras atividades. A lin-

guagem demonstra a maneira como pensamos e não há nada melhor do que ensinar 

as pessoas a pensar”, conclui.

Para quem tem interesse em seguir trajetória profissional fora do magistério, 

a dica é descobrir para qual idioma estrangeiro tem maior facilidade e avaliar as 

demandas do mercado. Por exemplo, com a globalização e a explosão da China no 

mercado internacional, profissionais que falam mandarim, além do inglês, passa-

ram a ser procurados com crescente intensidade. Nesse caso, e em outros similares, 

há dois nichos que podem ser explorados. Um é utilizar a competência profissional 

buscando uma colocação no quadro funcional da empresa, como tradutor, intérpre-

te ou redator. Outro é adotar uma atitude empreendedora e oferecer aulas particu-

lares a empresas para preparar seus executivos.

Para finalizar, um alerta que vale para todos os estudantes, mas tem importân-

cia capital para os alunos de Letras: por melhores que sejam em qualquer idioma, 

perderão muitos pontos no mercado de trabalho se não dominarem o português, 

falando e escrevendo com propriedade, clareza, concisão e com base num bem 

estruturado processo de pensamento. 

Mercado de trabalho
As	maiores	oportunidades	estão	no	magistério,	para	ministrar	aulas	nos	ensinos	fundamental	

e	médio	em	escolas	particulares	e	públicas.	Tem	crescido	também	a	demanda	em	ONGs,	

sindicatos	 e	 associações	 de	 classe	 que	 possuem	 programas	 de	 alfabetização.	 A	 carreira	

universitária	 também	 está	 em	 alta,	 no	 desenvolvimento	 de	 teses	 de	 língua	 e	 literatura.	

Além	 disso,	 o	 trabalho	 de	 tradutor	

e	intérprete	tem	absorvido	cada	vez	

mais	profissionais.	Revisores	de	livros	

para	editoras	também	são	bastante	

requisitados.
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matemáticamatemática

“Se você é curioso, gosta de resolver e inventar problemas, seja bem vindo ao 

mundo dos matemáticos, você terá sucesso”. É esse o recado da professora Deborah 

Raphael, coordenadora do Instituto de Matemática e Estatística da Universidade de 

São Paulo (USP), aos jovens que pensam em seguir a carreira. O primeiro requisito 

é gostar de desafios, querer saber o porquê das coisas, ser persistente e ter bom 

raciocínio lógico. Para o coordenador do curso de graduação do Instituto de Mate-

mática, Estatística e Computação Científica da Universidade Estadual de Campinas 

(Unicamp), professor doutor Antônio Carlos Gilli Martins, toda pessoa que tem 

facilidade e habilidade mental para trabalhar com conceitos abstratos e se sente 

bem em enfrentar desafios intelectuais tem o perfil para cursar Matemática. 

Os matemáticos desenvolvem seu trabalho em vários segmentos. Na matemática 

pura, as áreas de atuação mais promissoras são os centros e institutos de pesquisas; 

as universidades, onde os bacharéis podem trabalhar como professores e/ou pesqui-

sadores; o ensino médio e também o fundamental. A matemática aplicada tem bom 

campo em instituições voltadas à pesquisa e à solução de problemas de ordem práti-

ca e financeira, bem como em logística, identifica o professor Gilli Martins. 

O bacharelado é mais voltado para a formação de quadros para o ensino supe-

rior e pesquisa. A carreira acadêmica pressupõe estudos de pós-graduação, o que 

inclui mestrado e doutorado. Entretanto, cada vez mais os alunos são procurados 

para atuar em empresas de alta tecnologia, voltadas à informática, bioinformáti-

ca, engenharia, etc., e no mercado financeiro. “Isso ocorre porque um profissio-

nal com sólida formação em matemática tem condições de interpretar problemas 

concretos de variadas naturezas, equacioná-los e encaminhar soluções”, avalia a 

professora Deborah Raphael. 

As áreas de atuação mais 
promissoras são os centros 

e institutos de pesquisas
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O cenário de empregos é animador para formados em todos os níveis, confirma 

o professor doutor João Lucas Marques Barbosa, presidente da Sociedade Brasileira 

de Matemática (SBM), com oferta de oportunidades para exercerem as funções mais 

diversas em setores variados: mercado de capitais, finanças, processos industriais, 

produção de softwares, instituto de pesquisa, supervisão de grupos técnicos multi-

disciplinares e até como membros de equipes de secretarias de Estado que cuidam 

da arrecadação, sendo que a preferência, nesse caso, incide sobre os bacharéis, 

mestres e doutores em Estatística e Matemática. A perspectiva é que a demanda 

por matemáticos cresça nos próximos anos, puxada pelo mercado de seguros, de 

telefonia e do serviço público, entre outras atividades.

Os matemáticos, segundo o presidente da SBM, consideram que a regulamen-

tação da profissão não é necessária. Mesmo nos países mais desenvolvidos, a pro-

fissão não é regulamentada. No caso particular da licenciatura, aparentemente, 

haveria campo para a regulamentação, entretanto, na situação atual a demanda é 

tão grande e a oferta tão pequena que não há a menor necessidade dela. “O que se 

deseja é garantir a boa qualidade dos cursos de licenciatura, por isso temos pedido 

ao Ministério da Educação que aqueles cursos que forem reprovados em sua avalia-

ção sejam desautorizados a funcionar”, completa Marques Barbosa. 

Áreas de atuação
Análise	numérica

Banco	de	dados

Bioestatística

Controle	de	qualidade	por	amostragem

Desenvolvimento	de	softwares

Ensinos	fundamental	e	médio

Ensino	superior

Estatística	computacional

Modelagem	financeira

Pesquisa	científica 6 739
21458
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medicinamedicina

A profissão não é fácil, e a formação, demorada. Depois da graduação, que dura 

seis anos, o formando precisa ser aprovado e classificado no exame público e de 

âmbito nacional para fazer residência em um hospital-escola. Começa aí a fase que 

lhe permitirá colocar em prática os conhecimentos teóricos adquiridos no curso, 

sob a orientação de experientes profissionais. A residência pode durar de dois a 

quatro anos, com uma carga média de trabalho de 60 horas semanais, remunerada 

com bolsa-auxílio. Luis Antonio Torezan, formado pela Universidade de São Paulo 

(USP) e com especialização em Dermatologia, afirma que o início da carreira é 

realmente difícil e exemplifica com o seu caso. “A residência é puxada, convive-se 

com todas as 1,5 mil doenças dermatológicas catalogadas, mas aprende-se, pois 

não adianta só decorar a síndrome, é preciso ir atrás do conhecimento prático.” 

Sua formação levou 11 anos e incluiu a preceptoria no Hospital das Clínicas de São 

Paulo, onde se encarregou da grade dos residentes. “Entrei na faculdade aos 17, 

me formei em 1991, e estava pronto para o mercado aos 28 anos. Depois de tanto 

tempo, sair do hospital é como cortar o cordão umbilical”, conta.

Com mestrado em terapia a laser para o tratamento do câncer de pele, e agora 

no doutorado na mesma especialização, Torezan chegou a ter quatro empregos 

em bairros distantes um do outro, no começo de carreira. Hoje, é sócio do con-

sultório do médico Nuno Osório, seu primeiro empregador. A maior dificuldade 

da profissão, em sua opinião? O médico tem de estar sempre insatisfeito com 

o que sabe e se aprofundar cada vez mais nos estudos, que é a única forma de 

conhecer o que há de novo em tecnologia e produtos. “Medicina não se estuda 

por vaidade ou status, mas por amor, independentemente da remuneração e do 

local de trabalho”, ensina. 

É preciso ir atrás 
do conhecimento 

prático
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Dedicação, solidariedade, paciência, relacionamento pessoal, gestão de tempo, 

empreendedorismo (no caso de consultório particular) são alguns dos requisitos 

que devem ser aliados a uma formação humanística, crítica e reflexiva; a princípios 

éticos; ao senso de responsabilidade social, e ao compromisso com a cidadania e 

com a promoção da saúde integral do ser humano, diz o médico Joaquim Edson 

Vieira, secretário do Centro de Desenvolvimento de Educação Médica da USP e 

diretor científico adjunto da Associação Paulista de Medicina (APM). Além disso, 

é preciso saber ouvir e estar preparado para atuar e tomar decisões em situações-

limite, o que exige autocontrole desenvolvido. Nos dois primeiros anos do curso, 

as disciplinas são básicas, como Anatomia, Fisiologia e Bioquímica, e a prática é 

intensificada a partir do terceiro ano. Nos últimos anos, há o internato hospitalar, 

quando o estudante passa por diversas áreas, e tem a oportunidade de testar sua 

escolha de especialização. 

É raro o desemprego, especialmente para os  
que estão dispostos a ir para o interior,  

onde podem encontrar remuneração atraente

Segundo o Conselho Federal de Medicina, existem 331 mil médicos ativos 

no Brasil – a inscrição é obrigatória nos Conselhos Regionais. A categoria tem 

piso salarial recomendado pela Federação Nacional dos Médicos (Fenam) para 

jornada de 20 a 40 horas semanais de trabalho, mas nem sempre ele é cumpri-

do, informa Roberto d´Avila, primeiro vice-presidente do Conselho Federal de 

Medicina. É raro o desemprego, especialmente para os que estão dispostos a 

ir para o interior, onde podem encontrar remuneração atraente. Nas capitais, 

grandes cidades e faixas litorâneas, devido à alta concentração de profissio-

nais, e consequente forte concorrência entre eles, existe o subemprego, isto é, 

plantões mal remunerados nas periferias. 

As opções de carreira são diversificadas, abrangendo desde pesquisa até su-

per-especialização em um novo campo. Não é difícil identificar alguns ramos bem 

promissores. Por exemplo, a maior expectativa de vida da população trará opor-

tunidades para especialistas em Geriatria, e o aumento da renda e a facilidade 

de crédito certamente impulsionarão as cirurgias plásticas. Novas especialidades 

vão surgir, pois a Biologia Molecular e a Genética certamente gerarão aplicações 
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clínicas. “De modo geral, são considerados novos campos exploratórios na Me-

dicina: a Robótica, a Farmacologia, a Imunologia, a Biologia Molecular e a Ge-

nética, com o manejo específico de algumas alterações que evitariam doenças”, 

completa Joaquim Edson Vieira.

Consultório particular, corpo clínico de hospitais, magistério no ensino supe-

rior, convênios médicos, laboratórios clínicos, ambulatórios de empresas, indústria 

farmacêutica, perícia médica são algumas possibilidades de emprego na iniciativa 

privada. Há, ainda, a opção de atuar nos serviços de saúde pública, oferecidos nas 

esferas federal, estadual e municipal, tanto no âmbito do Sistema Único de Saúde 

(SUS), quanto nos das secretarias, com suas redes de hospitais públicos, centros 

e postos de saúde, ambulatórios e equipes de saúde da família, que devem con-

tar com um médico entre seus integrantes. A assistência governamental à saúde 

deixa a desejar, mas já há sinais de que ela poderá avançar, com a formulação e 

implementação efetiva de políticas públicas, tanto na área da medicina preventi-

va quanto na terapêutica, sendo várias delas direcionadas a públicos específicos, 

como crianças, mulheres e Terceira Idade.

Pequena história da Medicina
Hipócrates	é	considerado	o	pai	da	Medicina.	Considera-se	que	tenha	vivido	entre	460	e	377	

a.C.	e	deixou	um	legado	ético	e	moral	válido	até	hoje.	Precursor	do	pensamento	científico,	

procurava	detalhes	nas	doenças	de	seus	pacientes	para	chegar	a	um	diagnóstico.	No	primeiro	

século	de	Era	Cristã,	Cláudio	Galeno,	outro	médico	grego,	deu	contribuições	substanciais	

(baseadas	em	dissecções	de	animais)	para	o	desenvolvimento	da	Medicina.	Na	Idade	Média,	

os	 religiosos	assumiram	o	controle	da	arte	de	curar	por	meio	de	medicamentos.	Mas	 só	

em	1865	Louis	Pasteur	teorizou	que	as	infecções	eram	causadas	por	seres	vivos.	Foi	ele	o	

inventor	do	processo	de	pasteurização.	Lister,	em	1865,	aplicou	pela	primeira	vez	uma	solução	

antisséptica	em	um	paciente	 com	 fraturas	 complexas,	 com	efeito	profilático	na	 infecção.	

Em	 1928,	 Alexander	 Fleming	

descobriu	 a	 penicilina,	 ao	

observar	 que	 as	 colônias	 de	

bactérias	não	cresciam	próximo	

ao	mofo	de	algumas	placas	de	

cultura.	Surge	uma	nova	era:	a	

dos	 antibióticos,	 que	 permitiu	

aos	médicos	curarem	infecções	

consideradas	mortais.

HIPÓCRATES GALENO PASTEUR FLEMING
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modamoda

Criatividade e inovação são as primeiras palavras que vêm à mente quando se 

fala de moda, mas ela é muito mais do que isso. É parte de uma grande cadeia pro-

dutiva, integrada por 30 mil empresas do setor têxtil, que atuam nos segmentos de 

fiação, tecelagem, tinturaria, estamparia, beneficiamento, confecção e comércio. 

São elas que empregam 1,65 milhão de pessoas, sendo 75% de mulheres, e geram 

altos negócios. No Brasil, o setor fatura perto de 35 bilhões de dólares ao ano, e 

é o segundo maior empregador da indústria da transformação, mesma posição que 

ocupa como gerador do primeiro emprego – o que o torna muito interessante para 

os jovens estudantes. “Representamos 17,5% do PIB da indústria de transformação 

e cerca de 3,5% do PIB total brasileiro”, dimensiona Fernando Pimentel, diretor 

superintendente da Associação Brasileira da Indústria Têxtil (Abit). 

O conceito de que moda significa muito charme e pouco dinheiro não existe 

mais, e foi substituído por planejamento financeiro e controle de custos, dois 

pontos essenciais para o sucesso na atual indústria da moda. A entrada de grandes 

investidores no mercado mundial e também no brasileiro, a partir de 2006, com-

prova o quanto ele pode ser fascinante e lucrativo para profissionais que acompa-

nham as tendências, cultivam a criatividade e estão empenhados em aprofundar o 

conhecimento em linguagem visual, movimentos comportamentais, psicologia do 

consumidor e, principalmente, no alcance do equilíbrio entre criação, produção, 

gestão de marca e finanças. 

Coordenadora do curso de Moda das Faculdades Metropolitanas Unidas (FMU), 

de São Paulo/SP, Romy Tutia abre novos horizontes para seus alunos quando expli-

ca que moda é um negócio muito grande, rentável e com vários campos de atuação. 

“Muitos entram no curso querendo ser estilistas ou diretores de desfiles, devido à 

A moda é um 
negócio muito 

grande e rentável
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visibilidade desses eventos na mídia, e se surpreendem ao saber que há funções no 

setor tão ou mais atraentes.” Moda é a transformação do produto e, ao lado das 

questões de tendências, design e cor, requer que o profissional estude o mercado, 

entenda o que o consumidor quer e saiba como vender o produto. 

O perfil adequado para a profissão é o de uma pessoa com iniciativa, vontade 

própria, empreendedora, em síntese, proativas, define Eloize Navalon, coorde-

nadora de Design de Moda da Universidade Anhembi Morumbi. “Na verdade, o 

designer de moda deve ter o perfil de um pesquisador incansável e entre as suas 

atividades diárias estão, por exemplo, as pesquisas históricas, culturais, artís-

ticas e de materiais.” O conhecimento do idioma inglês é muito desejável, pelo 

menos em nível básico, sendo um forte diferencial conhecimento de mais duas 

ou três línguas estrangeiras. 

Quem escolhe design tem como  
campo a criação de estamparia, acessórios,  

coleções de vestuário e outras peças

Os cursos superiores de Moda têm duração de quatro anos e entre as disciplinas 

estão História da Moda e da Arte, Moda Contemporânea, Pesquisa e Abrangência 

de Negócios (Marketing e Custos), Desenho e Modelagem. O estágio curricular é 

obrigatório e deve ser realizado em confecções, empresas de desenho de etiquetas, 

de estamparia ou na área de compras de uma varejista. 

O setor brasileiro de moda cresceu muito nos últimos 20 anos, ganhou exposi-

ção internacional, o mercado está aquecido e a formação acadêmica é valorizada, 

apesar da forte concorrência, que é o principal desafio para ingressar e ter sucesso 

na profissão. Quem opta pela área de negócios pode trabalhar, por exemplo, em te-

celagens, indústrias de aviamentos e acessórios, lojas de departamentos, confec-

ções, representação de grifes, etc. Quem escolhe design tem como campo a criação 

de estamparia, acessórios, coleções de vestuário e outras peças, como roupas de 

cama, mesa e banho, além de criação e adaptação de figurinos para cinema, teatro 

e televisão. 

A área de negócios é uma das mais promissoras, na opinião de Romy Tutia, com 

destaque específico para Marketing e Comunicação em Moda e Gestão de Produto 

em Moda. Outro bom campo é o de aviamentos, que ainda não é muito explorado, 



em alta

73P R O F I S S Õ E S  2 0 1 0

mas constitui segmento muito forte nos mercados europeu e norte-americano. 

Para Eloize Navalon, o designer de moda tem excelentes perspectivas. “Ele pode 

fazer carreira prestando serviço para indústrias e marcas de moda e até criar a 

sua própria empresa”, diz. Profissionais com criatividade nos dois setores têm 

mais oportunidades no mercado que, embora já apresente sinais de transformação 

estrutural, ainda é dominado por médias e pequenas empresas, que respondem por 

66% da produção. 

É preciso entender o perfil do cliente para  
fazer uma moda adequada à sua personalidade,  

pois é muito fácil se perder na criação

O mercado é complexo, explica a estilista Cristina Guardia, que tem três lojas 

na capital paulista e há 18 anos atua no segmento. “Moda é comunicação visual, 

é dinamismo e exige, ao mesmo tempo, criatividade e racionalidade. Não adianta 

fazer só moda conceito porque não vende. É preciso ir devagar.” Depois de quatro 

anos gerenciando uma loja de decoração, foi bem devagar que ela começou, em 

sua casa, em Bragança Paulista, interior de São Paulo, criando acessórios de cabelo 

e, logo em seguida, sapatilhas. Na pequena vitrine montada na parte da frente 

da casa expôs um vestido, rapidamente vendido, e de peça em peça o negócio foi 

crescendo e a casa virou loja. Por motivos particulares, decidiu que era hora de 

ganhar a capital paulista. “O que era hobby, virou sustento”, conta. 

Em São Paulo, já na primeira loja, aumentou o número de itens, mas produziu 

de acordo com a capacidade de escoamento, para evitar perdas. É ela quem faz 

as compras, escolhe o tecido, desenha, desenvolve a modelagem mirando o seu 

cliente, e procura diferenciais, como a mistura de fios. É preciso entender o per-

fil do cliente para fazer uma moda adequada à sua personalidade, pois é muito 

fácil se perder na criação. A receita contra esse problema é conhecer o dia a dia 

da confecção e não insistir no que não dá resultado, lembrando que, “em moda, 

tudo é muito rápido”, explica Cristina, que pensa em sua coleção com um ano 

de antecedência. Ela conta com uma equipe enxuta, com 14 funcionários e uma 

estagiária, e terceiriza a oficina, a chefia de costura e o corte. “Esse é um bom 

caminho. Oficina própria me deu muito trabalho, pois o lucro da confecção se 

perde no erro de corte”, completa.
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nutriçãonutrição 

O estudo dos alimentos e de sua relação com a saúde humana, bem como as múl-

tiplas possibilidades de atuação, são fatores que atraem jovens de diferentes perfis 

para o curso de nutrição. Para optar pela carreira, que pode começar por curso su-

perior ou técnico, é preciso gostar de ciências biomédicas, ser dedicado, atualizar-se 

constantemente e aprofundar-se nas pesquisas. “Também são habilidades essenciais a 

capacidade de comunicação e de relacionamento, e o dinamismo, pois o nutricionista 

atua diretamente com indivíduos e grupos populacionais, o que torna seu trabalho um 

desafio diário e muito distante de rotinas”, explica a nutricionista Monica Ignez Elias 

Jorge, coordenadora de estágios do Departamento de Saúde Pública da Universidade 

de São Paulo (USP), instituição que criou o curso de Nutrição em 1939. 

Entre as principais disciplinas que o jovem estudará, incluem-se Nutrição, Dietoterapia, 

Administração de Unidades de Alimentação e Nutrição, Higiene e Microbiologia, Fisiologia, 

Bioquímica, Técnica Dietética e Tecnologia dos Alimentos. O conhecimento da língua in-

glesa é essencial para o aluno se atualizar, principalmente lendo artigos científicos, e o 

estágio é obrigatório, sendo realizado ao longo do último ano do curso. O vestibular é 

bastante concorrido: na USP, cada vaga é disputada por uma média de 25 candidatos.  

O exercício da profissão exige registro no Conselho Regional de Nutrição, conta com 

piso salarial de seis salários mínimos por trinta horas semanais de trabalho e pode dar-se 

tanto no âmbito público quanto no privado. Embora os maiores campos de trabalho ainda 

sejam os tradicionais, como administração de unidades de alimentação e nutrição em re-

feitórios de empresas, restaurantes, clínicas e hospitais, há crescentes oportunidades em 

novos campos da saúde pública (alimentação escolar, ambulatórios, programa de saúde 

da família, vigilância sanitária e epidemiológica) e na iniciativa privada, no segmento de 

marketing (atendimento ao consumidor, cozinhas experimentais e programas de quali-

É essencial para o aluno 
se atualizar, principalmente 

lendo artigos científicos
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dade de vida), como detectou o nutricionista da USP, Daniel Henrique Bandoni. 

A proliferação dos cursos vem provocando certa saturação no mercado, principal-

mente nos centros urbanos do Sul e Sudeste, o que é um obstáculo para quem vai 

ingressar na profissão. De 1939 a 1996, foram abertos 45 cursos de Nutrição no país, 

número que subiu para 218 no período de 1997 a 2005. De acordo com o Conselho 

Federal de Nutrição, o Brasil tem 50.955 nutricionistas de nível superior e 5.757 

técnicos em nutrição e dietética. No entanto, ainda há uma forte necessidade de 

profissionais no interior e o nutricionista cada vez mais tem sido chamado a partici-

par da formulação de políticas públicas. Além disso, ainda há áreas a serem mais bem 

exploradas, como a Gerontologia (saúde e alimentação dos idosos) e a Nutrigenômi-

ca (identificação de modificações genéticas relacionadas à alimentação e nutrição).

Hoje, o mercado está mais aberto e há uma 
cultura mais preocupada com a saúde, o que  

dá condições de crescimento para o profissional 

 

“Foi-se a época em que nutricionista era chamado de piloto de fogão”, diz Maria Cecília 

Corsi, formada pela Faculdade São Camilo, onde também fez especialização em Nutrição 

Clínica, e uma das primeiras profissionais do país a ter consultório próprio, onde trabalha 

com Dietoterapia. Quando ela iniciou a carreira, os nutricionistas tinham de “brigar” muito 

para abrir espaço no mercado, o caminho era duro e só há cerca de dez anos a categoria 

passou a ter autorização para atender em consultório, criando dietas personalizadas para 

clientes, “ou seja, mostrando que a pessoa pode emagrecer ou engordar, tendo uma vida 

mais saudável sem sair radicalmente do seu dia a dia”, conta. Hoje, o mercado está mais 

aberto, há uma cultura preocupada com a saúde, e o profissional tem condição de crescer 

e participar de trabalhos diversos, como, por exemplo, do desenvolvimento de produtos. 

“Mas ainda é preciso avançar, porque quem domina a técnica dietética é o profissional 

nutricionista”, afirma Maria Cecília, que se sente gratificada na carreira na qual atua há 

26 anos. “Para o nutricionista, não há satisfação maior do que ver uma pessoa readquirir 

sua autoconfiança com uma dieta adequada e sem remédios”, completa.
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odontologiaodontologia

A profissão pode ser considerada uma arte com alto senso estético e apurada 

técnica, executada por um profissional que tem papel fundamental na qualidade 

da saúde. Quando de sua regularização, em 1629, com a Carta Régia de Portugal, 

já foi classificada como o exercício da arte dentária. Como atua em prevenção, 

tratamento e reabilitação das doenças bucais, pede conhecimento científico, expe-

riência, tenacidade, muito estudo e constante reciclagem. Exige, também, registro 

no Conselho Federal de Odontologia, que congrega mais de 220 mil cirurgiões 

dentistas, perto de 18 mil técnicos em prótese dentária e quase 8 mil técnicos em 

higiene bucal. 

Para cursar Odontologia é preciso ser habilidoso e ter facilidade de relaciona-

mento, que é muito importante na interação paciente-profissional. “Às vezes, o 

dentista é extremamente hábil em trabalhos manuais, mas não gosta da relação 

interpessoal, que é imprescindível numa profissão que envolve um trabalho exe-

cutado muito próximo do paciente”, explica o professor doutor Carlos de Paula 

Eduardo, diretor da Faculdade de Odontologia da Universidade de São Paulo (USP). 

A habilidade com trabalhos manuais é desenvolvida e aperfeiçoada durante a fase 

pré-clínica do curso de graduação, com intenso treinamento em laboratórios. O 

curso tem matérias básicas semelhantes às de Medicina, como Anatomia, Fisiolo-

gia, Histologia e Microbiologia. Há, também, matérias pré-clínicas, como Escultura 

Dental e Dentística Operatória; e clínicas, com disciplinas que envolvem diferentes 

especialidades, como Endodontia (tratamento de canal), Periodontia (tratamento 

da gengiva) ou Odontologia Pediátrica. É ministrado em período diurno integral, 

com duração de cinco anos, e em cursos noturnos de seis anos.  

A profissão pode ser exercida em clínicas, empresas, hospitais, pronto-socorros, 

É preciso ser  
habilidoso e ter facilidade  

de relacionamento
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escolas e consultórios próprios. Como profissão liberal, traz algumas vantagens, 

como a oportunidade de montar o próprio consultório e ter uma longa vida profis-

sional. Existe também a possibilidade de interação, desenvolvendo sua atividade 

em outros consultórios, hospitais ou no atendimento a convênios odontológicos, 

no âmbito da iniciativa privada, além do serviço público em órgãos municipais ou 

estaduais, com ingresso por concurso.

Atuar com convênios e outras atividades  
sob contrato pode render uma remuneração insatisfatória  

e levar o profissional a sobrecarregar sua agenda

O cirurgião-dentista Ecidyr Laguna entrou em Medicina, mas largou o curso 

e foi para a Odontologia na USP, disposto a concretizar um sonho de infância. 

“Eu tinha um dentista muito ruim, que vivia suado, e prometi a mim mesmo que 

um dia seria um bom profissional”, conta. Pensando em abrir o seu consultório 

quando se formasse, propôs ao dono da cantina da faculdade que lhe desse uma 

refeição grátis por dia, que ele pagaria depois de formado. Trato selado, juntou 

o dinheiro que gastaria nas refeições e, pouco tempo depois de formado, atingiu 

o objetivo: abriu um pequeno consultório, onde começou atendendo a quatro 

senhoras, e pagou sua dívida na cantina. Hoje, na condição de profissional que 

venceu na carreira, reconhece que o custo para a montagem de um consultório é 

alto, chegando a 60 mil reais. Clínico geral de Odontologia e especialista em pró-

tese clínica, diz que construir carreira como profissional liberal é difícil e exige 

algumas outras competências. Uma delas é a capacidade de gestão (por exemplo, 

controlar compras e estocagem de produtos que não podem faltar no consultório, 

mas são caros e alguns com prazo de validade curto). Atuar com convênios e ou-

tras atividades sob contrato pode render uma remuneração insatisfatória e levar 

o profissional a sobrecarregar sua agenda e, como consequência, reduzir o tempo 

para atualizar seus conhecimentos e desenvolver a carreira, o que representa um 

risco. “Quem não se atualiza, em um ano está superado”, acrescenta, num con-

selho que vale para todos. 

Uma das maiores dificuldades é a baixa procura por parte dos clientes, pois 

apenas 10% da população frequenta consultórios particulares, como consequência 

do baixo poder aquisitivo e do elevado índice de pobreza do país. Mas há sinais 
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de que esse cenário pode mudar. Na opinião do professor Paula Eduardo, as pers-

pectivas para a Odontologia são boas, porque o Brasil se desenvolve, diminuem as 

diferenças sociais e as pessoas deverão procurar mais o tratamento odontológico, 

como saúde e também como estética, ambos pré-requisitos primordiais para o su-

cesso em qualquer área de trabalho. “Hoje, todos buscam e valorizam um sorriso 

saudável”, diz. 

Professor doutor em Odontologia Social, Celso Zilbovicius afirma que “saúde 

não é só doença, mas um conjunto de fatores ligados ao bem-estar da pessoa, 

então o dentista precisa ter muita sensibilidade”. Professor de Odontologia Social 

e Saúde Coletiva nas Faculdades Metropolitanas Unidas (FMU), ele define sua área 

como toda atividade voltada para a saúde bucal integral, o que inclui educação, 

prevenção, promoção da saúde, tratamento e epidemiologia (como as doenças bu-

cais se disseminam na população). 

As perspectivas são boas, por causa do 
grande avanço de mais de 20 mil cargos 

criados e preenchidos por concurso.

O mercado exige especialização, até porque nas maiores cidades há uma forte 

oferta de profissionais. “Em média, 12 mil diplomados saem das universidades 

brasileiras a cada ano, a maior parte concentrada nos grandes centros, razão pela 

qual tem de haver a interiorização da profissão”, alerta o professor Zilbovicius. No 

caso da saúde pública, as perspectivas também são boas. “Houve grande avanço, 

e nos últimos tempos mais de 20 mil cargos foram criados e preenchidos por con-

curso.” Zilbovicius acredita que a oferta continuará a crescer na área pública, pois 

a Odontologia brasileira, que é reconhecida no mundo sob o ponto de vista clínico 

e respeitada pelos avanços tecnológicos e produção de conhecimento, ainda tem 

uma grande dívida com a sociedade, pois poucos ainda têm acesso a ela. Vale, pois, 

repetir: o deslocamento de profissionais para o interior e mais condições para a 

população procurar o tratamento dentário ampliarão as ofertas de trabalho.
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pedagogiapedagogia

O objetivo da Pedagogia é preparar profissionais capacitados, envolvidos e com-

promissados com a educação, na verdade o maior instrumento de transformação 

social e a base do desenvolvimento social e econômico, como enfatiza o professor 

doutor Nélio Marco Vincenzo Bizzo, presidente da comissão dos cursos de gradua-

ção da Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo (USP). A área é uma 

das mais procuradas – no vestibular da USP, por exemplo, a proporção média é de 

dez candidatos por vaga – e hoje, no Brasil, há mais de 1,5 mil cursos, que formam 

mais de 70 mil profissionais por ano, segundo dados do Instituto Nacional de Estu-

dos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). 

A carreira é nobre e exige, fundamentalmente, vocação. É indicada para 

jovens que interagem bem com outras pessoas, têm habilidade de comunicação 

oral e gostam de estar sempre atualizados. Entre as principais matérias estão 

Humanidades, História, Filosofia, Psicologia, Filosofia da Educação, Metodo-

logia do Ensino e Políticas Educacionais, além de disciplinas específicas. O 

estágio é obrigatório. 

Além da atuação nas áreas tradicionais, como o magistério e em empresas, 

principalmente na área de Recursos Humanos, os pedagogos estão sendo cha-

mados para integrar equipes de desenvolvimento de softwares de educação, 

e ações pedagógicas são implementadas em todos os locais onde há práticas 

educativas. Aliás, as perspectivas deverão se ampliar no mundo corporativo, 

pois com a globalização da economia os profissionais de outras áreas depen-

dem da educação continuada para desenvolver habilidades e acompanhar as 

inovações. Tanto assim que o setor financeiro, reconhecido por suas apuradas e 

modernas práticas de gestão, tem aberto vagas para pedagogos, que são aptos 

O campo de atuação 
deverá se ampliar no 

mundo corporativo
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a se encarregar de programas de desenvolvimento e treinamento. Eles podem, 

ainda, atuar nos vários campos que surgiram a partir de novas necessidades e 

demandas sociais, formulando políticas de educação ou coordenando progra-

mas e projetos educacionais para as diferentes faixas etárias. Por exemplo, no 

ramo da Psicopedagogia, acompanham estudantes com dificuldade de aprendi-

zado e em programas de orientação profissional.  

O magistério oferece um leque de opções, que vai desde o ensino em sala de aula 

de educação infantil, fundamental, média e superior até a supervisão, orientação 

e gestão de instituições de ensino, como supervisores, orientadores, diretores, 

etc. A carreira, entretanto, ainda enfrenta o desestímulo da remuneração pouco 

atraente, mas é preciso atentar para o fato de que o ensino está em expansão no 

Brasil, havendo ainda indícios de que, finalmente, a preocupação com a qualidade 

está chegando à sala de aula. “Existe a crescente certeza de que sem professores 

bem remunerados e bem capacitados não há boa educação”, adianta o professor 

Bizzo. E, é preciso acrescentar, sem boa educação não há desenvolvimento que se 

sustente, como provam as histórias de países de sucesso, como o Japão, a Coreia 

do Sul e, mais recentemente, a China, hoje alçada à posição de segunda maior eco-

nomia mundial. Para os jovens que vão cursar Pedagogia, o professor Bizzo dá um 

recado: “Vamos precisar de bons professores durante muitos anos e quem fizer um 

bom trabalho se dará bem na profissão.” 

E, é preciso acrescentar, sem boa educação  
não há desenvolvimento que se sustente,  

como provam as histórias de países de sucesso

Quem é bem sucedido na profissão começaria tudo outra vez. “Dar aula é 

interação, o professor cresce com o aluno e, juntos, desenvolvemos o conhe-

cimento”, conta a pedagoga Lea Depresbiteris que, com 44 anos de carreira, 

voltaria, com prazer, ao trabalho de alfabetização. Formada pelas Faculdades 

Metropolitanas Unidas (FMU), com mestrado e doutorado, hoje, além de mi-

nistrar aulas e proferir palestras, ela assessora programas educacionais, com 

um currículo que é um verdadeiro painel das possibilidades de atuação para o 

pedagogo competente e empreendedor. “Quando me formei, queria trabalhar de 

qualquer maneira, então não media distâncias, chegava a sair de casa às seis 
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horas da manhã para estar na escola às dez”, lembra. Com a Pedagogia, Lea 

realizou seu sonho e confessa que é mais educadora do que pedagoga voltada 

ao treinamento profissional. Lecionou em todos os níveis no Instituto de Pes-

quisas Espaciais, desenvolveu programas para a TV Educativa de Natal/RN, fez 

curso em Israel, escreveu oito livros e criou programas de desenvolvimento da 

capacidade do raciocínio. “Nunca pensei em ficar rica, por isso digo que Pe-

dagogia deve ser escolhida por quem gosta de trabalhar com gente e acredita 

que as pessoas podem mudar”, conclui. “O conceito de inteligência mudou, não 

é dom, a pessoa pode aprender e a Pedagogia exige conhecimento de outras  

áreas, como Neurociência, Psicologia e Sociologia, além de estudo e atualiza-

ção constantes”, complementa.

Áreas de atuação
Administração	escolar

Desenvolvimento	infantil

Educação	a	distância

Educação	continuada

Educação	especial

Educação	infantil	e	fundamental

Jornalismo	de	educação

Orientação	educacional

Orientação	pedagógica

Orientação	profissional

Pedagogia	empresarial

Programas	de	educação

Supervisão	educacional

Tecnologia	educacional
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psicologiapsicologia

Acompanhando as transformações sociais, a Psicologia amplia e diversifica seu 

campo de atuação. Com um adendo: novas frentes de atuação podem, ainda, se 

abrir ou se fortalecer, no mesmo ritmo da implementação de diferentes políticas 

públicas, como as de moradia e defesa civil. “Além dos campos tradicionais e já 

consolidados, como a psicoterapia ou as psicologias organizacional, escolar, da 

saúde e hospitalar, novas áreas ganham importância, como as psicologias jurídica, 

ambiental, do esporte, saúde do trabalhador e na assistência social e a neuropsi-

cologia”, esclarece Maria da Graça Marchina Gonçalves, diretora da Faculdade de 

Psicologia da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP), cujo curso 

dura cinco anos em período integral. 

O currículo inclui as principais teorias da Psicologia (Psicanálise, Fenomeno-

logia, Psicologia Comportamental, etc.), áreas de investigação (Psicologia do De-

senvolvimento, Psicologia e Fenomenologia, Psicologia Institucional, etc.), as-

pectos históricos e epistemológicos (História da Psicologia, Métodos de Pesquisa 

e instrumentos de avaliação psicológica, testes, observação e entrevistas). Além 

disso, há estágio obrigatório em saúde, educação e trabalho durante o terceiro e o 

quarto anos, e estágio eletivo no quinto ano, optando entre as ênfases oferecidas. 

A formação em nível de graduação é generalista, isto é, fornece os elementos fun-

damentais para atuar em qualquer área, devendo o profissional continuar, depois 

da graduação, sua formação e especialização. 

Quem pensa em fazer Psicologia deve ter habilidade para relacionamento in-

terpessoal e saber avaliar situações ambíguas, para as quais não existe uma única 

resposta. Precisa, também, ter tolerância à frustração e à ansiedade, acrescenta a 

professora doutora Irani Tomiatto de Oliveira, coordenadora do curso de Psicologia 

Interessado deve ter habilidade para
 relacionamento interpessoal e saber

 avaliar situações ambíguas
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da Universidade Presbiteriana Mackenzie. O psicólogo pode trabalhar no serviço 

público, em organizações não governamentais, em empresas, como autônomo ou 

consultor, na área acadêmica e em pesquisa. Além das disciplinas básicas, que 

incluem as áreas de humanas (Filosofia e Antropologia), de exatas (Estatística) e 

de biológicas (Anatomia, Fisiologia e Genética), as matérias específicas abrangem 

abordagens teóricas e diferentes modalidades de atuação do psicólogo. 

Além de consultório próprio, hospitais, clínicas, ambulatórios, pesquisa e es-

colas, um dos campos em que os profissionais vislumbram boas perspectivas é o 

das políticas públicas, com a ampliação do acesso da população ao atendimento 

psicológico, por exemplo, em penitenciárias. Outro campo é a área de Recursos 

Humanos, na qual podem trabalhar em seleção e treinamento, atendimento espe-

cializado ao trabalhador, apoio em situações de crises e, em empresas mais avan-

çadas, até no tratamento de problemas familiares. Para a professora do Mackenzie, 

as maiores dificuldades estão ligadas à exigência de uma formação continuada 

pós-diploma, com atualização e aprimoramento constante, e aos recursos ainda 

reduzidos destinados à área da saúde e, em especial, da saúde mental. Para exercer 

a profissão, é preciso registro no Conselho Regional de Psicologia. Só no estado de 

São Paulo há 42 faculdades de Psicologia, o que indica uma razoável competição 

pelo espaço no mercado de trabalho. A remuneração é muito variável, dada a di-

versidade dos campos de atuação. 

A maior dificuldade para o estudante  
de Psicologia é definir a sua área de  
atuação, pois o curso é muito amplo

Com 34 anos de carreira, o psicólogo clínico e psicoterapeuta David Cytry-

nowicz, formado pela PUC-SP, entrou para a profissão quando já havia cursado 

Administração. A primeira formação lhe deu algumas facilidades, mas o início 

sempre é difícil em consultório próprio, porque o êxito não depende apenas da 

competência técnica, mas de maturidade para aguardar resultados e não ficar 

focado apenas na quantidade de clientes. Para David, os jovens que vão iniciar a 

carreira não podem se deixar levar por parâmetros de sucesso externo. A paciên-

cia é fundamental, e como a atuação em consultório próprio, em certo sentido, 

é um trabalho meio isolado (apenas profissional e cliente), é importante aliviar 
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as tensões. Ele, por exemplo, conseguiu isso no esporte e preside o Corpore, o 

maior clube de corredores do país. 

Também formada pela PUC-SP, Teresa Leopoldo e Silva de Oliveira, com pós-

graduação e especialização em Saúde Mental na Universidade Federal de São Paulo 

(Unifesp), tem pouco menos de cinco anos de profissão e diz que a maior dificul-

dade para o estudante de Psicologia é definir a sua área de atuação, pois o curso é 

muito amplo. Como o interesse de Teresa era pelo Terceiro Setor, ela decidiu traba-

lhar no Centro de Referência da Criança e do Adolescente (Creca) da Prefeitura de 

São Paulo, onde atende crianças que estão na rua por causa de conflitos domésti-

cos. Sua função é intervir na família, analisando e estudando as possibilidades de 

a criança voltar para casa.

Áreas de atuação
Ambiental	

Clínica	

Comunitária	

Psicologia	da	forma	(da	Gestalt)	

Psicologia	da	moda	

Psicologia	da	saúde	

Psicologia	diferencial	

Psicologia	do	

desenvolvimento	

Psicologia	dos	grupos	

Psicologia	do	trabalho	

Econômica	

Educacional	

Esportiva	

Experimental	

Forense	

Hospitalar	

Industrial	

Integral	

Jurídica	

Metafísica

Organizacional	

Psicometria	

Psicopatologia	

Psicoterapia	corporal	

Sexologia	

Social	

Terapia	Cognitiva	

Comportamental	(TCC)
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publicidade
publicidade

Charme, prestígio e dinheiro são palavras sempre ligadas ao mundo da Publici-

dade e Propaganda. Como a criatividade é fundamental para a profissão, formou-se 

uma aura de fantasia em torno dela, tanto que cerca de 60% dos alunos entram 

na faculdade pensando em atuar na área de criação em uma agência, considerada 

a vitrine da profissão. Esse percentual, porém, cai para menos da metade no se-

gundo ano, quando o aluno descobre que não basta criatividade para ter sucesso 

nesse competitivo mercado. Aliadas à criatividade, a tenacidade e a percepção das 

tendências do comportamento da sociedade, isto é, uma grande curiosidade pela 

vida e pelas pessoas, são essenciais para a profissão. É preciso, porém, muito mais, 

diz o professor Arlindo Figueira, coordenador do curso de Publicidade e Propaganda 

da Escola de Comunicações e Artes (ECA) da Universidade de São Paulo (USP). A 

começar por várias competências, como domínio de outros idiomas – em especial o 

inglês –, boa dose de cultura geral e apurados conhecimentos técnicos, incluindo 

rápida familiaridade com novas tecnologias.   

A Publicidade tem como função predispor favoravelmente as pessoas às marcas, 

produtos, serviços e ideias. Portanto, no papel de ponte entre os objetivos de 

mercado dos anunciantes e as necessidades e/ou desejos dos consumidores, o pro-

fissional precisa identificar quais formas e conteúdos deve utilizar nas mensagens 

para obter o resultado pretendido: o máximo de envolvimento dos receptores da 

mensagem ou dos consumidores. A capacidade de persuasão é uma característica 

desejável, assim como a habilidade de compreender pontos de vista de outras pes-

soas, em especial aquelas que se quer sensibilizar. 

 O futuro profissional precisa ter atitude inovadora e empreendedora, além de 

extrema criatividade, no sentido mais amplo da palavra, que é o de resolver e até 

O profissional precisa 
identificar quais formas e 

conteúdos deve utilizar
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mesmo antecipar soluções com os recursos disponíveis. “É profissão para pessoas 

com pique, que trabalham sob pressão e gostam de desafios”, destaca Luiz Fernan-

do Garcia, diretor nacional do curso de Comunicação Social da Escola Superior de 

Propaganda e Marketing (ESPM). Uma pesquisa rápida, ainda que informal, entre 

publicitários da ativa revela que lidar com um sem número de atividades ao mesmo 

tempo, manter a calma em situações de estresse e cumprir prazos exíguos também 

são condições sine qua non para o sucesso na carreira.  

É uma profissão para pessoas 
com pique, que trabalham sob 

pressão e gostam de desafios

Durante o curso, o aluno desenvolve habilidades e competências técnicas 

que o capacitarão a atuar em agências de publicidade, em indústrias (áreas 

de marketing, trade marketing e gerência de produtos, por exemplo), em em-

presas fornecedoras de serviços (institutos de pesquisa, eventos, produção  

audiovisual e digital) e em veículos de comunicação – que absorvem a maior 

parte dos formados –, além de indústrias e dos próprios anunciantes. São di-

versas opções, mas, por se tratar de uma área muito dinâmica, em evolução e 

mudanças contínuas, não se recomenda escolher um ramo a seguir no futuro, 

com base apenas na situação atual do mercado. Ou seja, publicitário deve es-

tar sempre preparado para detectar e adaptar-se rapidamente às novidades da 

área e a novos nichos de atuação que possam surgir. “Por isso, um dos maiores 

obstáculos a vencer pode estar na tendência natural de acomodação diante dos 

novos e contínuos desafios”, observa o professor Garcia. 

Como ocorre em outras profissões, o início da carreira se dá em meio a forte 

concorrência, altas exigências e salários iniciais baixos, mas com grandes possi-

bilidades de trabalho. Cursar uma escola reconhecida pelo mercado, envolver-se 

com as disciplinas, com o meio publicitário, professores e colegas é um passaporte 

com visto de entrada para o mercado de trabalho. Resumindo, o profissional deve 

manter um olho de detetive no que acontece à sua volta e nos avanços da tecno-

logia da comunicação, pois o diferencial será sempre a atitude de cada um, a ba-

gagem de experiências e a qualidade da rede de relacionamento que ele construir  

(networking) desde a sua entrada na faculdade. 
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Laerte Brandão de Mendonça Júnior, supervisor de mídia da AlmapBBDO, 

eleita a segunda agência mais criativa do mundo no Festival de Cannes 2008 

(a primeira foi a BBDO Nova York), tem 16 anos de profissão. Ainda estudante, 

conseguiu um estágio pelo CIEE no departamento de mídia da MPM, e dedicou-

se de corpo e alma. Valeu a pena: nove meses depois foi contratado. “No está-

gio, encantei-me pela área de mídia e pelo trabalho diferente a cada dia”, diz, 

comprovando um dos benefícios do estágio, que é exatamente a confirmação 

da escolha da profissão. O caminho foi difícil. “O maior desafio do profissional 

é mostrar talento e desenvolver sozinho suas habilidades. É preciso ler muito, 

atualizar-se e criar uma rede de relacionamento que permita buscar orienta-

ção”, acrescenta, com forte toque de pragmatismo. Laerte vivenciou a chegada 

de novas mídias, como internet e televisão a cabo, que exigiram novos estudos 

em sua área. “Não existe mais target (ou público-alvo) pronto; agora traba-

lhamos com territórios (públicos específicos) de afinidade para cada produto”, 

exemplifica. Consultor de mídia da Faculdade de Publicidade e Propaganda da 

Escola de Belas Artes, ele insiste com os jovens para irem atrás do máximo. “A 

aula não acaba quando bate o sinal, o aluno tem de ouvir o professor, procurar 

especialistas, pesquisar e, se achar um bom local para estagiar ou trabalhar, 

deve mostrar que é capaz e não se importar com a remuneração inicial. O reco-

nhecimento vem depois.”

Áreas de trabalho

Atendimento Cuida	do	relacionamento	com	clientes;	estuda	custos	e	orçamentos;	
	 organiza;	acompanha	o	trabalho	de	criação;	e	apresenta	as	propostas	aos	
	 clientes.

Criação Elabora	anúncios	comerciais	e	outras	peças	publicitárias	para	as	várias		 	
	 mídias.	

Produção Acompanha	e	viabiliza	a	execução	do	projeto	de	criação,	cuidando	da	
	 locação,	da	contratação	de	atores,	da	logística,	etc.

Marketing Elabora	estratégias	de	lançamentos	e	sustentação	de	produtos	e	serviços,	
	 com	base	em	pesquisas	de	mercado;	define	técnicas	de	vendas,		 	 	
	 promoção,	distribuição	e	divulgação	do	produto.	

Mídia Estuda	e	planeja	a	inserção	das	peças,	com	base	em	análise	de	dados	de	

	 circulação	e	público	dos	veículos	de	comunicação;	supervisiona	a	frequência	

	 e	a	qualidade	das	inserções.
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química
química

Estudar Química é descobrir a importância da pesquisa e das práticas cientí-

ficas. A ciência, que teve origem no final da Idade Média, quando os primeiros 

pesquisadores eram chamados de alquimistas, é uma das grandes responsáveis 

pela evolução da qualidade e expectativa da vida humana. Está presente em todas 

as áreas, de insumos a medicamentos, de tintas a cosméticos e tecidos, de petro-

química a novos materiais. Pode ser exercida por técnicos, bacharéis/licenciados, 

químicos industriais ou tecnólogos equivalentes e, ainda, por engenheiros quími-

cos e suas especializações, num total de mais de meia centena de denominações. 

Com mercado aquecido, oferece boa remuneração e perspectivas promissoras aos 

profissionais, pois começa a faltar mão de obra qualificada — com compreensão 

dos fundamentos da ciência e sua aplicação — para atender à demanda, informa 

Nelson Pereira dos Reis, vice-presidente executivo da Associação Brasileira da 

Indústria Química (Abiquim). 

Engenheiro metalurgista formado pela Escola Politécnica da Universidade de 

São Paulo (USP), pós-graduado em Economia e Administração e com mais de 

30 anos de experiência nas áreas petroquímica e de fertilizantes, ele considera 

que um desafio a ser superado é a evasão de estudantes, ou seja, o número de 

ingressantes nos cursos de Química é muito maior do que o de concluintes. Para 

despertar o interesse dos jovens pela Química e mostrar sua importância na vida 

moderna, a Abiquim lançou em 2008 a campanha Todo dia com a Química, em 

parceria com a TV Cultura, com a intenção de despertar o gosto pelo estudo da 

área, atrair futuros talentos e aproximar a indústria da universidade. Elas têm 

que caminhar juntas, mas, como destaca Pereira dos Reis, é preciso também for-

mar mais doutores para o ensino da Química. 

O mercado aquecido 
oferece boa remuneração 

e perspectivas
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Química é a ciência que estuda a constituição da matéria, suas propriedades, 

transformações e as leis que as regem e suas aplicações práticas. Quem quer fa-

zer o curso precisa de uma indispensável base de física e matemática, informa o 

professor doutor Nelson Henrique Morgon, coordenador de graduação da Faculdade 

de Química da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp). “É preciso ter curio-

sidade por coisas novas, prazer em fazer descobertas, gosto por experimentos e 

curiosidade em entender como funciona o método científico”, acrescenta Mauro 

Bertotti, professor doutor e presidente da comissão de graduação do curso de 

Química Analítica da Universidade de São Paulo (USP). 

O campo de atuação é amplo e as empresas  
têm investido crescentemente na capacitação de sua  

mão de obra, notadamente nas atividades operacionais

A carga horária elevada – os cursos diurnos são de quatro anos em período 

integral, e os noturnos duram cinco anos – e o despreparo do aluno que vem do 

ensino médio, cujas escolas muitas vezes não têm laboratório, podem provocar um 

choque no início da graduação, razão pela qual o professor Morgon aconselha uma 

visita à faculdade antes de qualquer decisão. “É a melhor maneira de desmistificar 

imagens pré-concebidas, como a do cientista maluco”, completa. 

O engenheiro químico Wagner Contrera Lopes, gerente de fiscalização do Con-

selho Regional de Química – 4ª Região (CRQ-IV), cuja jurisdição compreende o 

estado de São Paulo, observa que o campo de atuação é amplo e as empresas têm 

investido crescentemente na capacitação de sua mão de obra, notadamente nas 

atividades operacionais, que antes eram desenvolvidas muitas vezes por leigos. 

“As empresas estão percebendo que quanto mais investem em tecnologia, maior 

deve ser o grau de instrução das pessoas envolvidas nas diversas etapas do proces-

samento industrial e no seu controle”, diz Lopes. Essa percepção tem propiciado 

ótimas oportunidades de emprego para químicos de nível superior e técnico. 

O profissional atua em indústrias ligadas às áreas farmacêutica, petroquímica, 

biotecnológica, cosmética e alimentar, entre outras, além de pesquisa, consultoria, 

fiscalização ambiental e magistério. Uma das dificuldades da carreira, na visão do 

professor Bertotti, é que nem sempre a formação acadêmica é valorizada pelas em-

presas, em função do pequeno interesse pelo desenvolvimento de pesquisa pionei-
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ra e de qualidade na iniciativa privada. Concorda, porém, que a carreira tem boas 

perspectivas, tanto para empregados quanto para terceirizados, principalmente em 

áreas ligadas à proteção ambiental, em função da crescente preocupação com a 

sustentabilidade. O químico pode trabalhar não só nos laboratórios, mas também 

em todas as atividades que exigem o acompanhamento de um profissional, envol-

vendo: projeto, planejamento e controle de produção; desenvolvimento de produ-

tos; operações e controle de processos químicos; saneamento básico; tratamento 

de resíduos industriais; segurança; gestão de meio ambiente e, em alguns casos 

específicos, vendas, assistência técnica, planejamento industrial e até direção de 

empresas. Sem dizer que a chamada química forense tem sido uma grande aliada 

dos investigadores para a solução de crimes.

Vale ficar de olho na expansão da rede  
escolar, tanto dos ensinos fundamental e médio 
quanto dos técnicos, tecnológicos e superiores

Pesquisa de dezembro de 2007, divulgada no site do CRQ 4ª Região, indicava 

que dos 57,5 mil profissionais inscritos no estado de São Paulo, a maior fatia 

era absorvida pela indústria química/petroquímica (12,5 mil), seguida pela de 

açúcar e álcool (3,8 mil) e alimentos/bebidas (3,6 mil), o que recomenda que os 

interessados na profissão olhem com atenção os investimentos anunciados para 

esses setores, que estão em franca expansão, assim como para as políticas públi-

cas voltadas a saneamento básico (água e esgoto), lixo e educação. Nesse último 

ramo, aliás, a pesquisa registra pouco mais de mil profissionais em atuação, mas 

vale ficar de olho na expansão da rede escolar, tanto dos ensinos fundamental e 

médio quanto dos técnicos, tecnológicos e superiores, que certamente deman-

darão mais professores.
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relações internacionaisrelações internacionais

A globalização e a convicção de que o Brasil será cada vez mais atraente para 

investimentos estrangeiros produtivos são fatores que vêm atraindo jovens para 

o curso de Relações Internacionais, até há pouco oferecido apenas pelo Instituto 

Rio Branco, centro de excelência mantido pelo Ministério das Relações Exteriores, 

com a finalidade de preparar diplomatas. Em 2002, a Escola Superior de Propaganda 

e Marketing (ESPM) e a Universidade de São Paulo (USP) criaram os seus cursos, 

ambos com quatro anos de duração, para formar especialistas de alto nível, aptos 

a atuar em diversos segmentos do mercado e classificados por muitos como “diplo-

matas empresariais”. Para se ter ideia da demanda, a ESPM já oferece cem vagas por 

semestre, sendo os dois primeiros semestres em período integral (manhã e tarde), 

o terceiro e o quarto pela manhã e do quinto ao oitavo à noite. Outro indicador 

de interesse é o número de candidatos por vaga na USP: no vestibular de 2008, 

chegou a 37. A demanda amplia-se com a crescente importância do país no cenário 

internacional. “Há oportunidades profissionais que estão se definindo à medida 

que a sociedade e o governo enfrentam novos desafios no plano internacional”, 

explica a professora doutora Maria Hermínia Tavares de Almeida, coordenadora do 

curso e vice-diretora do Instituto de Relações Internacionais da USP.

O curso não tem diretrizes curriculares do Ministério da Educação (MEC), o que há 

é um documento chamado Padrões de Qualidade, que possibilita certa flexibilidade 

no desenho da matriz curricular. Na ESPM, o objetivo é formar o diplomata corpora-

tivo, conta o professor Sérgio Pio Bernardes, diretor nacional do Curso de Graduação 

em Relações Internacionais com Ênfase em Marketing e Negócios. É o profissional 

que soma competências tradicionais de um diploma e conhecimentos em negócios, 

que incluem administração, marketing, comunicação, gerência multicultural e mo-

Para ter sucesso, o profissional deve
 se preparar para uma ampla

 gama de conhecimentos
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delagem de negócios (cálculo, estatística, contabilidade, avaliação de operações 

financeiras, finanças corporativas e internacionais). “Além de dominar as ferramen-

tas de negócios para o exercício da tática, atuará como estrategista no topo de 

uma corporação, pois ao longo de sua trajetória poderá ocupar cargos nas áreas 

comerciais e administrativas de empresas voltadas para o comércio exterior e/ou de 

caráter multinacional com operações em vários países, bem como nas pequenas e 

médias companhias que desejam ampliar suas perspectivas de negócio, engajando-se 

no esforço exportador”, adianta o professor. Isso sem falar nas empresas brasileiras 

que, em número crescente, abrem filiais e subsidiárias no exterior.

O conhecimento dos idiomas  
russo e mandarim passaram a ser grandes  

diferenciais, além do completo domínio do inglês

Para ter sucesso na carreira, o profissional precisa se preparar numa ampla gama 

de conhecimentos, que vai desde Economia, Comércio e Direito Internacional até 

aspectos culturais dos principais países que atuam no cenário mundial, sem con-

tar o indispensável domínio de pelo menos dois idiomas (um é sempre o inglês) 

e noções básicas de outros tantos. É fundamental, ainda, conhecer em detalhes 

a política externa brasileira e de outros países, o funcionamento dos organismos 

internacionais, a história das relações internacionais, etc. “Quem pretende ingres-

sar nessa profissão deve ter interesse pelo que ocorre no mundo, disposição para o 

estudo contínuo, cabeça aberta para entender as diversidades, conhecer idiomas, 

gostar de ler, redigir bem e ter disposição para enfrentar um concorrido vestibu-

lar”, avisa Maria Hermínia Tavares de Almeida. Devido ao potencial de crescimento 

do BRIC (iniciais de Brasil, Rússia, Índia e China, que formam a elite dos países 

emergentes), o conhecimento dos idiomas russo e mandarim passaram a ser os 

grandes diferenciais, além do completo domínio do inglês.

Relações Internacionais pode ser exercida tanto na área pública (caso da di-

plomacia pura e das atividades em postos voltados para o esforço exportador/

importador) quanto na iniciativa privada, inclusive em think thanks (grupos de 

pesquisa ou centros de pensamento e discussão de ideias), e há bons empregos 

nas duas. “É preciso sempre escolher o campo mais adequado ao desenvolvimento 

das potencialidades profissionais, às inclinações e à personalidade de cada um”, 
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ressalta Maria Hermínia. O professor Sérgio Pio concorda que a carreira é muito 

promissora no Brasil. “Faltam jovens empreendedores que façam o papel de inter-

locutores, mas é preciso que estejam preparados, principalmente no que se refere 

a idiomas e cultura de negócios.” Como a maioria dos cargos se situa entre a média 

e a pequena gerência, em geral são bem remunerados. “Até há pouco, não havia 

um profissional com esse perfil e as empresas que estavam se internacionalizando 

tinham de procurar pessoas com outras formações, que eram obrigadas a aprender 

na prática o que hoje o internacionalista começa a aprender nos bancos universi-

tários”, acrescenta o professor Luiz Alberto Machado, vice-diretor da Faculdade de 

Economia da Fundação Armando Álvares Penteado (Faap). Ele destaca que outras 

opções interessantes de trabalho são o Terceiro Setor, que engloba fundações e 

centros de pesquisa, que precisam cada vez mais de jovens com visão global, e a 

assessoria/consultoria internacional exercida em entidades de classe, câmaras de 

comércio, escritórios de representação e empresas especializadas. Há, ainda, opor-

tunidades promissoras no segmento dos organismos multilaterais, como o Banco 

Mundial, o Fundo Monetário Internacional, a Organização Mundial do Comércio e 

todo o sistema da Organização das Nações Unidas (ONU). 

Como a maioria dos cargos se situa 
 entre a média e a pequena gerência, 

 em geral são bem remunerados

Como acontece com toda carreira recente, nessa também o futuro profissional 

precisará superar algumas barreiras. “Elas estão relacionadas ao tradicionalismo 

das organizações, que ainda veem o curso de Relações Internacionais como al-

tamente teórico e sem foco no mercado – portanto, muitas das habilidades dos 

estudantes não são percebidas pelos gestores de Recursos Humanos”, lamenta o 

diretor da ESPM. Com ele concorda o vice-diretor da Faap, ao lembrar que, como 

a formação é muito ampla, o internacionalista adquire uma visão global superior 

à fornecida por outras formações, o que o ajudará, como profissional, a enxergar 

oportunidades no mundo todo e não apenas em seu país de origem, diferencial 

que lhe dará considerável vantagem. A mudança de postura, levando-se em con-

ta a procura pelo curso, é uma questão que será resolvida em curto espaço de 

tempo, acreditam todos.
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relações públicasrelações públicas

Relações Públicas integra a ampla área da Comunicação Social e seu profissional 

encarrega-se do diálogo entre as organizações públicas ou privadas e os públicos 

com os quais elas interagem. Em 1995, a Associação Brasileira de Relações Públicas 

(ABRP) propôs o conceito para a profissão: “É a atividade e o esforço deliberado, 

planejado e contínuo para estabelecer e manter a compreensão mútua entre uma 

instituição pública ou privada e os grupos de pessoas a que esteja, direta ou in-

diretamente, ligada.” Valdir Cimino, coordenador do curso de Relações Públicas 

da Fundação Armando Álvares Penteado (Faap), diz que sempre houve uma certa 

nebulosidade em torno da profissão, em razão da equivocada ideia corrente de 

que só promove eventos, mas “esses são apenas um ferramental da complexidade 

chamada Relações Públicas”. Na realidade, o profissional tem outras funções, entre 

elas participar da formulação das estratégias de comunicação de uma organização 

e harmonizar o relacionamento entre a direção, os funcionários e a comunidade. 

Dentro desse perfil, “as empresas querem pessoas que têm compreensão da marca, 

da companhia e do relacionamento com o mercado”, resume João Faria, formado 

em Jornalismo pela Faculdade Cásper Líbero e especialista em Relações Públicas 

pela Escola de Comunicações e Artes (ECA) da Universidade de São Paulo (USP).

Faria comanda a área de Relações Públicas da DPZ, umas das mais conhecidas 

agências de publicidade do país, tendo entre suas tarefas estudar planos de comu-

nicação integrada para os clientes e avaliar qual tipo de campanha é mais eficaz 

para atingir os objetivos desejados pelo cliente na comunicação com os diferentes 

públicos, incluindo a imprensa. “A indústria da comunicação mudou, foram criados 

novos pontos de contato com o consumidor e, mediante tais fatores, nasceu um 

novo profissional, com conteúdo mais aprofundado e visão mais ampla do mer-

Avaliar qual tipo de 
campanha é mais eficaz para 

atingir os objetivos desejados
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cado”, explica. O profissional de Relações Públicas precisa gostar de pessoas, ter 

visão humanística, ser empreendedor e conhecer outros idiomas, principalmente 

o inglês, e ter facilidade de comunicação para passar a mesma mensagem, embo-

ra com linguagem diferente, tanto para o chão de fábrica (funcionários menos  

graduados de uma indústria) quanto para os altos executivos.

Entre as disciplinas do curso, que tem duração de quatro anos, estão Humani-

dades, Criatividade, Empreendedorismo, Técnicas de Relações Públicas, Pequenos 

Negócios, Linguagem Fotográfica, Economia, Produção Gráfica, Planejamento e 

Execução de Eventos, Técnicas em Opinião Pública, Legislação em Relações Públi-

cas e Direito do Consumidor, para que o profissional possa desenvolver trabalhos 

em pesquisa quantitativa, qualitativa e de marketing.

Em empresas privadas e órgãos públicos, o relações públicas atua como con-

sultor; ombudsman; organizador de protocolos, cerimoniais e eventos; em pes-

quisas de opinião; na produção de boletins internos e externos; em programas de 

relacionamento, nas áreas de marketing e recursos humanos, e, eventualmente, 

na promoção de contatos com a imprensa. “Além disso, administra crises, fazen-

do o trabalho que, no passado, era delegado às agências de propaganda”, explica 

Cimino. Neste momento, ele acredita, é preciso um entrosamento maior entre os 

profissionais de todas as áreas da comunicação porque o mercado de trabalho 

está em franca expansão. “É novo e carente de profissionais qualificados, que 

tenham conhecimento técnico-científico”, segundo ele.

Quem trabalha em eventos  
tem de ser detalhista e pensar  

em tudo, até nos imprevistos

Embora a profissão exista no Brasil há quase 50 anos, somente nas úl-

timas décadas é que as empresas passaram a investir em Relações Públicas 

de forma sistemática e a integrar seus profissionais na tomada de decisões 

estratégicas. “Há um reconhecimento de que a área pode fazer a diferença 

no momento em que os produtos se tornam mais parecidos e os consumidores 

mais conscientes de seus direitos”, afirma Maria Mendonça dos Reis, assisten-

te da diretoria-executiva do Conselho Federal de Relações Públicas (Conferb). 

O Brasil tem cerca de dez mil profissionais inscritos nos seus oito conselhos 
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Áreas de atuação

regionais. O registro é necessário para atuar na área e imprescindível para 

participar de concurso público.

Formada em 1983 pela Faculdade Cásper Libero, Sandra Regina Govetri já era 

funcionária do Serviço Nacional da Indústria (Senai) quando estudante, mas teve 

de esperar muito para ingressar na área de Relações Públicas. Conseguiu em 1995, 

e hoje atua na área de eventos. Quando o Senai inaugura uma nova unidade, por 

exemplo, ela responde pela programação, cerimonial, estrutura do evento, contato 

com instituições e formadores de opinião. “Quem trabalha em eventos tem de ser 

detalhista e pensar em tudo, até nos imprevistos. O trabalho é interessante, não 

tem rotina, e um dia nunca é igual ao outro”, diz Sandra Regina.

Administração	da	comunicação

Assessoria	de	imprensa

Atendimento	ao	consumidor

Cerimonial	e	protocolo

Comunicação	institucional

Curadoria	

Marketing		cultural

Perfil	de	consumidores

Pesquisa	de	opinião

Planejamento	estratégico		

de	comunicação

Promoção	de	eventos

Turismo	de	negócios	
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sistemas de informaçãosistemas de informação

A computação, em especial na era pós-internet, gerou facilidades, ao pos-

sibilitar o acesso a uma quantidade jamais imaginada de dados e permitir seu 

processamento em alta velocidade. Mas, ao mesmo tempo, gerou uma dificulda-

de: como organizar o processamento, o armazenamento e a recuperação desse 

enorme estoque de dados, possibilitando seu acesso pelos usuários a qualquer 

momento. Essa é a tarefa do profissional de Sistemas de Informação, que cria 

e gerencia banco de dados, idealiza programas que agilizam as consultas e 

administra o fluxo de informações geradas e distribuídas nas empresas, órgãos 

públicos e outras organizações. Para tanto, utiliza ferramentas oferecidas no 

mercado ou constrói novos sistemas. 

Quem quer seguir essa profissão precisa gostar muito de matemática, já 

que matemática e cálculos são fundamentais para os quatro anos do curso de 

graduação, que tem estágio obrigatório. Na grade curricular, estão disciplinas 

como Linguagem de Programação, Bancos de Dados, Redes de Computadores e 

Inteligência Artificial. Domínio do inglês, aprendizado continuado e especiali-

zação num dos ramos são condições para o sucesso na carreira, pois só assim é 

possível acompanhar a velocidade com que surgem novos recursos e ferramen-

tas. Além disso, o profissional de Sistemas de Informação precisa saber traba-

lhar em equipe, estar disposto a não ter horário rígido de trabalho e conseguir 

trabalhar sob a pressão de prazos apertados. 

Em contrapartida, as perspectivas de trabalho são boas, assim como as salariais, 

existindo até empresas que buscam profissionais ainda nas faculdades, sem falar 

nos cursos de certificação oferecidos pelas multinacionais, como IBM e Microsoft, 

para preparar os estudantes e atender à demanda de mercado. Com oportunidades 

É preciso gostar  
muito de matemática  

e cálculos
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na iniciativa privada e no setor público, os profissionais podem trabalhar em ban-

cos, indústrias, seguradoras e empresas de telefonia, internet, intranet, e-commerce, 

além de uma nova área promissora que vem se consolidando: a educação, com a forte 

expansão e aceitação dos cursos a distância ou do aumento dos cursos de graduação 

e tecnológicos de Sistemas de Informação. Entre os segmentos de maior demanda in-

cluem-se o de segurança na internet, consultoria, construção de modelos matemáti-

cos que simulam situações reais para prevenir problemas, manutenção de programas 

e rede de computadores das organizações, desenho e funcionalidade de sites. 

“Sólida base conceitual em computação, administração e tecnologia da infor-

mação são atributos essenciais para conseguir uma boa colocação no mercado de 

trabalho, assim como flexibilidade para entender as diferentes áreas do conheci-

mento”, informa o Guia das Profissões da Universidade Estadual Paulista (Unesp). 

Outra opção é abrir empresa própria, o que exige uma boa dose de empreendedo-

rismo e aptidão para prestar atendimento de qualidade e um suporte financeiro, 

para sustentar a pequena empresa na sua fase inicial.

Fonte:	Guia	do	Estudante	—	Profissões	Vestibular	2009

Onde atuar
Escolas Lecionar	em	escolas	

	 públicas	ou	particulares	de	

	 ensino	fundamental,	

	 médio	e	técnico	ou	em	

	 faculdades.

Fluxo de informação Modernizar	o	processo	de	comunicação	de	uma	empresa,

	 criando,	adaptando	e	instalando	programas.

Logística Planejar	e	administrar	rotas,	sistemas	de	armazenagem	e	o

	 tempo	de	entrega	de	produtos.

Marketing e vendas Gerenciar	a	comercialização	de	equipamentos,	periféricos	e

	 softwares.

Modelagem Construir	modelos	matemáticos	que	simulam	situações	reais,	a

	 fim	de	antever	e	prevenir	problemas.

Suporte técnico Fazer	a	manutenção	dos	programas	básicos	e	da	rede	de

	 computadores	de	uma	organização.

Webdesign Cuidar	da	estética	e	da	funcionalidade	de	sites	da	internet.
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turismoturismo

Um dos mercados que mais se expandem no mundo, o turismo movimentou 

735 bilhões de dólares em 2006, de acordo com a Organização Mundial de Turismo 

(OMT), mas no Brasil ainda não é explorado de acordo com o potencial do país, 

respondendo por apenas 2,5% do Produto Interno Bruto (PIB). Mas as perspectivas 

são animadoras já para os próximos anos. O Instituto Brasileiro de Turismo — an-

tiga Empresa Brasileira de Turismo (Embratur) — prevê um salto substancial na 

geração de empregos, hoje na casa dos seis milhões de postos de trabalho, número 

que deverá crescer até 2014, quando o país sediará a Copa do Mundo de Futebol e 

receberá 14 milhões de turistas, segundo as estimativas oficiais. 

Atuar em turismo requer sensibilidade para lidar com pessoas, entender e res-

peitar diferentes comportamentos, traçar soluções integradas com os recursos e 

espaços disponíveis, ser empreendedor, conhecer gestão de negócios e dominar 

idiomas. O Brasil tem 570 faculdades de turismo, que formam 23 mil jovens a cada 

ano, cuja maior dificuldade é disputar o mercado de trabalho com profissionais 

de outros setores. “Há muitas vagas em funções operacionais, mas os formandos 

buscam atividades com certa autonomia de decisão para poderem aplicar seus 

conhecimentos como gestores da atividade turística”, diz Débora Cordeiro Braga, 

coordenadora do curso de Turismo da Universidade de São Paulo (USP).

Para Miguel Ribeiro Gomide, presidente da Associação Brasileira dos Profissio-

nais de Turismo (ABPTur), as mais de dez mil agências de viagens do país deveriam 

abrir maior espaço para a contratação de profissionais de nível superior. Com isso, 

o segmento, que ainda abriga leigos, ganharia em qualidade e modernização de 

serviços, decorrentes da atuação de colaboradores mais bem capacitados. Como as 

agências de viagens dão preferência a profissionais com alguma prática, Luiz Vec-

Atuar em turismo 
requer sensibilidade 

para lidar com pessoas
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chia, presidente do Sindicato dos Empregados em Empresas de Turismo do Estado 

de São Paulo, aconselha os estudantes a iniciarem o estágio já no segundo ano 

do curso. “Com experiência prática e o diploma, o turismólogo (denominação dos 

formados em turismo) leva vantagem sobre outros profissionais que buscam atuar 

na área”, compara. Mas os obstáculos deverão ser superados. A evolução do cenário 

setorial no mundo, o enfoque do Ministério do Turismo e o aumento de investimen-

tos traçam um futuro promissor para profissionais completos e capazes, acredita 

a professora Valéria Bonin, coordenadora de Turismo da Universidade Anhembi 

Morumbi, a primeira a criar o curso de nível superior há 30 anos. 

O crescimento e a profissionalização do turismo  
no Brasil são uma realidade que possibilitará ao setor  

se consolidar como um dos principais geradores de renda

Estados brasileiros, principalmente Rio de Janeiro, Bahia, Ceará e Pernambuco, vêm 

tratando a atividade turística como prioritária para o seu desenvolvimento econômico 

e social, transformando-se em grandes centros de atração de profissionais, graças à 

sua belíssima paisagem, resultante da conjunção de mar, sol e praia, embalada por rit-

mos alegres e festivos. Hoje, o Nordeste, com Salvador/BA à frente, é o mercado mais 

promissor para esse segmento, e São Paulo desponta como o maior polo do turismo de 

negócios, com um calendário recheado de eventos, muitos dos quais de âmbito inter-

nacional. “O crescimento e a profissionalização do turismo no Brasil são uma realidade 

que possibilitará ao setor se consolidar como um dos principais geradores de renda e 

emprego do país, mas o processo é lento”, afirma a professora Débora. 

O campo de trabalho é amplo e abrange operadoras de viagens; órgãos públicos de 

turismo; empresas de grande porte que têm agências corporativas, de eventos, marke-

ting institucional e de transportes; companhias aéreas; centros de cultura; arte e entre-

tenimento; cruzeiros marítimos; casas de shows; unidades de preservação; associações 

de fomento ao turismo e ao lazer; consultorias e empresas de pesquisa, planejamento e 

marketing turístico. O profissional pode, ainda, se especializar num determinado ramo, 

como o ecoturismo, que cresce de 4% a 5% ao ano, segundo a OMT, ou no turismo de 

negócios, que anualmente gera um movimento na casa dos 33 bilhões de reais, de acordo 

com dados da Associação Brasileira dos Gestores de Viagens Corporativas. 

Francisco Carpinelli cursou engenharia, mas logo depois de formado voltou-se para 



em alta

101P R O F I S S Õ E S  2 0 1 0

o turismo, abriu sua própria agência, especializou-se em viagens para o segmento cor-

porativo e é um dos que acreditam que profissionais bem qualificados e com vontade 

de crescer encontram espaço num mercado aquecido. Em sua empresa, montou o que 

chama de miniuniversidade, um curso de dez meses para treinar os iniciantes, inclusive 

nas inovações tecnológicas do setor. “Uma agência cresce quando tem 50% de bons 

profissionais e 50% de tecnologia. O atendimento e o gerenciamento das contas são os 

diferenciais”, ensina. Ele, por exemplo, faz um relatório on-line mensal para as empre-

sas, no qual mostra o gasto com as viagens dos executivos e sugere opções para reduzir 

os custos, seja por acordos com redes hoteleiras ou promoções das empresas aéreas. 

O curso de Turismo dura quatro anos e entre as disciplinas estão Planejamento 

e Organização, Marketing Turístico, Turismo Histórico-cultural, Transportes e Tu-

rismo, Antropologia e Cultura, Estudos do Comportamento, Empreendedorismo e 

Gestão. O inglês é a língua do dia a dia da profissão, seguido pelo espanhol, e o 

francês é indicado para os que pretendem se aprofundar no turismo gastronômico. 

Cursos de extensão vêm oferecendo também o mandarim, pela oportunidade de 

mercado, considerando as altas taxas de crescimento que já transformaram a China 

na segunda maior economia do mundo. A profissão de turismólogo ainda não é 

regulamentada, mas já existem projetos nesse sentido.

*	Na	pesquisa	o	Brasil	ocupa	o	14.º	lugar.
Fonte:	Organização	Mundial	de	Turismo

Os principais destinos do mundo *
Posição País Continente Chegadas de Chegadas de Aumento
mundial   turistas turistas %
   internacionais internacionais 2006-07
   em 2007 em 2006
   (em milhões) (em milhões)

1	 França	 Europa	 81,9	 79,1	 3,8

2	 Espanha	 Europa	 59,2	 58,5	 1,7

3	 Estados	Unidos	 América	do	Norte	 56,0	 51,1	 9,8

4	 China	 Ásia	 54,7	 49,6	 9,6

5	 Itália	 Europa	 43,7	 41,1	 6,3

6	 Reino	Unido	 Europa	 30,7	 30,7	 0,1

7	 Alemanha	 Europa	 24,4	 23,6	 3,9

8	 Ucrânia	 Europa	 23,1	 18,9	 22,1

9	 Turquia	 Europa	 22,2	 18,9	 17,6

10	 México	 América	do	Norte	 21,4	 21,4	 0,3
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veterináriaveterinária

Cerca de 25% da proteína animal consumida no mundo é produzida no Bra-

sil, número que por si só mostra o campo de trabalho que se apresenta para 

o médico veterinário, que é presença obrigatória em toda a cadeia produtiva, 

desde a criação até a industrialização de alimentos de origem animal. “Preci-

samos respeitar a ética na criação de animais – esse é um grande desafio – e 

ter noção do impacto de sua saúde na produção de alimentos para consumo hu-

mano”, alerta o professor doutor Holmer Savastano Jr., diretor da Faculdade de 

Zootecnia e Engenharia de Alimentos que, em 2009, abriu o curso de Medicina 

Veterinária no campus de Pirassununga/SP, o maior em área (1,3 mil hectares) 

da Universidade de São Paulo (USP). 

O trabalho no campo e a formação na Universidade Federal de Uberlândia/

MG, onde seus professores já preconizavam a falta de alimentos no mundo 

antes que essa preocupação se disseminasse nos fóruns internacionais, foram 

dois dos fatores que levaram Eduardo Canassa Castro para a Veterinária. Des-

de o início de carreira atuou como consultor autônomo, prestando serviço em 

fazendas de leite, de bovinos de corte e granjas, o que o fez percorrer uma 

média mensal de seis mil quilômetros. Chegou a trabalhar em 17 fazendas ao 

mesmo tempo. Estudos e especializações levaram-no a buscar a excelência 

em embriões e, também, a desenvolver experiências in vitro, voltadas para o 

aprimoramento dos plantéis. 

“É uma das profissões mais gratificantes, pois trabalhar no campo dá o pri-

vilégio de atuar em lugares diferentes e aprender uma coisa nova a cada dia. 

A evolução é constante”, diz. Há 27 anos na carreira, Canassa Castro atua hoje 

na reprodução de bovinos, buscando o melhoramento genético das raças e o 

Atuar em lugares 
diferentes e aprender uma 

coisa nova a cada dia
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aperfeiçoamento do processo produtivo, com a consciência de que escolher um 

mau reprodutor pode estragar todo o plantel, acarretando grandes prejuízos. 

“Temos o maior rebanho do mundo, mas não o maior desfrute”, fato que aponta 

como o maior desafio da pecuária de um país que é o maior exportador mundial 

de carne bovina e de frango, sendo detentor do maior rebanho de bovinos do 

planeta e um dos recordistas em produtividade e qualidade da suinocultura. Se 

de um lado seu trabalho colabora para minimizar o problema da fome – “dire-

cionei a carreira para esse foco e tenho muita satisfação com isso, pois a fome 

é o grande desafio da humanidade” –, de outro, a contribuição da veterinária 

é fundamental para que o produtor nacional consiga atender aos cada vez mais 

rigorosos requisitos de sanidade animal impostos pelos países importadores.  

Nas universidades que têm seu próprio  
hospital, o estudante inicia o estágio  

logo nos primeiros anos da graduação

 Ciência que se dedica à prevenção, ao controle e à erradicação de doen-

ças animais, buscando assegurar a qualidade, a quantidade e a segurança dos 

alimentos que deles se originam, a Medicina Veterinária requer boa formação 

em ciências biológicas e agrárias. É preciso, principalmente, gostar da área de 

saúde, pois o ciclo inicial do curso tem disciplinas como Histologia, Embriolo-

gia e Bioclimatologia. O domínio de línguas, principalmente inglês e espanhol, 

é importante para acompanhar os estudos científicos e a internacionalização 

da economia. Com quase dez mil vagas oferecidas nas 13 faculdades do país, o 

curso dura cinco anos e o estágio é obrigatório, integrando a grade curricular. 

A profissão tem diversos ramos promissores, segundo a professora doutora Tere-

zinha Knöbl, coordenadora do curso de Medicina Veterinária das Faculdades Me-

tropolitanas Unidas (FMU). Destaque especial para a nutrição de aves e suínos, a 

fiscalização da defesa sanitária animal e a inspeção de produtos de origem animal, 

cuja procura deverá ser ampliada na próxima década. Marilisa Costa Petry, vice-

presidente da Sociedade de Veterinária do Rio Grande do Sul, estado que conta 

com 10,3 mil médicos veterinários, lembra que indústrias de alimentos, de rações 

e de suprimentos minerais precisam de bons profissionais, a exemplo de outros 

mercados, como o de pequenos animais (cães e gatos) e de tratamentos especia-



em alta

104 P R O F I S S Õ E S  2 0 1 0

lizados, que abrangem radiologia, cirurgias de risco, quimioterapia e pesquisas, 

principalmente com células-tronco, que está em fase de crescimento. 

Há muitos anos a carreira está em alta, afirma Neimar Roncati, coordenador de 

Medicina Veterinária da Universidade Anhembi Morumbi. Além do prolongado ciclo 

de crescimento do setor agropecuário em geral, o número de animais de estimação 

domésticos cresce dia a dia. “Com o estresse da vida moderna, muitas pessoas 

buscam um companheiro ou amigo nos animais, o que aumenta a preocupação com 

o bem-estar destes e, consequentemente, a procura por médicos veterinários. O 

chamado mercado pet no Brasil ainda não atingiu metade do seu potencial.”

Os profissionais atuam, ainda, em clínicas médicas e cirúrgicas, em hospitais 

e laboratórios clínicos veterinários, no planejamento e administração de proprie-

dades rurais, no controle de exploração dos animais silvestres, na docência, em 

institutos de pesquisa ou como consultores. Segmentos de exploração econômica 

relativamente novos, mas que estão em franco desenvolvimento, são a ovinocul-

tura (criação de ovelhas) e a caprinocultura (criação de cabras). A profissão é 

regulamentada e seu exercício, tanto na iniciativa privada como em entidades do 

governo, exige inscrição em conselho estadual da categoria.

Segmentos de exploração econômica relativamente novos,  
mas que estão em franco desenvolvimento, são a  

ovinocultura (criação de ovelhas) e a caprinocultura

Marilisa, por exemplo, desenvolveu a sua carreira de 32 anos na Secretaria de 

Agricultura do Rio Grande do Sul, atuando no Serviço de Erradicação da Febre Af-

tosa, uma doença que condena rebanhos à extinção e impede a venda de animais 

criados em regiões de risco, além de prejudicar fortemente as exportações. Ela fez 

o curso numa época em que poucas mulheres queriam ser veterinárias, mas não 

teve dificuldade para se empregar e iniciar uma bem sucedida carreira. “É preciso 

buscar a qualificação, o curso é amplo e envolve muitas áreas do conhecimento”, 

aconselha. Por isso, o profissional não deve nunca se descuidar do aprendizado 

continuado, além de manter um olhar atento sobre as novidades, que surgem cons-

tantemente, em especial no mercado pet, caso, por exemplo, da acupuntura e da 

homeopatia veterinária, que vêm obtendo boa aceitação.



mundo do trabalho está em 

constante mutação e é cada vez 

mais flexível, em muitos casos 

valorizando mais as competências do que o 

diploma. Com isso, o jovem nem sempre 

encontrará a melhor oportunidade na pro-

fissão em que se graduou. Por exemplo, en-

genheiros são muito procurados para preencher 

vagas em cargos administrativos e financeiros de ban-

cos ou outras grandes empresas. A nova realidade estimula 

a análise de perspectivas de carreira não mais dentro dos 

estreitos limites da graduação, mas, sim, com uma visão 

mais ampla, segundo o conceito de áreas de atuação, ou 

seja, nichos do mercado de trabalho que abrangem uma 

diversidade de formações acadêmicas e habilidades es-

pecíficas. Vale registrar que profissões que exigem re-

gistro em órgão de classe continuam sendo exclusivas 

de determinadas graduações, caso da Medicina. Mesmo 

assim, é recomendável lançar um olho para as áreas de 

atuação. A Terceira Idade, por exemplo, criou variadas 

possibilidades, que exigem conhecimentos específicos 

complementares à graduação, para um bom desempe-

nho do nutricionista, do fisioterapeuta, do personal 

training, da enfermeira, da cosmetóloga, do geriatra, 

do gerontologista, do psicólogo, ou seja, de qualquer 

um que tenha optado por trabalhar com idosos.  

promissoras
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administração públicaadministração pública

Até alguns anos atrás visto principalmente como garantia de estabilidade, o em-

prego público vem sendo encarado de uma nova forma, pois, há algum tempo, o Es-

tado moderno vem tendo a necessidade de ser administrado por profissionais prepa-

rados para desenvolver e implementar projetos eficientes de políticas públicas, com 

competência científica e técnica, além de ética. Por tal razão, os cursos de graduação 

em Administração Pública tornaram-se muito valorizados como etapa de formação de 

quadros. “Cada vez mais complexa e exigente, a sociedade mobiliza-se e pede mais 

eficiência dos órgãos públicos”, diagnostica o professor Clóvis Bueno de Azevedo, da 

Faculdade de Administração Pública da Fundação Getúlio Vargas (FGV-SP).

Esse amplo campo de atuação – conhecido como Primeiro Setor – abrange os go-

vernos federal, estaduais e municipais, com suas autarquias, empresas públicas e 

fundações. Responde por múltiplas atividades, algumas das quais exigem formação 

específica, como as policiais, as judiciárias e as militares. Outras têm equivalência na 

iniciativa privada, caso do magistério, da saúde, da economia, da informática, etc. 

Assim, dado o tamanho do Estado brasileiro, o mercado de trabalho para funcionários 

públicos é amplo e promissor, englobando praticamente todo o leque de formações ofe-

recido pela universidade, desde Magistério e Saúde até Meio Ambiente e Informática, 

além das atividades que exigem apenas ensino fundamental ou médio. Os profissionais 

podem, de acordo com o seu perfil, construir uma carreira mais técnica ou atuar nas 

áreas de gestão governamental, ocupando cargos de direção, coordenação e supervisão 

de diferentes níveis e esferas do Poder Público. As organizações do Terceiro Setor – que 

ocupam uma espécie de “território de ninguém”, no qual se fazem ausentes tanto o 

Poder Público quanto a iniciativa privada – também vêm absorvendo um alto número 

de administradores públicos, devido à sua necessidade de maior profissionalização, 

Para começar na carreira é 
preciso estudar muito e ser

eticamente responsável
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mas sempre respeitadas características que se confundem com a ação governamental, 

pois boa parte delas é voltada para o atendimento da população.

Cada vez mais concorridos, os concursos públicos são a principal e mais ética 

porta de entrada para a carreira e exigem muito estudo, pois o grau de dificuldade 

das provas está mais elevado, justamente para selecionar os mais aptos. Entretan-

to, nem sempre o concurso é sinônimo de contratação imediata, pois há casos em 

que os aprovados integram uma lista e são convocados aos poucos para tomarem 

posse e serem efetivados, quando passam a ser regidos pelos estatutos dos funcio-

nários públicos, que contemplam direitos e deveres diferentes dos que são consa-

grados na Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) – vale, entretanto, lembrar que 

há possibilidade de contratação de celetistas em muitos órgãos públicos.

A formação, basicamente, é a mesma de um 
 administrador de empresas, pois a ciência administrativa  

pode ser aplicada a qualquer tipo de organização

     

De acordo com o perfil ideal, os interessados em seguir a carreira pública preci-

sam se despojar de qualquer preconceito contra o Estado, ter senso crítico, raciocí-

nio lógico, capacidade gerencial, facilidade de comunicação, vontade de colaborar 

para a construção de uma sociedade mais justa, liderança e não se ater à remunera-

ção inicial, que nem sempre é satisfatória. O professor da FGV, que se familiarizou 

com a administração pública a partir da época em que foi estagiário da Prefeitura 

de São Paulo por intermédio do CIEE, ressalta mais um requisito que considera 

essencial: “A conduta ética é um fator extremamente importante na administração 

pública. Além de competente, o profissional precisa ser eticamente responsável.” 

Várias escolas oferecem o curso específico de Administração Pública, que tem 

duração de quatro anos, como, por exemplo, a Universidade Estadual Paulista 

(Unesp), no campus de Araraquara/SP; a Fundação João Pinheiro, em Belo Horizon-

te/MG; a Universidade do Vale do Itajaí/SC; e a Universidade Federal da Bahia, em 

Salvador. No total, funcionam 46 cursos de Administração Pública no país. A for-

mação, basicamente, é a mesma de um administrador de empresas, pois a ciência 

administrativa pode ser aplicada a qualquer tipo de organização, mas conta com 

núcleos específicos que preparam para a atuação no serviço público, abrangendo 

disciplinas como Gestão de Pessoas, Direito Administrativo, Direito Constitucio-
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nal, Ciência Política e Sociologia. O conjunto de matérias permite compreender a 

natureza do Estado, seus fundamentos e contradições. Os graduados precisam se 

registrar no Conselho Federal de Administração.

Ex-professor do curso de Gestão de Operações na Área Pública da Fundação Ge-

túlio Vargas (SP) e consultor externo, o engenheiro de produção Leão Carvalho é 

hoje presidente da Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo 

(Prodesp), empresa de economia mista ligada à Secretaria de Gestão Pública do go-

verno paulista. Ao receber o convite para assumir o cargo, confessa que chegou a se 

assustar, pois não tinha qualquer vinculação política, apenas um currículo abalizado 

por uma carreira de 32 anos na iniciativa privada, que incluía o cargo de presidente 

de empresa. A administração pública, como conta, tem algumas características bem 

interessantes, a começar por um grande personalismo, que dificulta as decisões; e 

cita como bom exemplo de administrador público o ex-governador de São Paulo, Má-

rio Covas, dono de agenda própria e com linha de conduta muito bem definida. 

A carreira pública tende a oferecer um  
ambiente bem menos dinâmico e mais fechado a  
ousadias do que o registrado na iniciativa privada

“O administrador público tem uma vida sacrificada, pouco reconhecida, não ganha 

bem e enfrenta uma legislação difícil, mas a área se mostra promissora e é maravilhosa, 

pois dá a oportunidade de trabalhar para que as coisas funcionem melhor”, diz. “O pro-

fissional está frente a frente com uma possibilidade real de contribuir com a sociedade e 

com o país.” Para Carvalho, há muita gente boa trabalhando nos órgãos governamentais, 

e quanto mais profissionalizada for a administração pública, melhor para todos. 

As dificuldades da carreira, em sua opinião, estão assentadas numa tradição 

cultural, que impede maior ousadia, contrastando com o dinamismo da iniciativa 

privada, razão pela qual ele defende para o administrador público “uma expe- 

riência mais holística, que lhe dê condições de implantar um modelo eficiente de 

gestão”. Originária da palavra grega holos, que significa o todo, a holística aplica-

da em administração permite uma visão ampla da organização, que passa a ser não 

só um conjunto de departamentos executando atividades isoladas, mas um grupo 

que interage e agrega valor para obter um bom resultado final.
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agronegócioagronegócio

Importante setor da economia, o agronegócio brasileiro é um dos mais 

competitivos do mundo, sendo objeto de uma forte e gradativa moderniza-

ção. As suas exportações, em 2007, totalizaram 58,4 bilhões de dólares, o 

que representou um crescimento de 18,2% sobre 2006. Especialistas con-

cordam que a tendência de sucessivas quebras de recordes de produção e 

vendas deverá se manter por um bom tempo. Ivan Wedekin, ex-secretário de 

Política Agrícola do Ministério da Agricultura e atual diretor do Agronegócio 

Energia da Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros (BM&FBovespa), destaca 

três fatores que contribuem para o desenvolvimento dessa promissora cadeia 

produtiva, que abrange desde o plantio até o processamento industrial e a 

exportação. “O Brasil tem o maior estoque de tecnologias para o mundo tro-

pical, principalmente o cerrado; pode trabalhar em áreas maiores, o que re-

duz custos, ao contrário da China e da Índia, onde um hectare é considerado 

uma propriedade muito grande; e tem alto índice de terras propícias para a 

agricultura.” Em resumo, o Brasil tem terra, sol, água e tecnologia, sem falar 

na ausência de grandes problemas climáticos e outros desastres naturais. Do 

outro lado do balcão, a previsão é de constante expansão da demanda por 

alimentos, motivada pelo crescimento demográfico da população mundial, 

com consequente maior consumo de comida. Isso, sem falar na questão am-

biental, que trouxe os biocombustíveis para o centro do debate sobre fontes 

alternativas de energia, renováveis e menos poluentes.  

Conjunto dos negócios relacionados à agricultura e à pecuária em grande esca-

la, a cadeia produtiva do agronegócio abrange empresas produtoras de sementes, 

rações, insumos e defensivos agrícolas; propriedades rurais; indústrias de proces-

O país tem potencial para se tornar 
o celeiro do mundo, mas isso pede 

mão de obra mais qualificada
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samento, distribuição e comércio nacional e internacional de produtos agropecuá-

rios in natura ou processados. O campo de trabalho é amplo e com tendência de 

crescimento, em especial com duas regiões muito promissoras: o Centro-Oeste, 

devido à expansão da soja, e o Sul, onde é criado o chamado boi verde, que se 

alimenta de capim e proteína vegetal.

O agronegócio está à procura de profissionais  
que entendem de tecnologia, controle dos processos  

produtivos, seguro agrícola e mercados futuros

Para ser um profissional da área, é preciso gostar das ciências agrárias, de eco-

nomia, gestão, ter interesse por negócios e ser empreendedor. Entre as múltiplas 

possibilidades, a graduação pode ser feita em Agronomia, Veterinária, Engenharia 

Agrícola e Engenharia Florestal, mas deve ser seguida de especialização em Agro-

negócio. Há uma série de opções de estudos, e o interessado em se preparar para 

essa área deve pesquisar e verificar em qual deles se encaixa melhor. No campus da 

Universidade de São Paulo (USP), em Pirassununga, o curso de Medicina Veteriná-

ria oferece estudos sobre todos os tipos de rebanho e matérias sobre sustentabili-

dade ambiental, bem-estar animal, gestão do agronegócio e comércio exterior. A 

Universidade de Caxias do Sul/RS mantém o Curso Superior de Formação Específica 

em Gestão de Agronegócios e a Fatec Taquaritinga/SP, o curso superior de Tecno-

logia em Agronegócios. 

O agronegócio lida com seres vivos (animais e plantas) e convive com fatores 

como clima e meio ambiente, o que torna complexo o seu gerenciamento.“As ati-

vidades envolvidas exigem profissionais que entendem de tecnologia, de contro-

le dos processos produtivos, que conhecem seguro agrícola e mercados futuros, 

pois ainda há muito a ser feito para o país ter ganhos de eficiência”, diz Wedekin, 

que se formou engenheiro agrônomo na Escola Superior de Agricultura Luiz de 

Queiroz (Esalq), se aprofundou na parte econômica da agricultura na Fundação 

Getúlio Vargas/RJ e foi diretor da Agroceres, uma das gigantes na área de ferti-

lizantes e defensivos agrícolas. 

O curso Ciência dos Alimentos da Esalq, é o único que estuda os alimentos (car-

nes, leite, hortaliças, frutas, etc.) em todas as suas fases, da produção agropecuá-

ria até o consumidor final, oferecendo uma visão completa sobre o assunto. Ainda 
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é pouco conhecido — os formados têm de competir com egressos de Engenharia de 

Alimentos e Nutrição, que não têm a mesma formação e capacitação —, mas acena 

com áreas muito promissoras, segundo o professor doutor Ernani Porto. “A princi-

pal delas é o desenvolvimento de novos produtos, especialmente alimentos com 

novos sabores e características voltadas à saúde, com adição de fibras, bactérias e 

demais substâncias com apelo ao consumidor (probióticos e pré-bioticos).” 

Mário Bega de Paiva formou-se em Ciências dos Alimentos em 2005, e fez na 

França o trabalho de conclusão do curso, sobre ecologia microbiana de queijos, 

com foco em segurança alimentar. Hoje, é trainee em Pesquisa e Desenvolvimento 

de Lácteos da Perdigão, unidade Batavo, em Carambeí/PR, onde pesquisa e estuda 

as características das matérias-primas para entender como se comportam duran-

te o processo industrial e o que irão gerar no produto final (cor, sabor, textura). 

Mário acredita na carreira que escolheu. “A fase é boa para a profissão, somos um 

dos principais produtores de alimentos do mundo, e a chave é investir para nos 

tornarmos exportadores de produtos com valor agregado, em vez de meros forne-

cedores de matérias-primas ou commodities agrícolas. Temos que buscar formas de 

processamento e fórmulas/produtos que atendam aos consumidores e a mercados 

cada vez mais exigentes. O curso capacita o profissional para tal fim, e o desafio, 

agora, é provar isso ao mercado brasileiro.” 

O profissional deve conciliar conhecimentos de  
exatas e ciências biológicas, e se dispor a trabalhar  

em contato direto com o ecossistema florestal

Com a busca de matrizes energéticas mais limpas, também cresce o setor 

de agroenergia, que abrange cinco grupos: florestas, biogás, biodiesel, etanol 

e resíduos. O aquecimento global enfatizou a importância da expansão e pre-

servação dos plantios florestais, que adicionalmente são verdadeiras minas da 

hoje muito valorizada — inclusive economicamente — biodiversidade. Assim, 

a implementação de projetos de manejo florestal e de recuperação de áreas 

degradadas torna o curso de Engenharia Florestal uma opção promissora dentro 

do agronegócio. O profissional deve conciliar conhecimentos de exatas e ciên-

cias biológicas, e se dispor a trabalhar em contato direto com o ecossistema 

florestal, sua utilização em benefício da sociedade e conservação para as futu-
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ras gerações. A maior dificuldade da carreira pode ser a adaptação ao modo de 

vida em localidades distantes dos grandes centros urbanos. 

O curso abrange disciplinas como gestão dos recursos naturais renováveis, in-

dustrialização de produtos florestais, manejo de bacias hidrográficas, meteoro-

logia e climatologia, silvicultura, solos e nutrição de plantas; e o estudante é 

treinado para avaliar o potencial ambiental e biológico dos ecossistemas florestais. 

As perspectivas da carreira são promissoras, de acordo com o professor doutor Fer-

nando Seixas, do Departamento de Ciências Florestais. “A demanda por produtos 

de origem florestal ou oriundos do seu processamento industrial é cada vez maior, 

exigindo a colaboração do engenheiro florestal no plantio de novas florestas, ela-

boração e condução do manejo florestal sustentável, desenvolvimento de novas 

tecnologias para o aproveitamento e beneficiamento de produtos florestais e a 

própria conservação do meio ambiente.” 

Ampliação de oportunidades
José	Luiz	Olivério,	vice-presidente	de	tecnologia	da	Dedini	–	uma	das	líderes	do	mercado	de	

fabricação	de	equipamentos	para	usinas	e	destilarias	–	tem	exemplos	práticos	da	necessidade	

de	 preparação	 de	 melhores	 talentos	 para	 o	 agronegócio.	 “Para	 entendermos	 melhor	 a	

transformação	nas	necessidades	das	empresas	com	relação	à	capacitação	da	mão	de	obra	

que	utilizarão,	basta	 lembrar	que	por	200	anos	a	cana	

fornecia	apenas	caldo	de	açúcar.	Agora,	essa	cultura	

é	 vista	 como	 fornecedora	de	bioeletricidade,	 que	 é	

gerada	a	partir	do	etanol,	do	bagaço	e	da	palha	

da	cana”,	afirma.	De	acordo	com	Olivério,	

isso	 faz	 com	 que	 indústrias	 como	

a	 Dedini	 precisem	 desenvolver	

constantemente	 produtos	

capazes	de	atender	a	novas	

demandas,	 o	 que	 só	 pode	

ser	 feito	 por	 pessoas	 com	

sólidos	conhecimentos.	
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alimentos e bebidasalimentos e bebidas

Conhecida pela sigla A&B, a área de Alimentos e Bebidas é uma das mais im-

portantes da hotelaria, principalmente nos estabelecimentos que ostentam cinco 

estrelas e, em geral, dispõem de restaurantes, espaços para banquetes e centros 

de convenções e exposições. Sua atividade e performance são grandes diferenciais 

de um hotel, pois ela é a responsável pelo planejamento, organização e controle 

de um serviço que, se bem dirigido, gera uma receita significativa para o hotel, o 

restaurante, o bufê ou o centro de convenções.

O profissional de alimentos e bebidas precisa conhecer o histórico e as tendên-

cias da gastronomia; a estrutura física das cozinhas, bares e salões; as operações 

de cada um dos espaços e atuar de modo integrado com as demais equipes do 

hotel. Cabe a ele cuidar dos procedimentos técnicos e operacionais, o que inclui 

o desenvolvimento de cardápios para todas as áreas – restaurantes, bares e room 

service (serviço de quarto) –, controlar a qualidade e gerir custos e mão de obra, 

inclusive a extra, e organizar o sistema de fornecedores. 

Diretor de bares e restaurantes do Renaissance São Paulo Hotel (SP), Carlos 

Eduardo Netto responde pelas áreas de alimentos e bebidas, eventos, cozinha, 

steweard (limpeza dos alimentos) e desenvolve o marketing dos restaurantes com 

o apoio do setor de comunicação. “Hoje, a área é macro e dá suporte para o hotel 

todo”, diz ele, que tem dez anos de carreira, se formou na Austrália em adminis-

tração de eventos e restaurantes com ênfase em marketing, trabalhou nos hotéis 

Hilton, Sheraton e Hyatt e há três anos está no Renaissance. 

Como o fator humano tem peso alto na hotelaria, uma vez que o atendimento e 

o serviço fidelizam o cliente, o profissional de A&B deve manter o foco no desen-

volvimento de talentos, treinando sua equipe para crescerem juntos na profissão. 

Comer e beber bem deixou de 
ser um prazer para poucos
e abriu campo de trabalho
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“O serviço é uma área delicada, não há cursos perfeitos; então, o treinamento é 

muito importante. Temos ótimos profissionais na linha de frente, mas enfrentamos 

dificuldades no trabalho com copeiras e garçons”, acrescenta Rosana Pires Azanha, 

sócia do bufê Duetto Gastronomia. “No meu caso, lido com os melhores momentos 

do cliente, pois festa é sempre motivo de alegria, a expectativa é grande e cabe a 

nós satisfazê-la, prestando um serviço impecável”, completa. 

Para atuar em alimentos e bebidas é essencial a formação acadêmica em Gas-

tronomia, Hotelaria ou Turismo. Os cursos de especialização têm como foco a es-

trutura da área e seu posicionamento no contexto do hotel ou outra organização, 

a elaboração de fichas técnicas e de cardápios, o tipo de serviço mais adequado 

para cada ocasião (à la carte ou bufê), o controle dos utensílios, como pratos e 

talheres, e a higiene e manipulação dos alimentos. O profissional deve ser flexível, 

proativo e ter espírito empreendedor. O Serviço Nacional do Comércio (Senac) e a 

Pontifícia Universidade Católica (PUC) de Londrina/PR são duas instituições que 

oferecem pós-graduação em gestão de serviços de alimentos e bebidas. 

O gestor é hoje muito requisitado, tanto que,  
na falta de profissionais qualificados no país,  

algumas redes trazem capital humano do exterior

A hotelaria brasileira tem boa base operacional, mas carece de gestão admi-

nistrativa, até porque a disciplina não consta da grade curricular da maior parte 

dos cursos, afirma Carlos Eduardo. “Por isso, a pós-graduação em marketing e 

gestão empresarial é muito importante, principalmente no que diz respeito aos 

custos e receitas para a área corporativa. O gestor de alimentos e bebidas é 

muito requisitado hoje, tanto que, na falta de profissionais qualificados no país, 

algumas redes trazem capital humano do exterior. Na realidade, a área de A&B 

ainda tem possibilidades de crescer.”

A mesma opinião é compartilhada por Luis Carlos Rominger de Gouveia, diretor 

de marketing da Associação Brasileira de Gerentes de Alimentos e Bebidas, Even-

tos e Maîtres (Abragem), arquiteto de formação, ex-controlador de tráfego aéreo 

e administrador de empresas pela Fundação Getúlio Vargas (FGV). “Visualizo A&B 

como uma área promissora, mas é preciso investir no treinamento e capacitar pro-

fissionais, levando em conta que o ano de 2014, quando o país será sede da Copa 
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do Mundo de Futebol, poderá ser o divisor de águas. É uma grande oportunidade 

para profissionalizar o setor”, destaca.

O profissional de A&B deve dominar pelo menos dois idiomas, ter disposição 

para aprender, liderança e, especialmente, facilidade de relacionamento, observa 

Luis Carlos. “Ele comanda praticamente tudo num hotel; então, precisa conhecer 

os bastidores e, de forma diplomática, obter informações com o chef e os maîtres 

sobre o que acontece. O que temos hoje são profissionais que começaram por baixo, 

subiram na carreira, mas sem formação técnica específica.”

As empresas também têm sua parte a cumprir, isto é, oferecer para os fun-

cionários ferramentas que lhes deem condições de desenvolvimento, como, por 

exemplo, examinar cases de sucesso de outros países, o que é possível por meio de 

recursos tecnológicos. “Essa é uma dificuldade da profissão, pois muitas empresas 

não disponibilizam informações para o funcionário realizar o seu trabalho de forma 

satisfatória, e são poucas as que investem em talentos”, conta Carlos Eduardo. Ou-

tro problema da profissão é conciliar a vida pessoal com a profissional, pois a área 

demanda muito tempo e trabalho nos fins de semana e feriados.

Fonte:	Ikwa	(www.ikwa.com.br)

Abrangência da área
Biotecnologia, Ciências Biológicas, Ciências Biomédicas, Engenharia de Alimentos, Farmácia, 

Tecnologia de Laticínios, Nutrição e Gastronomia são alguns dos cursos relacionados a A&B. 

Para se ter ideia da abrangência desse segmento, somente a graduação de Engenharia de 

Alimentos oferece 13 opções:

Alimentos

Alimentos	e	bebidas	fermentadas

Automação	de	processos	industriais

Controle	de	qualidade	de	alimentos

Indústria	de	produtos	de	origem	animal

Marketing	nutricional

Pesquisa	e	desenvolvimento	de	produtos

Produção	agroindustrial

Produção	industrial

Projetos	agroindustriais

Tecnologia	pós-colheita

Tratamento	de	resíduos

Vendas	técnicas	de	máquinas	e	

equipamentos
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auditoriaauditoria

Não existe um curso específico para formar auditores, mas a profissão é 

muito importante dentro das empresas e no mercado financeiro. Requer um 

profissional altamente responsável, formado em Ciências Contábeis ou em 

Ciências Atuariais, Administração e Economia, mas com especialização em 

Contabilidade e registro no conselho regional da profissão. “Enganam-se os 

que pensam que o auditor é um generalista, com conhecimento acumulado ao 

longo dos anos; na realidade, é um profissional com formação diversificada 

e apto a trabalhar em diferentes áreas contábil-financeiras”, explica Luciene 

Fernandes, sócia da auditoria KPMG do Brasil, rede global de firmas indepen-

dentes, que opera em mais de 145 países. 

O auditor é o profissional que verifica se as atividades de uma empresa 

estão de acordo com as disposições planejadas. Suas ramificações são muitas 

e incluem, por exemplo, a auditoria de sistemas, de recursos humanos, de 

qualidade e de demonstrações financeiras. Para o professor Álvaro Edauto, 

coordenador do curso de Ciências Contábeis das Faculdades Metropolitanas 

Unidas (FMU), a auditoria é uma das áreas mais promissoras atualmente. “As 

sociedades anônimas são obrigadas a publicar balanços, e o segmento tende 

a crescer à medida que mais empresas no Brasil abrirem o capital. Impor-

tante ressaltar, também, que a compliance (estar de acordo com as leis e os 

princípios corporativos que garantem as melhores práticas do mercado) tem 

colaborado para a formação de profissionais nessa área”, diz. 

A profissão exige raciocínio lógico, organização, trabalho em equipe, flexi-

bilidade, boa comunicação, domínio do inglês e capacidade para trabalhar sob 

pressão, em razão dos prazos. O estudo constante é fundamental para se atualizar 

A profissão exige raciocínio 
lógico, organização e 

trabalho em equipe



promissoras

117P R O F I S S Õ E S  2 0 1 0

com a legislação fiscal e os procedimentos contábeis internacionais. O Instituto 

dos Auditores Independentes do Brasil, por exemplo, promove palestras e eventos 

voltados à melhoria do desempenho profissional de auditores e contadores, além 

de cursos de educação profissional continuada.

A vivência internacional contribui para o sucesso na vida profissional. Luciene, 

formada pela Universidade Gama Filho (Rio de Janeiro/RJ), entrou na KPMG do 

Brasil há 23 anos como trainee, e a cada ano atuou numa função. Como a empresa 

tem um plano de carreira e um programa de mobility (intercâmbio) entre profissio-

nais, viajou para Londres, pois gostava da área de seguros, e passou um bom tempo 

na capital inglesa, onde está o mercado mais maduro do mundo no segmento. Hoje, 

atua primordialmente com empresas seguradoras, incluindo as de saúde. 

Um dos grandes desafios da carreira é a disponibilidade de tempo para os pri-

meiros anos de atuação, quando se solidifica a base estrutural do auditor. “A pro-

fissão requer um período de tempo para os estudos e uma grande dedicação, pois 

os auditores atuam com pessoas e precisam ser capazes de olhar e verificar os fatos 

antes de tomar alguma decisão. É preciso reconhecer que a precipitação não pode 

existir na auditoria”, explica Luciene. 

Um parecer com a marca de uma grande  
auditoria vale muito nos dias atuais, pois o mercado  

mudou e os riscos estão mais acentuados

O profissional tem a opção de trabalhar internamente na iniciativa privada 

e em órgãos públicos, ou em empresas de auditoria. O perfil do auditor interno 

e do externo é o mesmo. O primeiro atua na parte de governança corporativa 

e tem a função de fiscalizar os processos da empresa, certificando controles 

operacionais. O auditor externo está focado na análise e validação das contas 

e saldos de balanços, certificando que eles são plenamente verdadeiros, como 

afirma Luciene. “Um parecer com a marca de uma grande auditoria vale muito 

nos dias atuais, pois o mercado mudou e os riscos estão mais acentuados. O 

auditor, apesar de ser contratado pelas empresas, representa os acionistas e 

os investidores.”

Fora o campo das finanças, a auditoria está presente em outros segmentos, com 

o objetivo de verificar a qualidade das várias atividades. A enfermeira Leda Bellini, 
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formada em Londrina/PR e com especialização em administração pela Fundação 

Getúlio Vargas (FGV), dedica-se hoje à acreditação, uma espécie de ISO da área de 

saúde. Ela começou a carreira em 1978, trabalhando como enfermeira de campo e 

depois passou a gerenciar serviços de enfermagem, função que exerceu até 1992. 

Descobriu a importância da auditoria quando trabalhou na área administrativa de 

uma empresa do setor de saúde. 

Atualmente, ela percorre hospitais de todo o país para verificar se as prá-

ticas estão de acordo com o manual da Organização Nacional de Acreditação 

(ONA) e se o sistema de gestão de saúde dos estabelecimentos apresenta bons 

resultados. Inspeciona o estacionamento, qualidade da recepção, a seringa 

descartável, a temperatura da caldeira, e analisa as ocorrências que, de alguma 

forma, trouxeram danos ao paciente. “Optei por essa área pela possibilidade 

de definir diretrizes para cuidar de cada paciente de forma individual. É apai-

xonante interagir com várias realidades, e hoje sei que me especializei no que 

acreditava que estava por vir”, diz.

Fiscal da natureza
O avanço das profissões verdes criou a Auditoria 

Ambiental, responsável por:

Detectar	fontes	de	poluição

Planejar	medidas	de	controle	e	prevenção	ao	desperdício

Fiscalizar	o	uso	de	energia	e	água	e	medidas	de	economia

Acompanhar	processos	de	produção,	distribuição,	reforma	e	manutenção	de	

prédios	e	instalações

Dar	suporte	a	pesquisas	e	desenvolvimentos	de	produtos

Verificar	o	uso,	armazenagem,	manuseio	e	transporte	de	produtos	controlados

Visitar	estações	de	tratamento	de	águas	residuárias	(esgoto)	e	sítios	contaminados

Gerenciar	planos	contra	panes	e	acidentes,	bem	como	medidas	de	emergência	e	mitigação

Supervisionar	a	saúde	ocupacional	e	a	segurança	do	trabalho
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beleza e estéticabeleza e estética

Beleza e saúde caminham juntas, contribuem para a autoestima e movimen-

tam um mercado milionário. Em seu livro Aprendiz do tempo, Ivo Pitanguy, cirur-

gião plástico brasileiro conhecido mundialmente, escreve que todo ser humano 

tem o direito de ser feliz, de estar bem com a sua imagem e de se esforçar por 

melhorá-la. Atualmente, o Brasil é o segundo país em número de cirurgias plásti-

cas, uma especialidade em plena ascensão. “Realizada com critério e bom senso, 

a cirurgia plástica corrige imperfeições, deixa a pessoa mais satisfeita com sua 

aparência e contribui para uma melhor qualidade de vida”, diz o cirurgião plásti-

co Benjamin Golcman. O mesmo vale para outros segmentos envolvidos no culto 

ao corpo, um comportamento que se disseminou e praticamente pode ser usado 

para definir uma era: dermatologia, educação física, endocrinologia, nutrição, 

alimentos (em especial os light, diet, orgânicos e energéticos), já examinados no 

bloco Profissões em alta.  

A busca pela beleza impulsiona os segmentos da estética e de cosméti-

cos, este englobando profissionais de diferentes formações e forte gerador de 

empregos. “Há cerca de 1,6 mil indústrias e laboratórios de produtos cosmé-

ticos no país, além das empresas de matérias-primas, serviços, embalagens, 

cartucharia, brindes, comércio e outras ligadas à cadeia produtiva”, informa 

Alberto Keidi Kurebayashi, vice-presidente técnico da Associação Brasileira de 

Cosmetologia (ABC). 

O Brasil é o terceiro maior mercado cosmético do mundo, e em 2007 movimentou 

22 bilhões de dólares, atrás apenas dos Estados Unidos e do Japão. Ocupa a oitava 

posição entre os maiores do segmento de cuidados com a pele; a quinta em proteção 

solar; a terceira nas categorias cuidados com o cabelo, banho, higiene bucal e cui-

O Brasil é o terceiro maior 
mercado cosmético, e em 2007 

movimentou U$ 22 bilhões 
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dados masculinos; e a segunda nos setores de perfumaria e produtos infantis. “É um 

mercado em franco crescimento, movido pelas novidades e pela busca incessante do 

ser humano em melhorar a sua autoestima”, afirma Kurebayashi. 

O campo de trabalho também se apresenta promissor para revendedores que 

atuam no sistema porta a porta. Levantamento da Federação Mundial das Ações 

de Venda Direta (WFDSA) mostra que o Brasil tem o décimo maior número de re-

vendedores entre os principais mercados de venda direta do mundo, concentrando 

1,87 milhão de postos de trabalho em 2007 e crescimento de 17,8% sobre o ano 

anterior, de acordo com a ABC, entidade que reúne aproximadamente 370 empresas 

da área de matéria-prima, serviços, terceirização, embalagem, produto acabado, 

consultoria e fragrâncias. 

Para atuar no segmento de cosméticos, é preciso ter perfil dinâmico e aptidão 

para trabalhar com grupos multidisciplinares, explica o vice-presidente técnico 

da ABC. “Deve, também, entrar numa boa universidade e buscar cursos extra-

curriculares e de especialização, verificando sempre se eles estão ligados a uma 

entidade oficial e reconhecida. É preciso manter-se constantemente informado, 

pois a cada mês muitos produtos são lançados e novas matérias-primas incluídas 

nas fórmulas.” 

Para se aprimorar na carreira há opções de  
cursos técnicos, tecnológicos ou superiores reconhecidos  

pelo MEC, bem como MBAs em estética e saúde

As oportunidades também são promissoras para esteticistas, profissionais que 

precisam ter coordenação motora, disposição física, concentração e conheci-

mentos científicos e anatômicos do corpo humano, bem como dos princípios 

ativos dos cosméticos. Podem atuar em centros de estética, clínicas de cirurgia 

plástica, spas, academias, hotéis, clubes e institutos de beleza ou— se tiverem 

vocação empreendedora— como autônomos, prestando, por exemplo, serviços de 

higienização cutânea e de massagem. Com cursos de especialização, têm condi-

ções de se dedicar à drenagem linfática, pré e pós-operatória, interagindo com 

outros profissionais da área de saúde. 

Para seguir a carreira é preciso fazer cursos técnicos, tecnológicos ou supe-

riores reconhecidos pelo Ministério da Educação (MEC), havendo ainda MBAs em 
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estética e saúde, abertos para esteticistas com diploma de nível superior e, tam-

bém, para químicos, nutricionistas, educadores físicos e outros profissionais que 

se interessam pela especialidade. 

Para a presidente da Associação dos Esteticistas Técnicos e Superiores do 

Estado de São Paulo, Sandra Lúcia Bovo, estética não é só embelezamento. “O 

esteticista qualificado não se preocupa só com a beleza externa, ele orienta o 

cliente como cuidar de seu organismo e está apto a aplicar técnicas específicas 

de massagem, incluindo tratamentos eletroterápicos. A entidade vem trabalhan-

do pela regulamentação da profissão, que só no estado de São Paulo conta com 

cerca de 50 mil profissionais. 

Esteticista com nove anos de profissão, Sandra Pellicciotta é técnica habilitada 

em estética pelo Senac e fez, também, um curso voltado à docência, e outro, à 

competência técnica. Ex-diretora técnica de duas empresas de cosméticos, hoje 

coordena uma escola de estética e dá aulas em outra, mais focada nos tratamentos 

corporais. “A área é extremamente rentável, mas exige treinamento e especializa-

ção constantes, pois a tecnologia é avançada e sempre há mudanças nas técnicas e 

nos equipamentos. Não falta emprego, desde que o profissional tenha feito cursos 

que lhe deram bom embasamento”, conclui.

O que é visagismo?
O	 nome	 pode	 parecer	 estranho,	 mas	 o	 visagismo	 é	 uma	

promissora	área	de	atuação	para	profissionais	especializados	em	

estética.	O	termo	vem	do	francês	visage,	que	significa	rosto,	e	

retrata	uma	especialidade	que	combina	as	mais	diversas	técnicas	

para	 adequar	 a	 imagem	 das	 pessoas	 aos	 seus	 modelos	 de	

comportamento.	 Aqueles	 que	 passam	 por	 um	 tratamento	 de	

visagismo	podem	sair	com	um	novo	corte	de	cabelo,	um	guarda-

roupa	novo	ou	até	mesmo	passar	por	consultas	odontológicas	

para	 corrigir	 alguma	 imperfeição,	 bem	 aos	 moldes	 dos	 reality 

shows	como	Extreme Makeover.
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biocombustíveisbiocombustíveis

A energia é um dos principais temas da atualidade, pelo fato de estar ligada a 

fatores econômicos, como elevação no preço do petróleo, e à preocupação com a 

poluição, gerada pela utilização de combustíveis fósseis (carvão e petróleo), que 

influencia negativamente a qualidade e o equilíbrio do meio ambiente. Há, ainda, 

incerteza em relação à oferta futura dos combustíveis fósseis, razão pela qual mui-

tos países vêm buscando fontes alternativas de energia e tentando implementar 

iniciativas para reduzir as emissões de gases geradores de efeito estufa.

Os biocombustíveis, fontes de energia renovável, são derivados de produtos agrí-

colas, como a cana-de-açúcar, plantas oleaginosas e biomassa florestal, e podem ser 

usados isoladamente ou adicionados aos combustíveis convencionais. A professora 

Edlaine Linares, coordenadora do curso de pós-graduação das Faculdades Oswaldo Cruz, 

diz que o mercado de biocombustíveis gera oportunidades para países como o Brasil, 

que detêm ampla biodiversidade. Reconhecido mundialmente por seu pioneirismo no 

desenvolvimento da produção e utilização do etanol como combustível, o Brasil possui 

a mais avançada tecnologia para produzir álcool de cana-de-açúcar e para a produção 

de carros flex (álcool e gasolina). A produção anual de etanol chega a 17 bilhões de 

litros, dos quais 77% são usados como combustível, e cerca de 90% dos carros que 

saem das montadoras utilizam tecnologia flex, de acordo com dados do Polo Nacional 

de Biocombustíveis da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz (Esalq). Assim, 

a cana-de-açúcar é responsável por 14% da matriz energética do país, considerando 

o etanol e o bagaço, que gera energia para a própria usina e destilaria, também com 

aplicação de tecnologia desenvolvida aqui. Mais recentemente, o biodiesel, provenien-

te de oleoginosas, tem sido introduzido na matriz energética de acordo com metas 

estabelecidas pelo Programa Nacional de Produção e Uso de Biodiesel (PNPB). 

O Brasil lidera movimento
mundial pela adoção de 

fontes energéticas renováveis
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O crescimento acelerado do setor de biocombustíveis aumenta a demanda por 

profissionais dinâmicos, capazes de atuação multidisciplinar, uma vez que a ener-

gia engloba aspectos agronômicos, econômicos, ambientais, sociais, políticos, es-

tratégicos e físicos e, portanto, oferece oportunidades para inúmeras formações, 

tanto em nível de graduação quanto técnico e tecnológico. “O país ainda não está 

formando profissionais com perfil adequado para atender a essa demanda. Atual-

mente, eles têm formação nas áreas de engenharia, química, biológica, ou tecno-

lógicas, sem falar nas administrativas tradicionais, e encontram dificuldade para 

transitar entre elas, razão pela qual as empresas precisam fornecer treinamento 

para as funções especializadas que estão surgindo”, afirma a professora Edlaine.

Há procura por especialistas em  
microorganismos e processos fermentativos,  

enzimáticos, analíticos e tecnológicos

A área de atuação é bastante promissora, pois o Brasil tem se posicionado com 

competência no mercado global de biocombustíveis. Por exemplo, o biotecnólogo 

poderá trabalhar na produção de biocombustíveis como biogás, etanol e biodiesel, 

desenvolvendo um trabalho técnico e/ou gerencial ligado ao controle da qualidade 

de produção e desenvolvimento de novas técnicas e produtos nos setores públicos 

e privados. Na produção de matéria-prima, aplicará os conhecimentos de meta-

bolismo celular, biologia molecular e modificação genética de plantas no plantio, 

aquisição, controle e melhoramento da própria matéria-prima. Indústrias e usinas 

também buscam especialistas em micro-organismos e processos fermentativos, en-

zimáticos, analíticos e tecnológicos para o processamento industrial da biomassa 

e a purificação do combustível. 

“O profissional pode, ainda, desenvolver novos projetos para conservação da 

biodiversidade, controle da poluição e dos resíduos industriais, bem como atuar 

em setores relacionados à biossegurança e bioética na aplicação dos processos 

biotecnológicos para a produção de biocombustíveis”, lista Edlaine Linares. Nesse 

caso, tem de ser hábil para discutir, elaborar, aplicar e divulgar os conceitos, as 

normas técnicas e as leis de biossegurança e bioética relacionados ao controle de 

qualidade e desenvolvimento de plantas e microorganismos transgênicos utilizados 

na produção de biocombustíveis. 
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Outras áreas de atuação são as instituições de ensino envolvidas na for-

mação de profissionais para o setor e os grupos de pesquisa que atuam no de-

senvolvimento e aprimoramento dos processos biotecnológicos relacionados à 

produção e utilização dos biocombustíveis. O Polo Nacional de Biocombustíveis 

aceita estagiários mediante processo de seleção, face à demanda dos projetos 

em que está envolvido, como parte da formulação do programa interministe-

rial, a partir do qual o governo federal visa implementar, de forma sustentável, 

a produção e o uso do biodiesel.

As oportunidades da segunda geração
O Brasil quer ampliar as pesquisas sobre biocombustíveis feitos de biomassa não usada 

na alimentação humana, os chamados de segunda geração. Prova disso é o investimento 

de 11,6 milhões de reais vindo do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e 

Tecnológico (CNPq) para ações de cooperação internacional na área, em 2009. Os cientistas 

– e quem decidir partir para essa área de atuação – devem buscar melhorias e avanços 

tecnológicos em relação às matérias-primas, às técnicas de conversão, à integração de 

processos e à sustentabilidade. Em 2009, o CNPq abriu um concurso de patrocínio a 

projetos que abordem os seguintes temas:

•	Caracterização	e	pré-tratamento	das	matérias-primas

•	Conversão	bioquímica	e	termoquímica	de	lignina	e	celulose	(materiais	da	composição

			química	da	madeira)

•	Utilização,	valorização	e	economia	no	uso	de	resíduos	

•	Subprodutos	e	processos	e	fluxos	de	resíduos

•	Otimização	de	água	e	balanços	energéticos	

•	Avaliação	da	sustentabilidade
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ciências biomédicas e genética
ciências biomédicas e genética

Uma das mais novas profissões da área de saúde, a Biomedicina é voltada 

ao estudo da estrutura e função do organismo humano, aos mecanismos que 

causam as doenças e aos métodos de investigação científica e análise de diag-

nóstico. É também a ciência dedicada à análise química e microbiológica para 

o saneamento do meio ambiente. A profissão é regulamentada pela Lei Federal 

6.684/79 e Decreto Federal 88.439/83. A mesma lei criou o Conselho Federal 

de Biomedicina (CFBM) e os conselhos regionais, regulamentando as atividades 

que podem ser exercidas pelos profissionais, que hoje somam 20 mil em todo 

o país. Os primeiros cursos foram criados em 1965, nas Universidades Federal 

de São Paulo (Unifesp) e Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). São ministrados em 

período integral, duram quatro anos e já há mobilização para que seja estendi-

do por mais um ano. Além disso, o estágio é obrigatório. A área de atuação é 

ampla, com 33 especialidades, incluindo a pesquisa, na qual os brasileiros têm 

se destacado em estudos como o Projeto Genoma Humano. O profissional tem 

espaço em indústrias (produção de soros, vacinas e reagentes) e hospitais, e 

pode ser responsável técnico em empresas que comercializam insumos e equi-

pamentos para laboratórios de pesquisa, de ensino e de análises clínicas. 

Cursos de pós-graduação, mestrado e doutorado abrem portas no mercado 

de trabalho. “A área está em expansão, principalmente na parte de gestão 

para administrar os problemas de saúde que a sociedade enfrenta”, explica 

Marco Antônio Abrahão, presidente do Conselho Regional de Biomedicina de 

São Paulo. Quem segue a carreira precisa enxergar as necessidades do merca-

do e atualizar-se com a informática e com os avanços técnico-científicos. “A 

Biomedicina é voltada à modernidade, e muitas formas de diagnóstico serão 

É uma área ampla, abrangendo
33 especialidades, e abre espaço

para graduados de várias formações
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modificadas e aperfeiçoadas, em decorrência da interação entre a Biologia 

Molecular e a Genética.”

Especialidade da Biomedicina, a Genética é o estudo da variação e da heredita-

riedade de seres vivos dos reinos animal e vegetal, de vírus e de bactérias. Há um 

ramo que estuda a variação e a hereditariedade nos seres humanos; outro dedicado 

às variações de importância clínica; e um terceiro que assessora áreas da medicina 

no diagnóstico, prevenção e orientação das doenças genéticas. 

Além de domínio de várias ciências, quem  
se interessa por Genética e Biomedicina 

precisa se atualizar e pesquisar muito

Leila Montenegro Silveira Farah, professora doutora em Genética pelo Instituto 

de Biociências da Universidade de São Paulo, especialista em Citogenética Humana 

pela Sociedade Brasileira de Genética, e professora adjunta aposentada da disci-

plina de Genética do Departamento de Morfologia da Escola Paulista de Medicina 

(Unifesp), explica que apenas para atuar em Genética Clínica é obrigatório ser 

médico, havendo também espaço para graduados em Ciências Biológicas, Medicina 

Veterinária e Bioquímica.  

Quem se interessa por Genética e Biomedicina precisa ter disposição para se 

atualizar constantemente, descobrir coisas novas, ser dedicado, paciente e conhe-

cer bem biologia, química e inglês. Campos promissores são a pesquisa e diagnósti-

co de doenças, em especial os que utilizam a genética molecular e suas variações. 

“Os campos que mais têm se desenvolvido são os ligadas ao câncer e à reprodução, 

além das novas especialidades, como a Farmacogenômica e a Nutrigenômica”. En-

contrar um bom lugar para estagiar ainda durante os estudos é uma recomendação 

importante.  “São poucas vagas e o melhor é procurar um contato na época do cur-

so, pois a indicação de um professor conta muito na oportunidade de um estágio”, 

completa a professora Leila. 

Graduado em Biomedicina pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UniRio), 

mestre e doutor em Bioquímica e Biologia Molecular, Rodrigo Garrido atua na área 

de ciências forenses como perito criminal no Instituto de Pesquisa e Perícias em 

Genética Forense (IPPGF) da Polícia Civil fluminense. Interessado em pesquisa 

desde o ensino médio, ainda durante o mestrado prestou concurso para o cargo de 
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perito criminal. Realizou o sonho de ser pesquisador e hoje desenvolve um minu-

cioso trabalho. Foi o responsável pelo exame de DNA que confirmou que o corpo 

encontrado a 100 quilômetros da costa de Maricá/RJ era o de Adelir de Carli, o 

padre que em abril de 2008 tentou um voo entre Paranaguá/PR e Dourados/MS 

utilizando balões de hélio, mas caiu no mar. 

A carreira de perito forense é pouco conhecida no Brasil e algumas regiões 

nem sabem o que é Biomedicina. “Muitos graduandos têm interesse na área fo-

rense, mas as faculdades ainda não possuem a disciplina”, diz Garrido. Para exer-

cer a atividade de perito forense é preciso fazer o curso de Perícia Criminal na 

Academia de Polícia, após a aprovação em concurso. Para o jovem que pretende 

ser biomédico, Rodrigo aconselha: “Estudar muito física, química, matemática, 

biologia, idiomas e especializar-se, pois caso contrário o profissional ficará à 

mercê de salários irrisórios.”

Áreas de atuação do biomédico  

Acupuntura	

Análise	ambiental	

Análise	bromatológica

Análises	clínicas	

Anatomia	patológica

Banco	de	sangue

Biofísica

Biologia	molecular

Bioquímica

Citologia	oncótica

Coleta	de	material

Docência	e	pesquisa

Embriologia

Farmacologia

Fisiologia	(geral	e	humana)

Genética

Hematologia

Histologia	Humana

Imagenologia

Imunologia

Indústria	e	comércio

Informática	de	saúde

Microbiologia	de	alimentos

Microbiologia	e	virologia

Parasitologia

Patologia

Perfusão	extracorpórea

Psicobiologia

Radiologia

Reprodução	humana

Sanitarismo

Saúde	pública

Toxicologia
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consultoriaconsultoria

Profissional que identifica problemas, elabora diagnósticos e propõe soluções, 

o consultor pode atuar como autônomo – isto é, um especialista reconhecido numa 

determinada área e chamado para prestar serviços específicos – ou como contra-

tado de uma empresa de consultoria, onde começará como trainee e migrará para 

funções executivas. “A área de consultoria está na ponta de gestão e de inovação 

das empresas. É promissora, tanto do ponto de vista empregatício como do em-

preendedorismo”, avalia Ieda Novais, sócia-diretora e coordenadora da Trevisan 

Consultoria, empresa com 25 anos de atividade.

O consultor é um generalista e um especialista. Precisa ser muito estudioso, 

para buscar informações e inovações, ter pensamento sistêmico e capacidade para 

trabalhar em equipe. Dele espera-se que seja um líder responsável, que trabalhe 

com confidencialidade, analise riscos, saiba se comunicar, tenha percepção das 

tendências, visão dos processos, comportamento profissional e multifuncionalida-

de para olhar o problema como um todo. Precisa, ainda, de acordo com a executiva, 

ser excelente negociador, ter inglês fluente e português irretocável para escrever 

relatórios claros e exatos, que são o produto final de seu trabalho. 

A área de Consultoria acomoda diversas formações acadêmicas, como Administra-

ção, Economia, Engenharia, Comunicação, Marketing e outras, desde que o profissional 

seja treinado com boa metodologia. Preferencialmente, a pós-graduação deve ser feita 

no exterior para propiciar uma visão internacionalizada. “Planejar a carreira permite 

ao profissional planejar também a sua formação, atualizar-se em cursos de extensão e 

trazer na bagagem detalhes de governança e sustentabilidade”, explica Ieda, que fez 

licenciatura em Comunicação na Universidade de São Paulo (USP), Planejamento Estra-

tégico na Fundação Getúlio Vargas (FGV) e Gestão de Negócios nos Estados Unidos. 

A área de consultoria 
acomoda diversas 

formações acadêmicas
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O campo de trabalho tem grandes perspectivas, principalmente no setor de ser-

viços, que representa 65% do Produto Interno Bruto (PIB), de acordo com o Ins-

tituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), e está em franco crescimento. 

Gera 59% dos empregos formais no país, oferece excelentes salários (14% acima 

da média), apresenta o maior nível de contratação formal (51% contra a média de 

41%) e responde por 41% da arrecadação tributária. 

No início de carreira, o trainee acompanha  
todas as fases do trabalho e aprende  
a montar propostas e a apresentação

Vários são os motivos que levam uma empresa a contratar um consultor, mas 

na maior parte das vezes o fator motivador é a necessidade de um parecer aba-

lizado e apoio técnico sobre determinado assunto, que pode ser a viabilidade de 

um projeto, a redução de custos, a venda de ativos ou problemas de gestão. A 

atividade se desenvolve em fases, sendo a primeira delas diagnosticar o problema 

e traduzi-lo numa proposta de trabalho, com preço e condições. Contrato selado, 

o consultor levanta as informações — inclusive por meio de entrevistas e informa-

ções do mercado —, organiza o material e apresenta o plano que, se aprovado, é 

implementado. Na última fase, são avaliados os resultados. O consultor deve usar o 

conhecimento de forma focada, pois o tempo é o seu maior desafio. 

No início de carreira, nas empresas de consultoria, o trainee acompanha todas 

essas fases. Aprende a montar a proposta, o briefing, a apresentação, e vai evo-

luindo – passa de júnior a pleno, sênior, gerencial, líder de equipe, diretor e sócio. 

“É uma profissão que pressupõe uma parte da remuneração variável, que vai tendo 

mais peso à medida que o profissional sobe na carreira. O consultor se impõe pelo 

exemplo, atitude, ética e competência”, finaliza Ieda Novais. 

Engenheiro mecânico pela Faculdade de Engenharia Industrial (FEI, hoje Uni-

Fei), Edson Zogbi percorreu um caminho nada previsível até chegar a consultor 

especializado em gestão da inovação e planejamento de marketing. “Comecei a 

trabalhar na minha área de formação, depois de um ano fui para a área comercial 

e passei por várias funções. Na década de 1980, uma das empresas em que traba-

lhei pediu que os funcionários passassem a ser prestadores de serviço, abrindo 

microempresas, para aliviar sua carga de impostos, e isso acabou me despertando 
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o interesse em atuar por conta própria. Como havia feito cursos de Marketing e 

Propaganda, comecei a oferecer meu trabalho para pequenas empresas do comér-

cio, numa espécie de consultoria misturada com execução de alguns serviços. 

Com o passar do tempo e o meu envolvimento com aulas de criatividade e ino-

vação na Escola Superior de Propaganda e Marketing (ESPM), as coisas foram se 

definindo mais para a consultoria.”

Na opinião de Edson, o que determina se um consultor será ou não um profis-

sional autônomo é o seu espírito empreendedor. No caso do marketing, ele acre-

dita que no futuro o profissional será liberal, porque sua função terá de ser mais 

aberta, mais voltada à gestão de redes colaborativas do que à atuação executiva. 

“Considerando essa tendência, o mercado de consultores de marketing tem boas 

perspectivas, mas exigirá empenho, experiência e conhecimento do profissional, 

porque toda evolução de mercado é depurativa.”

A caminho da consultoria
O site com o sugestivo Howtodothings.com (www.howtodothings.

com) – que significa “como fazer coisas”, em inglês, explica os cinco 

passos para alguém se tornar um consultor:

1 – Construa conhecimento –	Antes	de	 tudo,	estude	a	 fundo	sua	

área	de	atuação	e	adquira	um	diferencial,	pois	as	empresas	somente	

recorrem	a	consultores	quando	não	conseguem	encontrar	determinadas	

competências	nos	seus	próprios	colaboradores.

2 – Mostre sua experiência – Tão	importante	quanto	ter	o	domínio	

da	técnica	é	provar	que	se	é	um	especialista	da	área.	Certificações	e	

um	 rico	portfólio	de	 trabalhos	anteriores	 costumam	 impressionar	os	

clientes.

3 – Planeje seu negócio –	 Defina	 o	 serviço	 que	 tem	 a	 oferecer,	

listando	os	tipos	de	projetos	que	você	é	capaz	de	assumir.	Faça	também	

um	 levantamento	 dos	 preços	 cobrados	 por	 outros	 consultores	 para	

adequar	o	valor	dos	seus	serviços.

4 – Networking –	Crie	uma	rede	de	contatos,	procurando	potenciais	clientes	em	profissionais	

com	quem	já	trabalhou	ou	estagiou.

5 – Carteira – Um	cliente	feliz	divulga	positivamente	a	sua	atuação	e	isso	é	o	atalho	para	

um	novo	trabalho.
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designdesign

Gráfico, de interiores, de móveis, de moda, de produtos, de automóveis, de web 

– são algumas das modalidades nas quais o jovem interessado em design pode 

seguir carreira. Se o objeto da atuação é diferente, o objetivo em todas essas 

carreiras, que exigem formações específicas, é o mesmo: ao combinar a melhor 

forma com a melhor função, o design concebe produtos funcionais, atraentes e 

adequados à sua destinação. Para Guto Índio da Costa, um dos mais premiados 

profissionais do país e vencedor do IF Design de Hannover, Alemanha, o bom design 

se baseia em três inovações: técnica, funcional e estética. “Mas nada disso adianta 

se o produto não vender. Há uma forte necessidade de que tudo o que se faça tenha 

resultado prático”, resume. 

Nos diferentes cursos de design, é possível identificar um ponto comum, mui-

to bem expresso pelo professor Fábio Righetto, coordenador do Curso de Design 

da Fundação Armando Álvares Penteado (Faap), que existe há mais de 40 anos e 

oferece formação nas modalidades Design Gráfico e Design de Produto. “O bom de-

signer precisa aliar talento e criatividade a uma sólida formação acadêmica”, diz. 

Os conteúdos dos cursos podem variar de escola para escola. A Faap, por exemplo, 

inclui História da Arte, Sociologia do Consumo, Projeto de Design, Fotografia e 

Modelagem. O Centro Universitário Senac, com suas habilitações em Comunicação 

Visual, Design Industrial e Interface Digital, ministra aulas de Antropologia, Dese-

nho, Design e Sustentabilidade, Design Editorial, Fotografia, Empreendedorismo e 

Marketing, História do Design Gráfico e Gestão em Design. Já a Escola Superior de 

Propaganda e Marketing (ESPM) optou por disciplinas como Semiótica aplicada ao 

Design, Fundamentos de Economia, História do Design, História da Arte, Ergono-

mia, Computação Gráfica e Finanças.

O bom designer deve 
conhecer o sonho  

do seu público-alvo
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Todos os cursos, que duram quatro anos, exigem gosto pela comunicação, 

visão crítica e contemporânea. Conforme a habilitação escolhida, o diplomado 

poderá atuar em editoras; escritórios de design gráfico, embalagens e mate-

rial promocional; produtoras de cinema e televisão; agências de publicidade e 

marketing; indústrias das mais diversas áreas; estúdios de criação, seja como 

empregado seja como autônomo. “A carreira é promissora, em crescimento cons-

tante dentro e fora do país, alinhada às novas estruturas organizacionais”, afirma 

a professora Cely Monte, do curso de Design do Centro Universitário Senac. Hoje, 

o designer é indispensável nas estruturas de marketing e vendas. Por isso, é 

fundamental que, durante a formação acadêmica, adquira conhecimentos que lhe 

deem a visão de todo o processo, desde a análise de tendências de mercado até 

o desenvolvimento de novos produtos, sua comercialização e monitoramento em 

cada um dos mercados. “O conhecimento de outras línguas é muito importante 

devido ao processo de globalização e internacionalização dos serviços”, emenda 

o professor Righetto, valendo lembrar que bons conhecimentos de computação 

também são indispensáveis. 

O sucesso na carreira, com consequente  
boa remuneração, é fruto de contribuições 

 inovadoras e eficientes ao produto

A tecnologia, a cultura digital e a arte tornam a carreira fascinante para 

muitos jovens, mas enveredar por ela exige uma boa dose de pragmatismo, 

como destaca Ana Lúcia Lupinacci, diretora do curso de Design da ESPM. Um 

erro comum é considerar o visual como algo empírico, aleatório, e não com- 

preender o design como parte de um universo empresarial. Entretanto, o su-

cesso na carreira, com consequente boa remuneração, é fruto de contribuições 

inovadoras e eficientes ao produto. Para Fábio Righetto, o grande divisor de 

águas é o estágio, que insere o aluno no mercado e oferece a experiência ne-

cessária para o seu desenvolvimento futuro. 

Uma das crenças que a experiência se encarregará de derrubar é a confiança 

excessiva nos recursos da informática. A velha arte de desenhar bem tornou-

se uma grande vantagem competitiva. O professor Righetto exemplifica com o 

caso do Design Gráfico: “A computação gráfica é vista como um agente defi-
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nidor da qualidade de emprego que o aluno conquistará. Mas se ele for escra-

vo dos programas, não desenvolverá um pensamento crítico e reflexivo, será 

eternamente operador de software.” Na opinião de Cely Monte, ao escolher a 

profissão, o jovem deverá ter consciência de que sua carreira nem sempre es-

tará associada a um emprego. “Muitos deles são profissionais liberais e devem 

desenvolver uma postura empreendedora para que se tornem aptos a oferecer 

serviços a empresas dos mais diversos setores.”

O designer determina a forma do produto,  
o material e como ele será utilizado, ou seja, 

as escolhas devem ser feitas com responsabilidade

Conceituado designer, com 27 anos de atuação na área, Mário Fioretti co-

meçou a carreira como estagiário numa empresa construtora de carros esporte 

e conta que o caminho não foi fácil. Há 20 anos, o design era pouco conhecido 

e seu valor pouco compreendido pelas empresas. Hoje, se o produto não tiver 

um bom design, não vende. Gerente geral de design da Whripool, empresa que 

detém as marcas Brastemp e Consul, Mário diz que ser designer é conhecer o 

sonho das pessoas, saber o que elas querem de um automóvel ou de um eletro-

doméstico. Para ele, a formação de um profissional exige três pontos: escolher 

um bom curso, para aprender o processo de desenvolvimento de produto; saber 

transformar a criatividade em objetos que façam sentido para as pessoas; e 

prestar atenção na sustentabilidade. “O designer determina a forma do produ-

to, o material e como ele será utilizado; então, a escolha deve ser feita com 

muita responsabilidade”, conclui.
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empreendedorismoempreendedorismo

Fruto de competência e oportunidade, o sucesso é conquistado pelos profissio-

nais criativos, ousados, inovadores e persistentes, que buscam constantemente o 

conhecimento, não temem desafios e concretizam visões e propostas. São esses 

os verdadeiros empreendedores, cuja mente mostra aspectos ligados à paixão, à 

mobilização e à liderança, diz David Garcia Penof, mestre em administração, coor-

denador de cursos de MBA da Trevisan Escola de Negócios e professor da graduação 

em disciplinas de gestão empreendedora. “São pessoas que, por suas atitudes, 

fazem de um sonho uma realidade”, resume. E que podem ser oriundas de qualquer 

tipo de formação acadêmica ou profissional.

Muitos se perguntam se a vocação empreendedora nasce com a pessoa. Nem 

sempre. Uma pesquisa da Organização das Nações Unidas (ONU) mostra que apenas 

3% dos empreendedores são chamados natos; logo, os 97% restantes aprendem 

como empreender, isto é, não se fixam apenas em colocar uma ideia na cabeça e 

persegui-la sem calcular riscos e sem conhecer o mercado. Como têm vontade de 

criar e de fazer, procuram conhecer a si próprios, identificam qualidades, defeitos 

e limitações, e trabalham o seu potencial.

O empreendedor é uma pessoa dinâmica, define Renato Fonseca de Andrade, 

consultor do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae). 

“Deve ter comprometimento, habilidade de planejamento, comunicação estratégi-

ca, ser capaz de fazer um ótimo networking (rede de relacionamentos) e lidar com 

riscos, mas de forma calculada.” Para o professor David, ele deve ter, ainda, duas 

grandes características: “É um gerador de ideias, antenado nas mudanças, extre-

mamente curioso e em constante busca de oportunidades, porque nem sempre uma 

ideia é uma oportunidade.”

Mudanças no mercado
apontam para a extinção 

do emprego CLT
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Ser empreendedor não significa, obrigatoriamente, abrir o próprio negócio, e 

a opção entre este e o emprego é questão de personalidade, pois nos dois casos 

o perfil e o comportamento são muito parecidos. “A grande diferença é que o em-

presário foca no próprio negócio e toma decisões com mais facilidade, enquanto o 

empreendedor corporativo tem de convencer as pessoas de suas ideias e enfrentar 

o jogo de poder”, explica Renato.  Quem quer abrir um negócio deve dedicar tempo 

e energia para aprender como o setor escolhido funciona e quais são as possibili-

dades de desenvolvimento e de ganhos antes de tomar a decisão

De acordo com a pesquisa Global Entrepreneurship Monitor (GEM), o Brasil é 

o décimo país mais empreendedor do mundo (em 2006, era o sexto), mas ainda 

empreende muito por necessidade, o que corresponde a quase 50% dos novos ne-

gócios. Esse tipo de empreendedorismo não é saudável, porque não está calcado 

em uma ideia inovadora e nem numa boa oportunidade, mas numa chance de so-

brevivência, sem o estudo da viabilidade do negócio. Das empresas abertas em São 

Paulo, nos últimos cinco anos, 56% não existem mais, e as causas da mortalidade, 

quase sempre, se devem à falta de planejamento, deficiência de gestão e de pro-

cessos, problemas pessoais e inadequado comportamento do empreendedor.

A tecnologia mudou a face do mercado e enxugou  
postos de trabalho, permitindo a reciclagem  

de profissões em decadência e a criação de novas

O alto índice de mortandade está ligado, também, a problemas de caráter macro, 

como, por exemplo, a necessidade de adoção de políticas públicas para apoiar a 

abertura de pequenas e médias empresas, à burocracia e à elevada carga tributária. 

Quem visa ao próprio negócio deve se cercar de cuidados. O Sebrae, que conta com 

pontos de atendimento em todos os estados, além de outros via internet, oferece o 

programa de capacitação Empretec, dirigido aos que pretendem abrir uma empresa 

e aos que querem ampliar e melhorar o desempenho de seu negócio. Também o CIEE 

dedicou um curso a esse tema em seu Programa de Educação a Distância, acessível 

gratuitamente no site www.ciee.org.br. 

O crescimento do empreendedorismo é uma tendência mundial. Os avanços 

tecnológicos mudaram a face do mercado e enxugaram postos de trabalho, mas 

também permitiram a reciclagem de profissões que estavam em decadência, extin-
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guiram outras e criaram novas. A tecnologia não eliminou o emprego, mas mudou 

a sua configuração e a relação entre a empresa e o funcionário. Com o pleno acesso 

à informação, o profissional moderno trabalha em qualquer lugar e a qualquer hora, 

se estiver ligado a um sistema de rede. O que, convenhamos, é um excelente clima 

para os jovens empreendedores.

Quanto mais alto for o nível de escolaridade,  
maior será a proporção de empreendedorismo  

por oportunidade e de o negócio dar certo

 

Para desenvolver o potencial empreendedor e preparar-se para gerir o próprio 

negócio no futuro, é importante a formação acadêmica em escolas que permitem 

o uso da criatividade, intuição e motivação. Hoje, o empreendedorismo é incluído 

em cursos de graduação e pós-graduação de várias instituições, como a Fundação 

Getúlio Vargas (FGV); Universidade Estadual de Campinas (Unicamp); Universidade 

de São Paulo (USP); Instituto de Ensino e Pesquisa (Insper), em São Paulo; Fundação 

Armando Álvares Penteado (Faap), em São Paulo; Universidade do Vale do Rio dos 

Sinos (Unisinos), no Rio Grande do Sul; Fundação Dom Cabral, em Minas Gerais. 

Como no Brasil apenas 14% dos empreendedores têm formação superior, 

contra 58% nos países desenvolvidos, educadores como a escritora Ana Célia 

Ariza defendem que o espírito empreendedor seja estimulado já nos primeiros 

anos escolares. “Quanto mais alto for o nível de escolaridade, maior será a 

proporção de empreendedorismo por oportunidade e de o negócio dar certo”, 

afirma ela, que desenvolveu técnicas pedagógicas para estimular, durante a 

educação infantil e o ensino fundamental, o interesse por análise de mercado, 

finanças, comunicação e marketing.

Ronaldo Koloszuk tem uma história familiar de empreendedorismo. Seu pai co-

meçou vendendo pães num carrinho de mão, e depois foi trabalhar como padeiro. 

Quando teve a chance de comprar a padaria, os vizinhos lhe emprestaram o dinhei-

ro. “Ele ficou com a padaria por 40 anos, mas colocou em risco o patrimônio para 

montar uma indústria de alumínio. O trabalho foi árduo e só depois de oito anos é 

que a empresa deslanchou”, conta ele, também um empreendedor, que se formou 

em Propaganda pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP). 

Diretor da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp) e fundador 
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do Comitê de Jovens Empreendedores (CJE) da entidade, nos últimos anos Ronaldo 

percorreu o Brasil fazendo palestras para jovens. Ao observar que mais de 60% de-

les eram motivados a empreender, mas não sabiam como, criou o Manual do Jovem 

Empreendedor. “Quem é empreendedor apresenta características diferenciadas, é 

curioso, quer aprender a cada instante, tem gosto pela leitura, é persistente e se 

relaciona com novas pessoas. Sai da zona de conforto com a perspectiva de buscar 

novos horizontes, crescer e se superar. Sei que leva tempo, mas, por experiência 

própria, acredito na lei do esforço”, afirma Ronaldo.

O estágio ajuda a empreender

O CIEE atua para reduzir o  
descompasso existente entre o ensino  
e a realidade do mercado de trabalho

Apesar dos avanços recentes, nem a cultura nem a escola estimulam o empreende-

dorismo no Brasil, essa qualidade identificada como um dos pilares do desenvolvimen-

to norte-americano. Uma cena comum nos filmes de Hollywood mostra adolescentes de 

classe média trabalhando, durante as folgas da escola, para conseguir um dinheirinho, 

geralmente destinado a financiar um sonho. Enquanto isso, a imensa maioria das fa-

mílias e dos educadores brasileiros tardam a perceber que a realidade mudou, e que 

apenas a obtenção de um diploma universitário, como acontecia até os anos 1970/80, 

não basta mais para ingressar no mundo do trabalho e pavimentar uma carreira.

Uma pesquisa entre alunos de 74 cursos superiores, divulgada pela Federação 

das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro (Firjam), revela que as faculdades 

pouco estimulam o empreendedorismo. Quando o assunto é perspectiva de futuro, 

83% dos jovens reconhecem a forte competição no mercado de trabalho, 43% sa-

bem que diminuiu a oferta de contratações com carteira assinada, e quase todos 

concordam que abrir uma empresa pode ser a opção para construir uma carreira. 

Entretanto, quando a pergunta é sobre o que lhes ensinam em classe, 73% res-

pondem que não aprendem sequer como obter um financiamento bancário, 57% 

não sabem que existem incubadoras de empresas em universidades e 54% nunca 

ou raramente ouviram seus professores relatarem cases de sucesso, esse eficiente 

meio de transmitir conhecimentos e inspirar iniciativas.
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O estudo confirma uma preocupação já antiga no CIEE, que atua de todas as 

maneiras possíveis para reduzir o grande descompasso existente entre o ensino 

ministrado nas universidades e a realidade do mercado de trabalho. É aqui que 

entra a figura do estágio, que representa a oportunidade de desenvolvimento de 

competências e habilidades atitudinais, hoje tão ou até mais valorizadas do que 

o diploma. Entre elas, incluem-se disciplina, iniciativa, espírito de equipe, ética 

profissional, comprometimento com metas, boa expressão oral e escrita, visão de 

conjunto – enfim, aquela combinação de características que forma um atraente 

perfil profissional e serão bons fundamentos para o sucesso do negócio próprio. 

Além disso, no contato estreito com o mundo do trabalho, o estagiário poderá 

adequar seu sonho à realidade, aprendendo a valorizar o planejamento, a avaliar 

as condições necessárias para a realização de projetos, a identificar a demanda e 

o perfil de seus clientes, a utilizar as normas de gestão de negócios desde o início 

da implementação de seu empreendimento. Enfim, o estágio é o primeiro choque 

com a realidade do mercado, com uma vantagem: nesse processo, o estudante con-

ta com a proteção da empresa que lhe deu a oportunidade de vivenciar a prática, 

orientando seus primeiros passos no ambiente profissional.

Numa pequena empresa, é possível vivenciar  
todas as atividades daquele setor, ganhando boa 
percepção de erros e acertos para o seu negócio

O ideal é que o futuro empreendedor passe por estágios em empresas de todos 

os portes, acumulando uma bagagem que será valiosa na trajetória do empreende-

dor. Na grande organização, por exemplo, ele terá, entre outras, noções de como 

funciona a hierarquia, as melhores formas de apresentar projetos e vender ideias, 

exigências contábeis, etc. Na média, terá possibilidade de contatos mais próximos 

com a cadeia de comando, aprendendo como funciona a cabeça do executivo e a 

valorizar a iniciativa e a criatividade. Numa pequena, possivelmente poderá viven-

ciar todas as atividades próprias da empresa e terá uma boa percepção dos erros e 

acertos que pontilharão o início de seu futuro negócio, que com toda probabilida-

de começará de tamanho reduzido. 

Com um histórico de sucesso na inserção de jovens no mercado de traba-

lho, há bom tempo o CIEE defende a necessidade de estimular o espírito em- 
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preendedor dos estudantes e faz a sua parte, oferecendo oficinas gratuitas aos 

inscritos em seu cadastro de candidatos a estágio. Um sinal da desimportância 

dada a essa competência pode ser encontrado nos nossos dois principais di-

cionários. Tanto o Aurélio como o Houaiss não registram a palavra empreende-

dorismo, que assim está fora do vocabulário oficial do país. O primeiro dedica 

três verbetes correlatos ao tema, e o outro, quatro. O mais próximo é o termo 

empreendedor, definido como “ativo, arrojado, cometedor” (Aurélio) ou em-

preender, explicado como “decidir realizar (tarefa difícil e trabalhosa); tentar” 

e “pôr em execução; realizar” (Houaiss).

Só que o empreendedorismo que a família e a escola precisam ensinar ao jovem 

do século 21 vai muito além. Significa convencê-lo de que precisa se preparar 

para realizar voos solos num mercado de trabalho com cada vez menos empregos 

formais e com mais ofertas de ocupação exercida sem o tradicional vínculo patrão-

empregado. E mesmo os que conseguirem ingressar no quadro funcional de uma 

empresa só terão sucesso se demonstrarem espírito empreendedor em suas ativida-

des, exercitando o que se convencionou chamar de intraempreendedorismo.

Fonte:	Formando	Empreendedores	–	Guia	para	o	estudante	que	
sonha	com	negócio	próprio	ou	com	sucesso	na	carreira	profissio-
nal,	de	Luiz	Gonzaga	Bertelli.

Principais entraves para o jovem empreendedor, 
e seus antídotos
Falta de conhecimento Adquirir	boas	noções	de	controle	de	como	gerir

	 empresa,	fluxo	de	caixa,	cálculo	de	custos	e

	 preços,	técnicas	de	relacionamento	com	clientes,

	 gerenciamento	de	pessoas,	etc.

Desconhecimento dos números  Avaliar	o	nível	da	demanda,	força	da

reais do mercado	 concorrência,	potencial	de	vendas,	etc.

Carga tributária excessiva Consultar	um	contador	para	se	informar	sobre

	 quanto	do	faturamento	bruto	deve	ser	reservado

	 para	pagar	impostos,	taxas,	encargos,	etc.

Falta de entendimento Pesquisa	antecipada	sobre	as	principais	leis	que

da legislação	 devem	ser	observadas.
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esporte e lazeresporte e lazer

Essencial para o desenvolvimento do ser humano, a atividade física começou a 

ganhar importância no Brasil quando a Escola do Exército formou a primeira turma 

de professores, em 1929. Como carreira, passou a ter respeitabilidade a partir de 

1970, quando os exercícios físicos começaram a ser indicados por médicos como 

auxiliares na recuperação de problemas de saúde. Em 1998, com a regulamentação 

da profissão de bacharel em Educação Física, os profissionais deixaram de disputar 

vagas com curiosos que exerciam a profissão sem ter formação adequada. Com o 

culto ao corpo, que entrou em moda a partir dos anos 1980, e parece que veio para 

ficar, proliferaram as escolas de educação física, e hoje somam mais de 400 em 

todo o Brasil. “Agora, é a hora da qualidade”,  adverte o professor Valdir José Bar-

banti, diretor da recém-inaugurada Escola de Educação Física e Esporte de Ribeirão 

Preto, da Universidade de São Paulo (USP). O curso tem quatro anos de duração, em 

período integral, e, como ineditismo, o fato de o aluno decidir no terceiro ano se 

quer se especializar em saúde – para trabalhar em clínicas, centros de reabilitação, 

academias e clubes – ou se prefere a carreira de esportista. 

A área de atuação é promissora, mas exige pleno conhecimento do corpo huma-

no, facilidade de relacionamento e muito estudo, pois cada vez mais os médicos 

indicam exercícios corretamente orientados para corrigir a postura, melhorar a 

capacidade cardiorrespiratória, aumentar a flexibilidade ou descarregar as tensões 

do dia a dia. Cabe ao profissional de educação física analisar cada perfil, definir a 

atividade mais adequada, elaborar um programa de exercícios e monitorar periodi-

camente o praticante, seja ele atleta ou não. 

O mercado se expandiu bastante, diz o professor Barbanti. “Os hotéis também 

estão contratando bacharéis para orientar os hóspedes nas atividades físicas.” 

Graduação possibilita 
atuação na área da saúde  
ou como atleta profissional



promissoras

141P R O F I S S Õ E S  2 0 1 0

Hoje, são absorvidos profissionais generalistas e também os que têm formação es-

pecífica em modalidades como ginástica aeróbica e olímpica, além de especialistas 

em exercícios para idosos. O profissional atua, ainda, na supervisão e gerenciamen-

to de equipes esportivas e entidades de administração do esporte, na área pública 

e privada, e na organização de eventos esportivos em diferentes níveis.  

O professor Bruno da Costa Silva Venâncio, formado pelas Faculdades Metropo-

litanas Unidas (FMU), tem seis anos de carreira e especialização em musculação 

específica para a Terceira Idade. “É comprovado cientificamente que exercícios 

com aparelhos desenvolvidos para a faixa etária de 70 a 80 anos trazem benefícios 

como disposição, flexibilidade e força”, conta ele, que também dá aulas de natação 

para crianças e observa de perto como o esporte ajuda na sociabilização. Apesar 

de não ter enfrentado grande dificuldade no início da carreira, Bruno reconhece 

que a concorrência é acirrada, principalmente porque muitas academias contratam 

pessoas sem formação. “Isso é um risco para quem as frequenta, razão pela qual é 

importante uma fiscalização eficiente.” 

O esporte competitivo e o lazer movimentam  
outro campo milionário: o da fabricação  
de produtos específicos para a atividade

Como um todo, o mercado esportivo é milionário. As empresas ligadas a ma-

teriais para esportes batem recordes de faturamento a cada ano e os salários de 

atletas de modalidades com grande visibilidade são astronômicos. “Esse conjunto 

de fatores cria um campo promissor também para profissionais de áreas correlatas, 

como vendas, manutenção, gestão, moda, vestuário, calçados, além de impulsionar 

o campo terapêutico”, diz o especialista em Medicina Esportiva, Benjamin Apter. 

Na realidade, o esporte funciona como qualquer negócio e é objeto de vários cur-

sos de especialização.  

A Medicina Esportiva é um ramo recente. “Pelo fato de ser nova, ela vai criando 

subespecialidades e atua em prevenção, orientação esportiva, tratamento clínico, 

tratamento cirúrgico e reabilitação. De acordo com a formação prévia do médico, 

ele dá ênfase à orientação ou ao tratamento. O cardiologista, por exemplo, se en-

carrega da parte clínica; o ortopedista, da cirúrgica; o fisiatra, da reabilitação; e 

o fisiologista, da orientação e prevenção”, explica Apter. 
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Tanto o esporte competitivo quanto o terapêutico ou de lazer movimentam um 

outro campo milionário: o da fabricação de produtos específicos para a atividade 

física, englobando segmentos especializados em equipamentos, vestuário, suple-

mentos nutritivos, produtos de higiene e beleza. Todos movidos a permanentes 

lançamentos de novidades, inovações técnicas, designs que aliam beleza, conforto 

e adequação à prática da modalidade escolhida. Para se ter ideia do que isso signi-

fica de oportunidades de trabalho, basta passar, por exemplo, por uma loja de tênis 

e conferir as centenas de opções de modelos, materiais e estilo.   

Lazer  

Os programas de lazer e recreação abriram 
campo de trabalho para os músicos em museus, 
parques temáticos, acampamentos e clubes sociais

A área de lazer e entretenimento, que tem pontos em comum com a esportiva, 

também se mostra promissora, com a crescente expansão registrada desde que 

passaram a integrar o leque de atividades que formam a chamada qualidade de 

vida. Clubes sociais, redes hoteleiras nacionais e internacionais, resorts e cruzeiros 

marítimos atraem os turistas não só pela infraestrutura física de piscinas, qua-

dras, campos de golfe, salas de ginástica, como também pelo lazer que oferecem, 

a cargo de profissionais especializados. O curso de Lazer e Turismo da Universidade 

de São Paulo Leste (USP Leste) tem nove disciplinas voltadas para esse segmento, 

“abordando todos os aspectos, desde políticas públicas até recreação”, como ex-

plica Mariana Aldrigui Carvalho, professora do curso de Lazer e Turismo da Univer-

sidade de São Paulo, campus Leste (USP Leste).

Os profissionais do lazer vêm de variados tipos de formação – música, teatro, 

circo, letras, artes plásticas, educação física, etc. – e atuam em atividades de ca-

ráter lúdico em museus, parques temáticos, acampamentos, oficinas de recreação e 

clubes sociais, entre outras. É o caso de Roberta Forte, formada em canto e violão 

pela Universidade Livre de Música e em Educação Artística, com bacharelado em 

Educação Musical, na Faculdade Alcântara Machado. Além de fazer direção musical, 

ela trabalha na área de recreação voltada para o aprendizado, dentro do conceito 

construtivista (brincar e aprender). Seu trabalho é desenvolvido com crianças em 
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oficinas, acampamentos e hotéis, utilizando a percussão corporal na recreação. “O 

princípio é a pesquisa sonora do corpo e dos instrumentos para improvisar uma 

música”, conta. Em sua opinião, os programas de lazer e recreação abriram um novo 

campo de trabalho para os músicos. 

Lazer e entretenimento é uma área tão “novidadeira” quanto o esporte, com o 

qual muitas vezes se confunde, e não se restringe apenas à área hoteleira. Bons 

exemplos são o famoso circo da Fórmula 1, a Copa do Mundo ou as Olimpíadas,  que 

despejam milhões de dólares no segmento de lazer e entretenimento das cidades-

sede, ao atrair mutidões de aficionados, ávidos por emoção e diversão, que podem 

ser encontradas em teatros, cinemas, shows, museus, etc. – enfim, todas as ativi-

dades englobadas pelo guarda-chuva do chamado lazer cultural.  

Há também o lado do lazer e entretenimento individual, que envolve hob-

bies, jogos, games, livros, música, dvd’s, etc. e toda a parafernália ligada ao 

desfrute desses prazeres no aconchego do lar. Essa simples relação é suficiente 

para mostrar a ampla cadeia produtiva envolvida nessa promissora (e diverti-

da) área da economia.

Fonte: Guia	do	Estudante	–	Profissões	Vestibular	2009

Campo de trabalho em esporte
Administração	 Gerenciar	times	e	equipes	esportivas	em	clubes	e	associações;

	 em	órgãos	oficiais,	definir	políticas	para	o	esporte.

Iniciação esportiva	 Lecionar	em	escolas	e	clubes,	ensinando	as	regras	e	as	técnicas

	 de	cada	esporte.

Promoção e marketing	 Buscar	patrocínio	para	equipes	ou	esportistas;	organizar	e

	 promover	torneios	e	eventos	desportivos;	reforçar	a	imagem	de

	 clubes	e	equipes	perante	o	público.

Treinamento e		 Atuar	como	técnico	ou	preparador	físico	

condicionamento físico de	atletas	amadores	e	profissionais.
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eventos e turismoeventos e turismo

A junção de eventos temáticos e turismo de negócios gera boas oportunidades e 

movimenta a economia de várias cidades, com crescimento anual do segmento per-

to dos 10%, segundo a Associação Brasileira de Empresas de Eventos (Abeoc). Em 

média, são realizados 327 mil eventos e 160 grandes feiras por ano, números que 

levaram o país a ser o primeiro da América Latina a figurar entre os dez mais impor-

tantes no ranking da International Congress and Convention Association (ICCA). 

A Festa do Peão de Boiadeiro, realizada em Barretos/SP, para citar um exemplo, 

movimenta uma quantia superior a 200 milhões de reais em 11 dias, beneficiando 

principalmente os setores de hotelaria, transporte, alimentação e comércio.

São Paulo é a capital de eventos da América Latina: sedia 90 mil por ano, 

criando cerca de 500 mil empregos diretos e indiretos. Nos primeiros seis meses 

de 2008 foram realizados 909 congressos e feiras na cidade, 8% a mais do que 

em 2007. “Anualmente, a capital paulista recebe dez milhões de visitantes, com 

o turismo de negócios e eventos movimentando oito bilhões de reais por ano, o 

que mostra o potencial desse mercado que aquece outros setores, como hospeda-

gem, montagem de feiras e transporte”, diz Tony Sando, diretor superintendente 

do São Paulo Conventions Visitors Bureau (SPCVB), fundação mantida pela ini-

ciativa privada, que busca ampliar o volume de negócios na cidade por meio da 

atividade turística. 

Em 2007, o faturamento das 92 maiores empresas do setor turístico superou 

os 34 bilhões de reais, o que significou um crescimento de 14,8% sobre 2006, 

segundo a IV Pesquisa Anual de Conjuntura Econômica do Turismo (Pacet), reali-

zada pela Fundação Getúlio Vargas (FGV-RJ). Os estados nordestinos receberam 

14,5 milhões de turistas, de acordo com a Comissão de Turismo Integrado do 

A capital paulista recebe  
dez milhões de visitantes 

ao ano e o mercado cresce
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Nordeste (CTI-NE). A indústria hoteleira, uma das maiores empregadoras da área, 

teve uma receita bruta de cerca de nove bilhões de dólares e estima-se que até o 

final de 2010 receberá investimentos de 5,3 bilhões de reais, que serão aplicados 

na construção de novos meios de hospedagem, não incluindo o valor que deverá 

ser destinado à ampliação e renovação das unidades já existentes, de acordo com 

a Associação Brasileira da Indústria de Hotéis (ABIH). 

Uma das características do setor é a remuneração  
inicial baixa e aumentos vinculados ao desempenho 

pessoal e ao tempo de trabalho, segundo especialista

Mariana Aldrigui Carvalho, professora do curso de Lazer e Turismo da Universi-

dade de São Paulo, campus Leste (USP Leste), diz que o mercado realmente é muito 

amplo, quando são consideradas todas as atividades que estão agregadas ao turis-

mo. “As perspectivas são bastante otimistas, tanto para o segmento de lazer como 

para o de negócios.” Presidente da Associação Brasileira dos Bacharéis em Turismo 

(Abbtur SP) e coordenadora no país da Academia de Viagens e Turismo (AVT) – uma 

organização não governamental com parceiros globais que financiam programas de 

formação profissional para a área turística –, Mariana só faz uma ressalva: o setor 

ainda não remunera adequadamente os recém-chegados. “Só ao longo do tempo, e 

por conta do desempenho pessoal, os jovens vão se estabelecendo e melhorando 

sua condição salarial.”

A especialização amplia o campo de trabalho. A pós-graduação em Gestão Avan-

çada em Turismo Sustentável, do Serviço Nacional do Comércio (Senac), visa dar 

maior eficiência aos projetos e negócios turísticos; o curso de Técnico em Turismo 

forma profissionais para coordenar viagens de grupos, elaborar roteiros e atuar nas 

áreas de administração e operação de agências; e há, também, o de Guia de Turis-

mo (profissão já regulamentada). Para fazer os cursos técnicos, é preciso ter 18 

anos completos e estar na terceira série do ensino médio, pelo menos. Em eventos, 

a entidade disponibiliza duas pós-graduações: Administração e Organização de 

Eventos, e Estratégias e Negociação, com foco nos processos de captação e nego-

ciação de projetos internos e externos de empresas. O trabalho pode ser exercido 

em organizações públicas, privadas e do Terceiro Setor. 

Uma das vantagens desse mercado está no fato de abrigar profissionais das mais 
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diferentes formações, conta Tony Sando. “Há turismólogos, hoteleiros, administra-

dores, economistas, cientistas sociais, jornalistas, etc. As vagas são muitas e vale 

a pena investir na carreira.” Foi o que fez Cris Cassolari, formada em Pedagogia 

pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP), que começou sua 

vida profissional atuando em turismo. Hoje é gerente de produção de eventos da 

empresa Doria Associados e diz que foi atraída para a área porque não tem rotina e 

permite lidar com o lado bom da vida. “O dinamismo do trabalho fascina, a gente 

conhece pessoas e lugares diferentes, e por mais parecido que um evento seja com 

outro sempre há coisas novas que agregam valor à carreira.”

Um evento envolve inúmeros detalhes que devem  
ser verificados minuciosamente antes da abertura,  
mas as dificuldades só podem ficar nos bastidores

Criatividade, versatilidade e facilidade de relacionamento são atributos essen-

ciais ao profissional de eventos, conta Cris. “A pessoa criativa é maleável, sabe que 

não pode improvisar, mas em determinadas situações tem de contornar problemas 

e, para isso, precisa do apoio da equipe com a qual está trabalhando. Um evento 

envolve inúmeros detalhes que devem ser verificados minuciosamente antes de sua 

abertura e, algumas vezes, só os bastidores sabem das dificuldades suplantadas 

para tudo dar certo.”

Poder de observação, visão de mundo, senso de organização e domínio do inglês 

e do espanhol são importantes para a ascensão na carreira. O profissional do setor 

enxerga oportunidades em todos os momentos, seja numa viagem de trabalho, nas 

férias, e até num almoço. Um cardápio de restaurante, por exemplo, pode inspirar 

uma ideia para um evento futuro. A atuação na área, porém, exige disponibilidade 

de tempo, pois muitos eventos acontecem nos fins de semana, e não raras vezes é 

necessário passar a madrugada trabalhando. “Mas vale a pena, não há prazer maior 

do que ver que tudo deu certo no final”, completa Cris, que coordena o Fórum Em-

presarial de Comandatuba, na Bahia.
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inovaçãoinovação

Embora seja comumente utilizada em sentido restrito como sinônimo de infor-

mática, a tecnologia é uma palavra que vem do grego e significa em sua acepção 

principal, segundo o dicionário Houaiss, “a teoria geral e/ou estudo sistemático 

sobre técnicas, processos, métodos, meios e instrumentos de um ou mais ofícios 

ou domínios da atividade humana (p.ex., indústria, ciência, etc.)”. E na base da 

evolução tecnológica está uma palavrinha mágica – inovação –, que é considerada 

um dos mais fortes diferenciais das corporações para enfrentarem a alta competiti-

vidade do mercado globalizado. A busca constante do conhecimento impulsiona o 

mundo da tecnologia que, embora venha apresentando avanços surpreendentes em 

todas as áreas, não é privilégio de hoje, mas acompanha a história do homem desde 

seus primórdios. Afinal, tudo começou na pré-história, quando alguém descobriu 

como produzir fogo, aplicou esse conhecimento para reproduzi-lo quando quisesse, 

ensinou-o a seu vizinho de tribo e, assim, gerou um processo de avanço que veio dar 

no século 21, com os práticos acendedores automáticos de fogões facilitando a vida 

das cozinheiras. E de descoberta em descoberta, de invenção em invenção, o mundo 

evoluiu, a ponto de ser praticamente impossível imaginar a vida sem as novidades 

das telecomunicações e da informática, as duas áreas que permitiram as aceleradas 

inovações em produtos e processos. Os exemplos são muitos, mas para citar só al-

guns, vale lembrar os automóveis flex, os televisores com tela de cristal líquido e 

plasma, os celulares de terceira geração e os ultraportáteis notebooks. 

Por essas razões, a pesquisa e o desenvolvimento de novas tecnologias, proces-

sos e sistemas estão cada vez mais valorizados em todos os setores da economia, 

na busca constante de qualidade, boa relação custo-benefício e, principalmente, 

diferenciais que atraiam os consumidores e usuários de serviços. No entanto, domi-

De descoberta em 
descoberta, de invenção em 

invenção, o mundo evoluiu
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nar plenamente a técnica em um determinado setor não é suficiente para ser bem 

sucedido na carreira. O que se busca é um profissional extremamente dedicado à ino-

vação e ao conhecimento, mas que tenha habilidade em lidar com pessoas e culturas 

diferentes dentro e fora da empresa, em entender suas necessidades, em adaptar-se 

rapidamente a um novo modelo e seja, também, atualizado em sistemas de gestão e 

possua uma visão do mercado globalizado. O domínio da língua inglesa, e não apenas 

dos termos técnicos, é fundamental em todas as áreas da tecnologia, pois a maioria 

das invenções, descobertas e aprimoramento é divulgada nas publicações especiali-

zadas, todas praticamente editadas ou com versões em inglês. 

O profissional de P&D é responsável  
pela criação de novas tecnologias e sua  

aplicação em produtos, processos e serviços

Devido ao perfil técnico e ao fato de estarem sempre prontos a superar desa-

fios, os profissionais de ciências da computação são muito procurados para desen-

volver sistemas, principalmente para web e dispositivos móveis, como celulares,  

smartphones e palms. Pelo acúmulo de conhecimentos e formação abrangente, en-

genheiros mecânicos, mecatrônicos e de telecomunicações, bem como matemáti-

cos e químicos, são requisitados por organizações dos setores público e privado, 

podendo atuar em indústrias de bens de consumo – como as eletroeletrônicas –, 

otimizando os processos produtivos e, consequentemente, reduzindo custos. 

 O profissional da área de pesquisa e desenvolvimento (P&D) é responsável pela 

criação de tecnologia e sua aplicação nos produtos, processos e serviços de uma 

empresa, viabilizando, aprimorando e reduzindo custos do bem ou do serviço. Pode 

também atuar em universidades, algumas voltadas para pesquisa pura (aquelas de 

caráter eminentemente científico, sem objetivo de utilização imediata) ou para a 

pesquisa aplicada que, como a própria designação indica, tem o objetivo de empre-

go em produtos, serviços e processos. Deve se preocupar sempre em acompanhar 

as inovações, mantendo-se informado sobre as novas tecnologias, e ter bom domí-

nio da informática, para relacionamento com a comunidade científica mundial. O 

campo de trabalho é promissor pela própria necessidade do mercado de suprir seus 

clientes com produtos e serviços atualizados, inovadores e com melhor relação 

custo/benefício, sem falar na implementação de políticas públicas para a área de 
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ciência e tecnologia, objetivando dar lastro a arrancadas desenvolvimentistas, a 

exemplo do que vêm fazendo países como a Irlanda, a Coréia do Sul e a Índia. 

O que caracteriza um profissional dessa área, que pode ser oriundo de prati-

camente todas as áreas de formação, é a habilidade em buscar soluções, mesmo 

para problemas que aparentemente não existem. “É a persistência em obter re-

sultados e ser um eterno insatisfeito com o atual estágio do produto ou serviço”, 

define o engenheiro e químico Osvaldo Belintani, superintendente técnico da 

Novelprint, fabricante de etiquetas e rótulos autoadesivos, que começou a car-

reira como estagiário na área de controle de qualidade da Unilever. “Deve, tam-

bém, ter bom relacionamento interpessoal, saber ouvir mais do que falar, saber 

perguntar, não descartar nenhuma ideia por mais impraticável que possa parecer, 

não ter preconceitos sobre qualquer assunto, não fazer julgamento precipitado 

e ter sempre os fatos e dados como base de decisão”, completa. Além disso, é 

fator valioso para alavancar carreiras uma boa dose de proatividade, criatividade 

e curiosidade, somada à formação multidisciplinar, à ousadia e ao empreendedo-

rismo para buscar caminhos próprios. 

Qualquer decisão empresarial precisa ser embasada 
em dados, pois a era de decidir por feeling já faz 

parte do passado: a ordem agora é pesquisar

Uma atividade recente, gerada na área de P&D, é a inteligência de mercado, 

que vem ganhando destaque com o crescimento da economia brasileira e a maior 

concorrência entre as empresas. É definida como um programa sistemático para 

coleta, análise e gerenciamento de informações externas, que podem afetar os 

planos, decisões e operações de uma empresa.

Esse profissional coleta informações de diversas fontes e fornece subsídios à empre-

sa sobre a movimentação de seus concorrentes e sobre o mercado, bem como sobre a 

percepção do consumidor em relação a uma marca ou produto. A análise, o estudo e a 

complementação das informações resultam num trabalho estruturado que dá condições 

ao profissional de sugerir ações para a empresa, como, por exemplo, antecipar o lança-

mento de um produto. “A atividade é promissora porque qualquer decisão empresa-

rial precisa ser embasada em dados, pois já passamos da era de decidir por feeling”, 

conclui Bernardo Tinoco, gerente de negócios da empresa de pesquisa GFK.
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logísticalogística

Elo das diversas cadeias de suprimentos da economia, a Logística vem regis-

trando consideráveis avanços no país desde a estabilização econômica iniciada 

com o Plano Real e o crescimento do comércio internacional. A Logística planeja, 

implementa e controla o fluxo e o armazenamento eficiente de matérias-primas, 

materiais semiacabados e produtos prontos, bem como as informações relativas a 

eles, desde o ponto de origem até o de consumo, de forma a atender às necessida-

des dos clientes. Reduz o desperdício e os custos, com a gestão do estoque; tem 

foco nas embalagens, que não podem danificar o produto em trânsito; otimiza a 

entrega; e melhora a qualidade do atendimento ao cliente ou consumidor. 

O segmento se desenvolveu bastante nos últimos 14 anos, quando as empresas 

saíram da ciranda financeira e adotaram técnicas de reengenharia em seus pro-

cessos. No mundo globalizado, é um dos grandes diferenciais na competição por 

mercados. “A Logística tornou-se uma das mais importantes áreas de atividade, 

pois vivemos um momento em que o esforço cooperativo é a base fundamental da 

sociedade”, diz o professor doutor Fúlvio Cristofoli, coordenador de curso da Uni-

versidade Metodista de São Paulo, que oferece a graduação tecnológica em Gestão 

de logística, com duração de dois anos.

No Brasil, além dos cursos superiores, há mais de 200 cursos de tecnologia em 

Logística, de acordo com as estatísticas do Ministério da Educação (MEC), que têm 

duração de dois a três anos e preparam profissionais para um mercado que, até 

recentemente, era ocupado por formados em outras áreas, entre elas engenharia e 

economia. Um ponto importante a ser observado pelos interessados é a escolha da 

instituição de ensino, que deve contar com um laboratório de informática dotado 

de softwares específicos para o aprendizado. 

Considerado o gargalo do
desenvolvimento brasileiro,

o setor tem muito a crescer
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Existem cursos de graduação em várias escolas, entre elas a Universidade 

Estadual de Goiás (UEG) e a Faculdade de Tecnologia de São Paulo (Fatec-SP). A 

Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) disponibiliza a especialização em 

Gestão da Cadeia de Suprimentos e Logística, e o Serviço Nacional do Comércio 

(Senac) mantém um curso técnico voltado aos que estão na segunda série do 

ensino médio. A Associação Brasileira de Logística — que congrega atacadistas, 

varejistas, transportadores, operadores e fornecedores de serviços — realiza 

cursos e palestras para seus associados. 

Os cursos abrangem disciplinas como Gestão Empresarial, Logística no Varejo, 

Cadeia de Suprimentos, Trade Marketing, Empreendedorismo, Finanças, Administra-

ção de Custos, Planejamento Estratégico e Comércio Exterior. Dentre os atributos 

exigidos para ser bem sucedido estão a capacidade de liderança, de negociação, 

de planejamento, de organização, de observação do fluxo produtivo com uma vi-

são global, bem como raciocínio lógico, facilidade de comunicação e de trabalhar 

em equipe. O domínio de outros idiomas, principalmente o inglês e o espanhol, é 

essencial, assim como a familiaridade com a informática. 

A Logística é a chave de muitos negócios, razão pela qual  
necessita de profissionais capacitados a desempenhar  

o papel de gestores de cadeias logísticas e de suprimentos

A área de logística apresenta alto índice de empregabilidade, pois está 

ligada diretamente aos resultados da empresa. Os profissionais podem atuar 

nos setores de compras, de planejamento estratégico, de transportes, de ad-

ministração e manipulação de materiais, de controle de custos e de serviços 

ao consumidor, em companhias de todos os portes. As perspectivas de carreira 

são muito boas em função das próprias perspectivas de demanda estrutural 

do país, observa Laércio Bento, professor de Trade Marketing da Universidade 

Metodista.“O grande desafio para o jovem é preparar-se, superando a simples 

visão de mercado aquecido para a de profissional competente.” 

A Logística é a chave de muitos negócios, razão pela qual necessita de pro-

fissionais capacitados a desempenhar o papel de gestores de cadeias logísticas 

e de suprimentos nos mais variados campos da atividade empresarial. É uma 

ciência que possui várias ferramentas que levam a empresa a ter um produto ou 
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serviço em tempo, local, quantidade e perfeitas condições a um preço vantajo-

so, o que implica otimizar uma série de custos, como estocagem, embalagem, 

entrega ao consumidor, abastecimento do ponto de venda, conexões entre 

transportes intermodais, etc. Esses pontos são motivo de atenção, principal-

mente da indústria, do comércio e do setor de serviços. “Responsável pelo 

fluxo das informações dos produtos e serviços, desde o fornecedor primário até 

o consumidor final, a Logística é relevante nas estratégias das companhias”, 

explica o professor Cristofoli. 

Bom exemplo do papel da Logística é o comércio eletrônico, segmento em que 

a grande diferença está no nível de serviço que uma empresa oferece em relação 

à outra. Devido à melhor qualidade da matéria-prima e à atualização tecnológica, 

os produtos estão se tornando cada vez mais parecidos, na percepção do consumi-

dor. Nesse caso, quais os fatores que o levam a decidir a compra, uma vez que a 

internet lhe dá inúmeras opções? Ele escolhe, sempre, quem lhe dá a resposta ao 

pedido feito via web no menor tempo e quem é preciso na entrega. É por isso que a 

empresa deve alinhar ao máximo a produtividade interna, mas atentar para o fato 

de que a logística da porta para fora é determinante para o seu sucesso.

Estratégias de Logística
Ao longo dos anos de 1970 e 1980, o setor produtivo foi inundado por novas estratégias 

de distribuição de matérias-primas e de produtos finalizados. Veja abaixo um apanhado 

das estratégias:

Just in time	 Nada	é	produzido,	transportado	ou	comprado	antes	da	hora	exata;

	 pode	ser	aplicado	em	qualquer	organização,	para	reduzir	estoques	e

	 custos.

Kanban	 Coloca-se	uma	placa	na	linha	de	produção	para	indicar	a	entrega	de

	 uma	determinada	quantidade;	ao	chegar	ao	fim,	o	mesmo	aviso	é

	 levado	ao	seu	ponto	de	partida	e	se	converte	num	novo	pedido.

Milk run	 O	recolhimento	de	materiais	pelos	fornecedores	é	feito	de	forma

	 programada,	em	quantidades	estipuladas,	reduzindo	os	estoques	e

	 tornando	tempo	de	produção	mais	previsível.

INICIO
,

FIM
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meio ambientemeio ambiente

Assim como é verdade que toda atividade humana gera um impacto no meio 

ambiente, também cada vez mais cresce a convicção de que é vital, para a espécie 

humana e para o planeta, a necessidade de usar racionalmente os recursos naturais 

e preservar o equilíbrio ecológico, independentemente do momento econômico 

(expansão ou recessão). Essa realidade assegura à atuação na área ambiental um 

crescimento praticamente ilimitado, tanto no setor público como na iniciativa 

privada, em decorrência da recente tomada de consciência da importância da sus-

tentabilidade – o que significa conciliar atividade econômica com responsabili-

dade socioambiental. Apenas para começar, a nova postura ampliou o número de 

empreendimentos que exigem estudos de impacto ambiental, como usinas hidro 

e termoelétricas, grandes obras de infraestrutura, de habitação, de turismo, de 

saneamento básico e de indústrias que produzem efluentes perigosos. 

Esse trabalho envolve profissionais com uma grande diversidade de formações 

técnicas, como geólogos, geofísicos, engenheiros, químicos, biólogos, agrônomos, 

pesquisadores, comunicadores e outros. No entanto, o diretor da Faculdade de 

Engenharia da Fundação Armando Álvares Penteado (Faap), Francisco Paletta, é 

de opinião que as questões do meio ambiente estão ligadas, principalmente, às 

engenharias de várias especializações. “Como o aquecimento global, um dos maio-

res problemas ambientais deste século, está relacionado à matriz energética, é a 

engenharia que precisará buscar soluções. Os edifícios terão de absorver calor, ser 

inteligentes e tratar a água para ser reaproveitada. No caso da indústria, a enge-

nharia terá de projetar máquinas e motores que poluam menos”, desafia.

Criado em 1994, o curso de graduação em Engenharia Ambiental é oferecido em 

várias universidades e visa formar pessoal capacitado em desenvolvimento sustentá-

A sustentabilidade criou as 
chamadas profissões verdes,

que têm se multiplicado
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vel, isto é, apto a efetuar estudos de impacto ambiental, elaborar e executar planos, 

programas e projetos de gerenciamento de recursos hídricos, de tratamento de resí-

duos e de recuperação de áreas contaminadas ou degradadas. “Ao implantar a gestão 

ambiental, o profissional consegue eliminar poluentes”, explica a professora doutora 

Cristiane Cortez, coordenadora do curso de pós-graduação em Tecnologia e Gestão 

Ambiental da Faculdade Armando Álvares Penteado (Faap), que forma especialistas 

para analisar os agentes de poluição em empresas, escritórios e hospitais. Além dis-

so, o mercado tem potencial para absorver diplomados em outras graduações, com 

especialização em diferentes atividades ligadas ao ambiente, sendo também muito 

promissor o campo de consultoria e assessoria técnica nessa área. 

A preservação e a exploração racional do  
patrimônio ambiental, que tem uma das mais ricas  

biodiversidades do mundo, ainda é um grande desafio

A gestão de resíduos requer ações diferenciadas e articuladas, constituindo 

uma área promissora de atuação. Os resíduos de uma empresa podem se transfor-

mar em matéria-prima de outra. O setor de açúcar e álcool é ilustrativo: usinas 

mais modernas utilizam o bagaço da cana-de-açúcar para gerar energia e a vinhaça 

para adubar o solo, dando aproveitamento a seus nutrientes. “Tratar resíduos im-

plica custo, mas profissionais capacitados podem dar função a eles e gerar lucros 

para a empresa”, afirma Cristiane, que coordena um projeto para o aproveitamento 

energético de resíduos da poda de árvores nos centros urbanos. 

A preservação e a exploração racional do patrimônio ambiental do Brasil, que 

tem uma das mais ricas biodiversidades do mundo, ainda é um grande desafio. 

Mas apesar das perdas sofridas na Mata Atlântica, no Cerrado e na Amazônia, bem 

como da grande pressão para liberar mais áreas destinadas à produção de alimen-

tos, aumentou o nível de sensibilização da sociedade para com a conservação da 

natureza e, consequentemente, a demanda por especialistas, que podem trabalhar 

em órgãos governamentais, instituições de ensino e pesquisa, e também nas orga-

nizações não governamentais (ONGs), que têm um papel fundamental na defesa do 

ambiente. Entre 2002 e 2005, o número de ONGs ambientalistas aumentou 61%, 

segundo pesquisa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) em par-

ceria com o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea). 
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A bióloga Erika Guimarães, mestre em taxonomia (ciência que classifica as plan-

tas), teve o seu interesse despertado para a área durante uma aula de ciências, 

ainda nos tempos de colégio. Quando se aprofundou em Educação Ambiental fez a 

sua opção de carreira e hoje é coordenadora do programa de incentivo às reservas 

particulares do patrimônio natural (RPPNs) da Mata Atlântica. São mais de 500 

reservas que protegem uma área física superior a 530 mil hectares, garantindo a 

preservação de espécies ameaçadas da fauna e da flora. “O trabalho com as cha-

madas profissões verdes é bonito, oferece muitos empregos e tem divulgação, mas 

exige capacitação técnica e idealismo. A atuação não é fácil, há derrotas, mas o 

profissional precisa ter convicção de que exerce o seu trabalho em benefício da 

coletividade”, ressalta Erika. 

As corporações sabem que sua imagem  
fica mais positiva perante a sociedade quando,  

por exemplo, utilizam racionalmente água e energia

A questão ambiental, também chamada de “ação verde”, vem sensibilizando um 

maior número de empresas, conta o engenheiro industrial Marcel Neumann, que se 

interessou pelo tema durante a sua pós-graduação em Marketing. “Muitas corpora-

ções já mudaram o perfil, e entenderam que o seu negócio deve ser mais amplo do 

que apenas vender o produto; estão mais receptivas, querem obter a certificação 

ISO 14.000, mas ainda existem aquelas que não se deram conta da importância de 

implementar ações efetivas em favor do meio ambiente.” 

 Profissional da área de projetos novos da Empresa Brasileira de Telecomunica-

ções (Embratel), Neumann presta consultoria em meio ambiente para empresas e 

é professor do curso de pós-graduação na Universidade de Santo Amaro (Unisa). 

Esse mercado de trabalho está crescendo muito, e há preocupação por parte do 

governo e boas atitudes na iniciativa privada, como a aprovação de empréstimo 

bancário só para empresas que têm projeto ambiental. “As corporações sabem que 

sua imagem fica mais positiva perante a sociedade quando, por exemplo, utilizam 

apenas madeira certificada e desenvolvem projetos para reduzir o consumo de água 

e energia, ou ações de reciclagem.”
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mineraçãomineração

Desde 2002 já se vislumbrava o aquecimento na área de mineração, e os sinais 

de expansão se confirmaram a partir de 2005, devido à alta de preços no mercado 

mundial de minérios ferrosos, não ferrosos e alumínio. As previsões mostram que 

a indústria de extração e transformação mineral brasileira, que vinha crescendo 

a taxas próximas de 10% e registrando faturamento acima dos 200 bilhões de 

dólares ao ano antes da crise internacional de 2008, deve continuar em expan-

são, embora em ritmo mais lento, principalmente em razão da demanda desses 

insumos pela China, cuja economia continua em curva ascendente, embora tam-

bém em ritmo menor. 

O geofísico Rinaldo Moreira Marques, diretor da Geopesquisa Investigações Geo-

lógicas, dá como exemplo do fôlego do setor a forte expansão da Vale, empresa 

global sediada no Brasil. “Na verdade, a grande importância do segmento no mer-

cado mundial faz com que seus profissionais sejam valorizados cada vez mais e pos-

sibilita uma contínua abertura de novos postos de trabalho para suprir a demanda”, 

afirma Moreira Marques, referindo-se às áreas de engenharia, principalmente de 

minas, geológica e ambiental, além de especialistas em Geofísica e Geologia. Isso, 

sem falar no contingente de profissionais das áreas administrativa, financeira, de 

tecnologia, marketing e tantas outras indispensáveis para a vida das empresas. 

Esses profissionais são responsáveis por prospecção, extração, separação de 

matéria-prima e aproveitamento dos minérios, e também cuidam da recuperação 

ambiental da área degradada pela atividade extrativista. Há cursos de Engenharia 

de Minas, como o da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo (USP), com 

disciplinas que ensinam a lavra a céu aberto e subterrânea; o tratamento de miné-

rios; separação, concentração e conceitos ligados à mecânica de rochas; segurança 

Mercado deve crescer
nos próximos cinco anos, 
mas precisa de talentos
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e planejamento. A Universidade Federal de Ouro Preto (Ufop), em Minas Gerais, 

oferece a graduação em Engenharia Geológica e, desde 1981, o Departamento de 

Geologia mantém um curso de especialização em Gemologia (estudo das pedras 

preciosas) e pós-graduação em recursos naturais. 

O mercado é dinâmico e deve continuar crescendo, pelo menos nos próximos 

cinco anos, mas carece de mão de obra qualificada, afirma Jorge Luiz de Paula 

Baptista, gerente corporativo de recursos humanos da canadense Yamana, que tem 

quatro unidades no Brasil, além das localizadas na Argentina, no Chile, no México, 

na América Central e nos Estados Unidos. Trabalha com ouro, segmento sensível às 

alterações do dólar e das commodities. Ele explica que essa atividade ficou ador-

mecida nos anos 1990 e o país forma poucos engenheiros, e por falta de orientação 

os jovens não consideram as perspectivas de carreira ao fazerem a opção por um 

curso. “Seria preciso uma política mais ampla no sentido de traduzir a tendência 

econômica em profissão”, resume Baptista. 

A área permite uma rápida ascensão, desde que o  
profissional tenha competência técnica, dinamismo, perfil  

para o trabalho de campo e capacidade de gestão

Para atuar na área de mineração, o ideal é gostar de ciências exatas e ter dis-

posição para trabalhar em lugares distantes das grandes cidades, adianta o pro-

fessor doutor Ricardo Cabral de Azevedo, da Escola Politécnica. “Muitas vezes, as 

minas estão em locais de difícil acesso, como o interior da floresta Amazônica”, 

lembra. “O profissional dessa área precisa estar pronto para conviver e lidar com 

os riscos e as incertezas envolvidos em projetos de mineração, que vão desde 

as geológicas – pois nunca se sabe exatamente quanto do mineral de interesse 

existe e onde estão as jazidas – até as variações súbitas de preço, que seguem 

cotações internacionais.” 

Segundo o geofísico Marques, os recém-contratados que aspiram a ascender 

a postos mais elevados na empresa geralmente trabalham na área de explora-

ção de cinco a dez anos. “Só após esse período são deslocados para os grandes 

centros de negócios da empresa.” A área permite uma rápida ascensão, desde 

que o profissional tenha competência técnica, dinamismo, perfil para um traba-

lho forte de campo e capacidade de gestão. Em cinco anos, a Yamana contratou 
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três mil profissionais, entre engenheiros de mineração, metalúrgicos e mecâni-

cos, geofísicos e geólogos. A mão de obra operacional é recrutada e treinada 

na região onde se instala a mineradora. As empresas privadas predominam no 

segmento, mas há alguns órgãos públicos, como o Departamento Nacional de 

Produção Mineral (DNPM), que contratam profissionais. 

No Brasil, o setor mineral gera 145 mil empregos diretos, com carteira assinada, 

sendo 51 mil em Minas Gerais, de acordo com o Instituto Brasileiro de Mineração 

(Ibram), entidade nacional representativa das empresas e instituições que atuam 

no setor. Considerando que para cada posto de trabalho da mineração são criados 

outros 13 empregos ao longo da cadeia produtiva, foram gerados cerca de 1,8 

milhão de empregos em 2007, sendo 145 mil somente na indústria de extração. A 

instalação de uma mineradora impulsiona o desenvolvimento econômico da região 

onde serão desenvolvidas as atividades e abre novas oportunidades de trabalho, 

até porque o minério precisa ser transportado de sua origem.

Fonte:	IKWA	(www.ikwa.com.br)

Outras possibilidades para geólogos
Mineração é apenas uma das promissoras áreas de atuação de quem se gradua em 

Geologia. Veja a lista de possibilidades:

Análise	geofísica	para	construção	civil

Assessoria	e	consultoria	petrolífera

Comercialização	de	petróleo	e	derivados

Engenharia	de	petróleo

Exploração	de	petróleo	e	derivados

Geofísica

Geofísica	ambiental

Geofísica	fundamental

Geologia	ambiental

Geologia	de	engenharia

Geologia	do	petróleo

Geoprocessamento

Hidrogeologia	

Levantamento	topográfico	e	geodésico

Mecânica	da	rocha

Oceanografia	geológica

Prospecção	mineral
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nanotecnologiananotecnologia 

Ao conjunto de técnicas utilizadas para a produção e manipulação da matéria 

na escala de átomos e moléculas dá-se o nome de nanotecnologia, uma das áreas 

de maior interesse científico da atualidade e com boas perspectivas de grandes 

avanços nos mais diferentes campos do conhecimento. O profissional desse novo 

campo de atuação trabalha num universo que parece saído de um livro de ficção 

científica. Sua escala é medida em nanômetros (nm), que equivalem a um bilioné-

simo de metro, ou seja, um milímetro dividido em um milhão de partes, o que dá 

aos cientistas a oportunidade de manipular átomos individuais. Para se ter uma 

idéia, segundo a bióloga Kátia de Jesus-Hitzschky, pesquisadora da Embrapa Meio 

Ambiente, em Jaguariúna/SP, são necessários dez átomos de hidrogênio colocados 

lado a lado para se atingir um nanômetro. “Isso significa que, reduzindo o tama-

nho, sem mudar a substância, os materiais passam a exibir propriedades ópticas, 

magnéticas e elétricas que não apresentam em escala micro ou macro”. Essas no-

vas propriedades abrem portas para uma série de aplicações e produtos em várias 

áreas – e, consequentemente, atraentes possibilidades de trabalho. 

A atividade é tão nova que um dos primeiros cientistas a aventar a hipótese da 

Nanotecnologia foi Richard Feynman, um dos maiores físicos do século 20. Na pa-

lestra que deu no Instituto de Tecnologia da Califórnia, Estados Unidos, em 1959, 

ele questionou se os engenheiros não poderiam fabricar novos produtos valendo-se 

do átomo, algo impossível de enxergar com os instrumentos então disponíveis. O 

microscópio de tunelamento — cujo funcionamento depende das leis da mecânica 

quântica, que regem o comportamento dos átomos e moléculas —, no qual é possível 

ver um átomo, foi inventado em 1980, por Heinrich Rohrer e Gerd Binnig, nos labora-

tórios da IBM em Zurique, na Suíça, trabalho que lhes rendeu o prêmio Nobel. 

Agora é possível  
criar novos produtos  

manipulando átomos
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De ampla aplicação, a Nanotecnologia beneficia especialmente a medicina, sen-

do usada na formulação de novos medicamentos; em investigação e diagnóstico de 

doenças; em regeneração dos tecidos ósseos e em terapias contra o câncer, além 

de aumentar a eficiência e reduzir os efeitos colaterais dos remédios, que são libe-

rados aos poucos na corrente sanguínea. Na área alimentar, o Laboratório Nacional 

de Nanotecnologia para o Agronegócio, integrante da Embrapa Instrumentação 

Agropecuária, em São Carlos/SP, desenvolve filmes comestíveis nano e micro, um 

revestimento que evitará o apodrecimento de frutas e legumes minimamente pro-

cessados ou in natura. A Nanotecnologia está presente, ainda, em vários tipos de 

indústria, como na química, automotiva, aeronáutica, farmacêutica, cosmética, 

têxtil e eletrônica, com uma vantagem adicional, já que contribui para a sustenta-

bilidade: economia de energia e de matéria-prima.

A Nanotecnologia garante lucros  
para indústrias e tem a vantagem 

de contribuir para a sustentabilidade

O físico Leonardo Zani Castello, formado há dois anos pela Universidade Esta-

dual Paulista (Unesp), trabalha com microprocessadores associados a equipamentos 

de geofísica e utiliza a nanotecnologia. “Ela colabora para que os microcomputa-

dores tenham maior velocidade e capacidade de armazenamento e processamento 

de dados, com alta confiabilidade”, conta ele, que desenvolve uma dissertação de 

mestrado sobre o monitoramento de áreas contaminadas por derivados de petróleo 

e hidrocarbonetos. “Também amplia os lucros das empresas, ao fornecer dados com 

mais precisão, e na geofísica isso é muito importante, pois o trabalho depende da 

qualidade dos dados”, conclui. 

Quem se interessa pela carreira em Nanotecnologia precisa ter sincronia com 

as ciências exatas e criatividade, pois trabalhará com partículas nanométricas e 

modelagem matemática. “O profissional deve ter inquietação de pesquisador, ir 

atrás da inovação tecnológica, estudar muito, fazer cursos no exterior e dominar 

plenamente o inglês, língua que predomina na literatura sobre o assunto”, descreve 

a pesquisadora Kátia de Jesus-Hitzschky. 

A área é nova, mas muitos educadores estão convictos de que todas as profis-

sões relacionadas com a nanotecnologia têm um futuro promissor para físicos, quí-
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micos, engenheiros, biólogos e demais profissionais da biociência, que trabalham 

com equipes multidisciplinares. “As engenharias, em geral, são muito indicadas, 

mas tudo vai depender da aplicação. Por exemplo, se for na área de nanossensores 

eletrônicos é adequado o curso de Engenharia Eletrônica, e na de materiais, a for-

mação pode ser em Engenharia Química ou de Materiais. Os que querem estudar os 

impactos da nanotecnologia no meio ambiente podem ser graduados em Biologia, 

Agronomia ou Engenharia Florestal”, explica Kátia. 

O profissional de nanotecnologia deve ter inquietação 
de pesquisador, ir atrás da inovação, estudar muito, 

fazer cursos no exterior e dominar o inglês

Como não há cursos de graduação em nanotecnologia, a pós-graduação é indis-

pensável. Com o auxílio do orientador, o jovem pode buscar uma bolsa de especia-

lização nas agências de fomento, como o Conselho Nacional de Desenvolvimento 

Científico e Tecnológico (CNPq), a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de 

Nível Superior (Capes) e a Fundação de Amparo à Pesquisa (Fapesp).

Na área de meio ambiente, o Brasil sai na frente com a pesquisa da Embrapa 

em Jaguariúna, voltada a investigar o que acontece no ar, na água e no solo, 

quando nanopartículas são resíduos potencialmente poluidores. Ou seja, é preci-

so saber como empregar e como descartar o rejeito industrial, resultante do uso 

da nova tecnologia. “É uma pesquisa pioneira porque a tecnologia ainda está em 

desenvolvimento e, paralelamente, estamos dimensionando os seus impactos”, 

informa a pesquisadora Kátia, que coordena a pesquisa. Em sua opinião, a apli-

cação mais efetiva da nanotecnologia em vários setores, devido sua amplitude, 

levará de cinco a dez anos – uma previsão que explica por que criatividade, 

curiosidade e persistência são habilidades favoráveis ao sucesso na carreira nes-

sa novíssima área de atuação.
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petróleo e gáspetróleo e gás

A primeira sondagem de petróleo no Brasil foi realizada entre 1892 e 1896 no 

município paulista de Bofete, pelo ruralista Eugênio Ferreira de Camargo, de Cam-

pinas. Em 1939, foi descoberto o óleo no município de Lobato, na Bahia, e dois 

anos depois encontrado o primeiro campo comercial de petróleo em Candeias, tam-

bém no estado baiano. Até 1997, a Petrobras detinha o monopólio da exploração de 

petróleo, mas a sanção da Lei nº 9.478, de agosto do mesmo ano, permitiu a en-

trada da iniciativa privada em todos os ramos da atividade petrolífera e instituiu a 

Agência Nacional do Petróleo (ANP), tornando o mercado mais competitivo.

A Petrobras, outras estatais e empresas privadas também dividem um mercado 

energético muito promissor, inclusive na geração de empregos. De utilização inci-

piente em meados do século 20 — com indústrias locais atendidas pelas reservas das 

bacias do Recôncavo Baiano, de Sergipe e de Alagoas —, a exploração do gás natural 

no Brasil tem seu boom iniciado pela descoberta das grandes reservas da Bacia de 

Campos, no Rio de Janeiro, nos anos de 1980. A conclusão do gasoduto Bolívia-Bra-

sil alavancou o consumo de gás natural, que passou a substituir em maior escala o 

gás liquefeito de petróleo (também conhecido por gás de cozinha), o óleo diesel, 

o óleo combustível e até a gasolina, em residências, indústrias, usinas elétricas e 

veículos.

Há projetos para a construção de mais de 50 usinas térmicas a gás natural. 

Mudanças na política boliviana poderiam colocar em risco os planos futuros para 

esse combustível. Entretanto, a descoberta de enormes reservas no litoral santis-

ta, com potencial estimado equivalente ao fornecimento da Bolívia, reativou as 

expectativas de forte aumento da produção nacional de gás natural, com conse-

quente maior segurança para estimular seu consumo.    

Há projetos para a 
construção de mais de 50 

usinas térmicas a gás natural
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Detentora de tecnologias de ponta, a Petrobras foi classificada, em 2007, como 

a sétima entre as 50 maiores e mais importantes empresas de petróleo do mundo 

com ações negociadas em bolsas de valores, de acordo com a Petroleum Intelligen-

ce Weekly (PIW), publicação que divulga anualmente esse ranking. Na área, atuam 

engenheiros mecânicos, civis, elétricos, químicos e de minas; geólogos; geofísi-

cos; oceanógrafos e outros profissionais de diferentes formações, compondo um 

leque em torno de 80 profissões. Mas o mercado ainda carece de gente capacitada, 

diz o mestre em Geologia Mario de Brito Marcelino, sócio-diretor de uma empresa 

de investigações geológicas. “Passamos por um período de estagnação, que gerou 

uma grande deficiência de especialistas na área. Um novo equipamento pode ser 

comprado rapidamente, mas formar um profissional capacitado e experiente demo-

ra anos, e essa é uma das dificuldades do setor.”

No segmento de petróleo e gás  
pode-se dizer que, praticamente,  

não há falta de empregos

A Escola Politécnica da Universidade de São Paulo (USP) oferece o curso de 

Engenharia de Petróleo, de cinco anos, em período integral. Além das matérias 

básicas comuns aos cursos de Engenharia, como cálculo diferencial e integral, físi-

ca, química e meio ambiente, tem disciplinas que ensinam a pesquisar, identificar 

e quantificar jazidas de petróleo; perfurar poços; planejar e executar a produção, 

e conceitos específicos ligados à mecânica de rochas e de fluidos. “O curso é mui-

to procurado, pois a demanda do mercado tem sido grande”, informa o professor 

doutor Ricardo Cabral de Azevedo. Basicamente, o engenheiro de petróleo atua em 

quatro áreas da engenharia: de reservatórios, de análise de poços e completação, 

de produção de petróleo e de perfuração. 

Para incentivar a formação de mão de obra especializada na indústria do petró-

leo e do gás natural, a ANP criou em 1999 o Programa de Recursos Humanos (PRH), 

abrangendo duas vertentes: uma para profissionais de nível superior, incluindo 

graduação e pós-graduação, e outra voltada para a educação profissional de nível 

técnico, como, por exemplo, técnico de operação e de manutenção. A entidade 

selecionou, por editais públicos, as instituições de ensino que oferecem os progra-

mas específicos para o setor e se interessaram em se tornar suas parceiras. Quem 
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quiser se qualificar na área e solicitar uma bolsa de estudo precisa estar matricu-

lado numa dessas escolas. 

No segmento de petróleo e gás pode-se dizer que, praticamente, não há falta 

de empregos. Formada em Engenharia Naval pela Escola Politécnica, Mariana Si-

mionato Robortella faz mestrado e trabalha no escritório mantido pela Petrobras 

na USP. Ela atua em projetos conceituais de plataformas e navios, que precedem o 

projeto de engenharia e contribuem para avaliar a viabilidade de sua construção no 

país. No momento, concentra-se no projeto conceitual de um navio cargueiro para 

operar no transporte de gás comprimido. “Estou muito satisfeita com a profissão, 

peguei um período em que ela está crescendo bastante”, diz. 

A atuação na área exige que o profissional tenha competências técnicas e ati-

tudinais, como sólida formação científica e tecnológica, espírito crítico e interesse 

em se desenvolver continuamente. Precisa, também, saber trabalhar em equipe, ter 

criatividade voltada para resultados, disposição para desafios e pleno domínio da 

língua inglesa. “Trabalhar em uma empresa global requer flexibilidade e mobilidade 

para, por exemplo, residir em diferentes cidades ou países; por isso é importante 

ter interesse em novas culturas e adaptar-se a elas”, explica Mariângela Mundim, 

gerente de Planejamento e Avaliação de Recursos Humanos da Petrobras.

As empresas públicas do setor são reconhecidas pela 
estabilidade; a carreira fora delas costuma oferecer 

mais riscos e, consequentemente, mais ganhos

 

Como a exploração e a produção podem ocorrer tanto em bacias terrestres 

como marítimas, o profissional de petróleo e gás muitas vezes precisa trabalhar 

em locais distantes ou em plataformas marítimas, pois no mar é que está a maior 

parte da produção brasileira. Além disso, o professor Ricardo lembra que “há uma 

grande responsabilidade em lidar com os altos custos envolvidos, o que pode gerar 

muito estresse se o profissional não aprender a conviver com isso”. No entanto, a 

remuneração é boa. “Acredita-se que continuará assim por bastante tempo, pois o 

preço do barril de petróleo não para de subir, juntamente com os investimentos e 

desafios na área, exigindo cada vez mais e melhores profissionais”, adianta. 

A carreira pode ser desenvolvida em empresas públicas e também na iniciativa 

privada. O predomínio no Brasil ainda é da Petrobras, mas há muitas empresas pri-
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vadas concorrentes ou que prestam serviços a ela. “Em geral, as empresas públicas 

são reconhecidas por sua estabilidade, mas quem pensa em uma carreira mais de-

safiadora, até no exterior, pode ser atraído por diversas empresas privadas, onde o 

risco e os ganhos podem ser maiores”, completa o professor da USP. 

O mercado na área de energia, embora competitivo, está bastante aquecido. A 

Petrobras, que hoje tem mais de 50 mil funcionários, projeta para 2012 um quadro 

no Brasil com pouco mais de 64 mil pessoas, o que representa, em relação a 2007, 

um crescimento de aproximadamente 14 mil funcionários. “Esse crescimento ten-

de a ser acelerado pela descoberta do enorme potencial dos campos do pré-sal, 

trazendo grandes desafios tecnológicos e de gestão”, informa a gerente de Plane-

jamento e Avaliação de Recursos Humanos da empresa.

O crescimento da área de petróleo e gás engloba 
também o segmento de serviços, especialmente 

na vasta rede de abastecimento de combustíveis

O pré-sal é uma camada de reservatórios que se estende do litoral do Espírito 

Santo a Santa Catarina, ao longo de 800 quilômetros de extensão por até 200 

quilômetros de largura, em lâmina de água que varia entre 1,5 mil e 3 mil metros 

de profundidade e soterramento entre 3 mil e 4 mil metros. Sua exploração, con-

siderada de alta complexidade técnica, é favorecida pela larga experiência e pela 

sofisticada tecnologia própria que a estatal detém no campo de exploração subma-

rina, também conhecida por tecnologia off-shore.

As perspectivas de crescimento da área de petróleo e gás englobam também o 

setor de serviços, concentradas principalmente na vasta rede de abastecimento de 

combustíveis de origem fóssil (gasolina, diesel, gás liquefeito de petróleo e gás 

natural veicular, também conhecido pela sigla GNV), que atende a enorme frota 

de veículos automotivos do Brasil, um país que se move basicamente sobre pneus, 

tanto nas cidades quanto nas estradas.
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tecnologia da informação 
e da comunicação
tecnologia da informação e da comunicação

Nas discussões iniciais para o planejamento da Copa do Mundo de 2014 no 

Brasil, surge com frequência crescente uma expressão até agora pouco difundi-

da: como assegurar a infraestrutura de tecnologia da informação e comunicação 

(TIC) para transmitir som, imagem e dados em alta definição e velocidade, para 

televisores, computadores e dispositivos móveis acionados em todo o planeta 

por alguns bilhões de usuários ávidos por notícias sobre o megaevento espor-

tivo? O grande desafio para os especialistas é superar a dificuldade de prever 

que tipo de aparelho ou de tecnologia estará no auge dentro de cinco anos, 

além de descobrir caminhos para acompanhar a expansão das redes sociais, 

das ferramentas de interação e dos aplicativos para compartilhar e armazenar 

informações diretamente na web. 

Confirmando a tese de que as competições mundiais de enorme repercussão 

são alavanca de avanços tecnológicos, a Copa também tem um belo histórico 

nesse cenário: em 1966, os jogos foram transmitidos ao vivo para a Europa, 

e em 1970 o Brasil viu os jogos em tempo real com a novidade da cor; segui-

ram-se a utilização de várias câmeras para cobrir todo o gramado, a primeira 

transmissão digital (França, 1998) e finalmente a convergência definitiva de 

todas as mídias eletrônicas, ou seja: rádio, TV, internet e celular, com geração 

total de imagens de alta definição, na Copa da Alemanha (2006) que, estima-se, 

teve uma audiência acumulada de quase 24 bilhões de pessoas. Portanto, “é 

impossível dissociar a Copa da tecnologia”, como afirmou o diretor-executivo 

da Embratel, Ivan Campagnoli, em entrevista ao suplemento Valor Especial 

dedicado à Copa 2014. Segundo anteveem os especialistas, além de incorporar 

os avanços anteriores, esta deverá apresentar como inovação a transmissão 

A TIC alimenta uma extensa  
cadeia de produção e gera milhões 

de oportunidades de trabalho
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tridimensional e a holografia, interligando em rede novas tecnologias dentro e 

fora de campo, para satisfazer os esperados 3,3 bilhões que estarão grudados 

em receptores dos mais variados tipos.

Além de infraestrutura, produtos e soluções 
tecnológicas, o mercado abre mais e mais  

oportunidades para criadores de conteúdos

Esse rápido cenário de futuro é suficiente para mostrar, a partir de um 

simples e muito particular exemplo, o potencial de expansão da TIC, que hoje 

permeia praticamente todas as atividades humanas, excetuadas aquelas exerci-

das em regiões extremamente subdesenvolvidas que ainda persistem no mundo 

em pleno século 21. Um potencial que vem rico de perspectivas de trabalho 

para aqueles que, não importa o ramo de atuação, se revelem aptos a utilizar 

esse imenso arsenal de ferramentas, a descobrir novas aplicações para elas e a 

promover novos avanços nas aceleradíssimas inovações envolvidas com a TIC. 

Não é difícil perceber as inúmeras formações que atuam nesse campo, além 

das três diretamente ligadas ao tripé básico da informática, composto de En-

genharia da Computação, Ciência da Computação e Sistemas de Informação. A 

primeira se dedica a projeto, desenvolvimento e implantação de equipamentos 

e acessórios; a segunda é voltada essencialmente para softwares, o que exige 

uma sólida base de matemática e cálculos; e Sistemas de Informação prepara 

os alunos para planejar, desenvolver e, principalmente, aplicar as ferramentas 

da informática na solução de problemas das organizações.

Por exemplo, a transmissão rápida de dados depende da física, com os 

cabos de fibra óptica, os nanoprodutos; a eficiência da internet está vin-

culada à qualidade da infraestrutura das redes de telefonia fixa e móvel; o 

funcionamento de computadores, telefones e televisores está diretamente 

relacionado ao desenvolvimento de componentes eletrônicos; e assim por 

diante, formando uma extensa cadeia de produção, gerando e mantendo vá-

rios milhões de oportunidades de trabalho.

Também é fácil perceber que a expansão da TIC não implica somente o desen-

volvimento de componentes físicos, mas também o abastecimento de conteúdo 

demandado pelos usuários, num leque que abrange uma ampla cesta de itens, 
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composta de noticiário jornalístico, blogs de opinião, informações e serviços aos 

clientes de empresas de todos os setores, redes de e-comerce, bancos on-line, 

serviços públicos de todos os níveis de governo e de todos os poderes, jogos de 

entretenimento, etc.

Para atender a esse amplo universo, executivos e estudiosos do mercado de 

trabalho estimam que nos próximos dez anos haverá uma demanda em torno 

de 300 mil profissionais somente na área de tecnologia da informação (TI), 

considerando que hoje essa atividade constitui uma área estratégica em todas 

as organizações, em especial nas de grande porte. O jovem interessado em 

aproveitar esse filão terá maiores chances de sucesso se somar ao necessário 

domínio de um segundo ou terceiro idioma também conhecimentos de gestão e 

estratégia de negócios, que poderá adquirir por meio de experiências profissio-

nais ou de estágios e cursos extracurriculares no campo em que desejar atuar. 

Sem uma visão clara de administração, ele dificilmente conseguirá extrair e 

organizar as informações coletadas no seu banco de dados e transformá-las em 

subsídios eficazes para que gerentes e administradores tomem das decisões que 

melhor atendam aos objetivos da empresa.

Especialistas preveem que o mercado de TIC  
responderá pela geração de 300 mil vagas,  

nos próximos anos, para pessoal especializado

Outro pré-requisito fundamental para os estudantes que queiram atuar em áreas 

mais técnicas é obter as certificações específicas, que atestem sua aptidão para 

gerenciar os cada vez mais densos fluxos de informação e dominar as ferramentas 

utilizadas no dia a dia da empresa, de forma a resolver rapidamente problemas e 

desenvolver soluções que otimizem as rotinas corporativas. “Os cursos superiores 

não fornecem exatamente o que o mercado espera do jovem; então, embora ele 

saia da faculdade com fundamentos muito bons, falta habilidade prática que pode 

ser absorvida no estágio e com certificações”, complementa Ricardo Santos, ge-

rente regional da Cisco na América Latina e Caribe. Embora agilizem a absorção de 

futuros profissionais pelo mercado, as certificações não substituem o curso uni-

versitário. Como atesta o gerente da Cisco, as empresas procuram um jovem com 

formação acadêmica sólida e com o adicional de certificações.
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Nestes tempos de concorrência global, os profissionais de TI precisam transfor-

mar dados em informações seguras para seus clientes. Apesar da multiplicação dos 

cursos, pesquisas internacionais indicam que, nos próximos ano, haverá carência 

de 3 milhões de profissionais em todo o mundo, e a multiplicação das vagas ocio-

sas continuará se devendo ao mesmo fator constatado hoje: a falta de pessoal 

qualificado. No Brasil, a estimativa é que o mercado abrirá espaço para absorver 

100 mil profissionais até 2011 e mais 200 mil profissionais até 2015 – conside-

rando-se aqui a demanda de empresas privadas, da administração pública e do 

empreendedorismo, pois essa área estimulará a criação de um grande número de 

prestadoras de serviços dedicadas a consultoria, assessoria, assistência técnica e 

desenvolvimento de soluções para terceiros. 

O profissional da TIC deve ser  
ético, pois é responsável por informações  

confidenciais que exigem discrição

O mercado procurará novos talentos com características específicas, entre as 

quais se destacam: não ter medo de mudanças e ser ousado para inovar, atualizar-

se permanentemente para acompanhar o acelerado avanço tecnológico, ter clareza 

de expressão para transmitir corretamente aos outros colaboradores as informa-

ções extraídas do fluxo de dados, mostrar habilidade para atuar em equipe. Tam-

bém é exigida ética, pois pelas mãos dos profissionais da TIC passarão informações 

sensíveis e confidenciais, que exigem sigilo e discrição.
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terceira idadeterceira idade

O Brasil cresceu com a imagem de um país jovem, mas a idade média de sua po-

pulação está se elevando e já é o oitavo do mundo com o maior número de idosos, 

suplantando nações antigas, como França e Itália. As taxas de natalidade caem, 

a medicina avança, intensificam-se as ações de medicina preventiva, aumenta o 

nível de conhecimento e, com isso, modifica-se a pirâmide etária, com reflexos em 

quase todos os campos de atividade, em especial na economia, sempre em busca 

de novos nichos de atuação. Afinal, quando uma faixa etária se amplia, com seus 

anseios e modo de vida próprios, altera-se o perfil de consumo; no nosso caso, com 

redução da demanda no segmento recém-nascidos e primeira infância, e aumento 

de procura de produtos para a outra ponta. De acordo com os indicadores sociais 

do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 18 milhões de brasileiros 

têm mais de 60 anos, número que, segundo as projeções, chegará a 32 milhões em 

2025, quando as mulheres viverão, em média, 89,6 anos, e os homens, 82,2 anos.

A sociedade ainda não está preparada para lidar com o envelhecimento, enca-

rado muitas vezes como doença ou sinônimo de incapacidade. Mas já há sinais de 

que essa situação deve mudar, merecendo estudos e ações não só de saúde, mas 

também de reinserção social. “Com isso, a necessidade de profissionais habilitados 

a lidar com ela só tende a crescer”, aponta o médico geriatra Ambrósio Rodrigues 

Brandão, secretário-geral da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia – Se-

ção São Paulo (SBGG-SP).

A Geriatria é a divisão médica da Gerontologia, especialidade que compreende 

o estudo do processo de envelhecimento, analisando e abordando o idoso como um 

todo. Assim, o gerontólogo deve se comprometer com o bem-estar da pessoa em 

todos os aspectos. “Ele precisa estudar muito e ter dedicação, paciência e carinho 

A sociedade ainda não 
está preparada para lidar 

com o envelhecimento
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pelos idosos, bem como habilidade para trabalhar em equipe interdisciplinar, com 

vários profissionais de diferentes áreas”, acrescenta o doutor Ambrósio. A SBGG-SP 

conta com cerca de 700 associados, entre médicos, enfermeiros, assistentes sociais, 

fisioterapeutas, psicólogos, terapeutas ocupacionais, nutricionistas e fonoaudiólo-

gos – o que dá a dimensão do potencial de absorção de profissionais nessa área. 

Entender as aflições e os anseios do idoso significa  
conhecer também a família dele, saber em quais  

condições ele vive, e em que tipo de ambiente

Quem se dedica ao atendimento a idosos realiza o trabalho em consultórios pró-

prios, hospitais, clínicas, casas de saúde, prontos-socorros, sanatórios, asilos e, tam-

bém, no serviço de home care (internação em sua própria casa, com o mesmo trata-

mento dispensado no hospital). Pode, ainda, dirigir a carreira para a pesquisa e a vida 

acadêmica. O trabalho é complexo, pois muitas vezes o idoso tem doenças crônicas, 

como hipertensão arterial, diabetes, obesidade, ansiedade e sofre de depressão.

Integrante do corpo clínico do Hospital Sírio Libanês, o médico de família Alfre-

do Salim Helito afirma que discernimento e compreensão são habilidades essenciais 

aos profissionais dessa área. “Entender as aflições e os anseios do idoso significa 

conhecer também a família dele, saber em quais condições ele vive, e em que tipo 

de ambiente.” Um trabalho de prevenção de doenças, o estímulo à atividade física 

e atenção aos detalhes contribuem para uma melhor qualidade de vida. “Corrimão 

no banheiro, por exemplo, evitaria a verdadeira epidemia de queda de idosos”, diz 

o doutor Alfredo, que também é autor do livro Saúde – Entendendo as doenças, em 

parceria com o angiologista Paulo Kauffman. 

A capacidade de manter o equilíbrio do corpo é essencial para o idoso. O Instituto 

Biodelta, criado em 1995, vem dando continuidade ao curso de especialização do Centro 

de Estudos em Ciências da Atividade Física (Cecafi), da disciplina de Geriatria da Faculda-

de de Medicina da Universidade de São Paulo (USP). Com atuação voltada para a ativida-

de física e suas relações com a saúde, as doenças e o envelhecimento, o Centro oferece 

cursos de atualização e de especialização, que incluem até exercícios com peso. “A força 

muscular é importante para diminuir o risco de acidentes cardiovasculares nos esforços 

da vida diária”, ensina o professor doutor José Maria Santarém, fundador do Cecafi.

A professora Célia Regina Gazotti Debessa, coordenadora do curso de Fisiote-
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rapia das Faculdades Metropolitanas Unidas (FMU), destaca que sua área também 

ganhou espaço no atendimento clínico ou cirúrgico à Terceira Idade, incluindo 

serviços de urgência e de terapia intensiva, pois ajuda a minimizar as complicações 

decorrentes de longos períodos de internação ou de imobilização.

Idoso saudável, física e mentalmente, vem merecendo crescente atenção de vários 

outros ramos de atividade. Já existem, por exemplo, confecções e lojas especializadas 

em moda para esse público, que também vem sendo olhado com interesse pela indús-

tria de alimentos, que amplia a oferta de produtos sem glúten, sal ou açúcar; pelo setor 

de turismo e hotelaria, que proporciona programas específicos para essa faixa etária; 

pelos bancos, que buscam atrair os investimentos dos aposentados. Talvez seja esse 

cenário – promissor tanto para o público-alvo como para aqueles que se preparam 

para atendê-lo com serviços de qualidade – que leve tantos brasileiros acima dos 60 

anos a afirmarem que não estão na Terceira Idade, mas, sim, na “melhor idade”.

Campos de atuação
Apoio a familiares	 Psicólogo	ou	assistente	social	que	dá	orientação	aos

de idosos	 parentes	sobre	como	ajudar	os	idosos	a	realizar	as	atividades	do

	 dia	a	dia,	entre	elas	as	refeições,	os	cuidados	com	a	higiene	e	as	

	 roupas,	a	manutenção	do	conforto	pessoal.

Cuidador de idosos	 Trabalha	em	asilos,	auxiliando	idosos	que	apresentam	limitações

	 para	realizar	tarefas	cotidianas	e	fazendo	elo	entre	a	pessoa

	 assistida,	a	família	e	os	serviços	de	saúde.

Enfermagem Presta	cuidados	diretos	a	pacientes	idosos	em	instituições	de

geriátrica	 saúde	ou	na	residência	dos	pacientes.	O	especialista	acompanha	a

	 evolução	do	caso	e	desenvolve	ações	para	promover	a	saúde.

Geriatria Área	da	medicina	que	trata	dos	problemas	relacionados	ao

	 envelhecimento,	levando	em	conta	as	particularidades	do

	 tratamento	dessa	faixa	etária	como,	por	exemplo,	o	uso	de	vários

	 remédios	ao	mesmo	tempo.

Gerontologia Auxilia	a	readaptação	de	idosos	que	perderam	funções	sensoriais

	 e	motoras	em	razão	do	processo	normal	de	envelhecimento	ou	de

	 patologias,	com	as	mais	variadas	técnicas	de	terapia	ocupacional.

Planejamento de Coordena	a	criação	e	a	implantação	de	programas	e	campanhas

serviços para idosos	 de	informação	sobre	os	cuidados	com	os	idosos	e	a	qualidade	de

	 vida	desse	público.
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terceiro setorterceiro setor 

Constituído por organizações sem fins lucrativos e não governamentais, o Ter-

ceiro Setor está em pleno crescimento no mundo todo, o que denota um aumen-

to do compromisso com a cidadania. Abrange ações públicas que saem tanto do 

domínio estatal quanto do espaço ocupado pela iniciativa privada e passam a ser 

encampadas por organizações da sociedade civil— a maioria voltada para o com-

bate a grandes problemas da atualidade, como poluição, pobreza, violência e anal-

fabetismo—, contando com o trabalho de pessoas das mais diversas formações, 

abrindo um amplo campo de atuação, que absorve desde estagiários até diretores, 

no seu lado profissional, e para voluntários, no lado filantrópico e assistencial. 

Hoje, o Terceiro Setor busca a mesma eficiência perseguida pelas empresas 

privadas. Requer profissionais qualificados, aptos a desempenhar mais de uma 

função, como captar recursos, organizar eventos, elaborar e avaliar projetos e 

administrar o orçamento. Exige, também, maleabilidade para lidar com diferentes 

públicos, capacidade de aprender e compartilhar conhecimentos. É importante, 

ainda, a afinidade com a causa que a organização contratante defende e o co-

nhecimento de línguas, pois muitas das associações financiadoras de projetos 

sociais estão sediadas em outros países.

Fernando Rosseti, secretário-geral do Grupo de Institutos, Fundações e Empre-

sas (Gife), que reúne 116 entidades de origem empresarial, que investem mais de 

um bilhão de reais por ano em projetos sociais, culturais e ambientais, diz que o 

profissional do Terceiro Setor deve ser arrojado, empreendedor e flexível. “O orça-

mento dessas organizações é pequeno e a estrutura não é a ideal. Assim como nas 

empresas, a quantidade de departamentos, cargos e funções varia de acordo com o 

tamanho da entidade. É possível trabalhar em departamentos como administração, 

Além de competência,
o importante é ter afinidade

com a causa das ONGs
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recursos humanos, finanças e comunicação.” Com ele concorda em número, gênero 

e grau Antonio Jacinto Caleiro Palma, professor de Terceiro Setor da Fundação Ge-

túlio Vargas (FGV-SP) e presidente emérito do CIEE. 

 Entre 1996 e 2002, o número de organizações cresceu 157%, passando de 105 

mil para 276 mil, segundo a última pesquisa realizada pelos Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE), Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), 

Gife e Associação Brasileira de Organizações Não Governamentais (Abong). No 

mesmo período, o número de pessoas empregadas no setor subiu de um milhão 

para 1,5 milhão, correspondendo a 5,5% dos empregados de todas as entidades 

formalmente registradas no país. Estimativas atuais indicam que o Terceiro Setor 

já emprega cerca de cinco milhões de pessoas.

O nível de profissionalismo do Terceiro Setor  
subiu muito nos últimos dez anos e  

está bem próximo ao da iniciativa privada

João Gilberto Azevedo, formado em Comunicação Social pela Escola Superior de 

Propaganda e Marketing (ESPM) e com mestrado em Administração na Universida-

de de Michigan, nos Estados Unidos, já fazia um trabalho voluntário em projetos 

educacionais quando foi trabalhar, como profissional, na Câmara Americana de 

Comércio, onde atuou por sete anos. “Fazia captação de recursos para um projeto 

de melhoria dos ensinos fundamental e médio públicos”, conta ele, que hoje é ge-

rente executivo de Desenvolvimento e Orientação do Instituto Ethos de Empresas 

e Responsabilidade Social, com atuação voltada à redução dos impactos sociais e 

ambientais da atividade empresarial.

O nível de profissionalismo do Terceiro Setor subiu muito nos últimos dez 

anos e está bem próximo ao da iniciativa privada, razão pela qual ele acredita 

que nas próximas décadas o Terceiro Setor se organizará melhor em termos de 

respeito e ética, ampliando o seu campo de atuação. Hoje, já há sinais disso. 

É o caso do Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE), a primeira organiza-

ção não governamental do país a adotar o sistema de gestão por governança 

corporativa, tendo um diferencial histórico: não recebe um centavo de repasse 

dos cofres públicos. Sua receita é gerada pelos serviços que presta a empresas, 

administrando programas de estágio e aprendizagem. Além disso, oferece um 
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amplo leque de serviços gratuitos para os estudantes dos ensinos médio, téc-

nico e superior interessados em inserção profissional. “Sou apaixonado pelo meu 

trabalho, ele me gratifica quando consigo mostrar para uma empresa, por exem-

plo, que se ela compra insumos e não pede nota fiscal pode se livrar do imposto, 

mas está contribuindo para piorar as condições da educação, saúde e segurança. 

Quem vai atuar no Terceiro Setor precisa entender que parte da remuneração vem 

da satisfação pessoal de saber que o seu trabalho não visa unicamente ao lucro”, 

completa, João Gilberto Azevedo.

Quem atua no Terceiro Setor deve ser desprovido 
de vaidade e guiar suas ações por foco mais  

desenvolvimentista e menos assistencialista 

Consultor jurídico do Projeto Guri, que promove a inclusão sociocultural de 

aproximadamente 40 mil crianças e adolescentes por meio da música, Ricardo 

Baltazar da Silva atua há três anos no Terceiro Setor e sente a mesma satisfação. 

“É gratificante saber que o meu trabalho gera benefícios, tanto que em situações 

de dificuldade me acalmo assistindo a uma apresentação das crianças do projeto.” 

O advogado observa que, embora o nível de estresse seja menor no segmento, os 

desafios são muitos e é importante fazer o máximo com o mínimo de recursos. 

“O profissional deve ser o mais qualificado possível, técnica e moralmente, ser 

desprovido de vaidade e ter foco desenvolvimentista e não assistencialista”, 

afirma. Quem tem interesse pela área pode fazer um curso de especialização. Há 

várias opções, entre elas o Centro de Estudos da Faculdade de Economia e Admi-

nistração da Universidade de São Paulo (FEA-USP), um espaço multidisciplinar; e 

a Escola de Administração de Empresas da FGV-SP, que atua nas áreas de ensino, 

pesquisa, consultoria e treinamento para a gestão de organizações do Terceiro 

Setor. No Rio de Janeiro, a FGV também tem especialização no segmento; e no 

Espírito Santo, as Faculdades Integradas Espírito Santense (Faesa) mantêm um 

curso de pós-graduação.
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varejovarejo

O varejo é um setor multifacetado, em constante desenvolvimento, que tem 

uma característica diferente em relação a países como Estados Unidos e México: 

não apresenta alta concentração, ou seja, as vendas das principais redes varejistas 

não se aproximam das do total do segmento, o que abre maior espaço para uma 

mão de obra profissional, conhecedora dos processos de gestão, apta a administrar, 

gerenciar e atuar em compras e vendas. 

Durante muito tempo, o varejo foi asfixiado pela inflação, mas desde o Plano 

Real, de 1994, vivencia tempos auspiciosos. Até então, a presença dominante era 

a área de alimentos, mas outros setores cresceram, entre eles o eletroeletrônico, 

estimulado principalmente pelas vendas de telefones celulares, e o de confecção. 

Paralelamente, as lojas se multiplicaram e o grande número de shopping centers, 

inaugurados ou em construção em todo o país, demonstra a expansão do varejo. 

Nos primeiros seis meses de 2008, o setor registrou alta de 10,6% nas vendas sobre 

o mesmo período do ano anterior, o maior aumento semestral apurado pelo Insti-

tuto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) desde 2001. 

O varejo brasileiro movimenta uma cifra alta, cerca de 100 bilhões de dólares 

ao ano, mas poderia ser mais competitivo, como explica o professor Ricardo Pas-

tore, economista, consultor e coordenador do Núcleo de Varejo da Escola Superior 

de Propaganda e Marketing (ESPM). “O varejo precisa de profissionais com boa 

formação, mas ainda tem dificuldades na sua captação, pois, dependendo da po-

sição, a remuneração é baixa e, assim, fica difícil atrair talentos. No entanto, o 

segmento proporciona uma ascensão mais rápida na carreira do que outras profis-

sões.” Os profissionais mais procurados pelo setor são os graduados em Adminis-

tração e em Marketing, que podem atuar nas áreas de compras, vendas, finanças 

O comércio movimenta
cerca de 100 bilhões  

de dólares por ano
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e logística. A partir dos cargos de média gerência, o nível superior é obrigatório 

e o salário se equipara ao oferecido por uma empresa multinacional, mas para 

posições menos valorizadas a remuneração ainda é baixa e a mão de obra não 

é qualificada, razão pela qual muitas varejistas treinam o seu próprio pessoal. 

O varejo conta com 1,1 milhão de estabelecimentos e, na média nacional, em-

prega 4,1 funcionários em cada um deles, de acordo com a Pesquisa Anual do 

Comércio do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Só na cidade 

de São Paulo, a Federação do Comércio (Fecomercio) apurou aumento de 9% nas 

contratações em 2007, em relação a 2006. Segundo o estudo, 74% dos empregos 

do varejo são alocados na área de vendas, 13% em áreas administrativas e 14% 

nos cargos de gerência ou supervisão. A maior parte dos funcionários (86%) tem 

nível médio ou técnico de escolaridade e 10% nível superior.

Por mais que se automatize, o varejo sempre 
vai precisar de pessoas porque os computadores 

ainda não dominam a arte da negociação

O varejo tem espaço para profissionais com diferentes tipos de formação, entre 

eles administradores, engenheiros, contabilistas e cientistas sociais, dotados de 

visão ampla de negócio, o que é importante numa época em que ele se ressente da 

falta de criatividade e de ousadia, afirma o professor da ESPM. “Temos tendência a 

repetir fórmulas, o que não é necessário, principalmente nas empresas nacionais, 

onde o profissional encontra mais espaço para inovar – e inovação é uma forma de 

estabelecer um diferencial.” 

O varejo é a área mais promissora de toda a cadeia de serviços, afirma Val-

demir Colleone, há 23 anos supervisor geral da Lojas Cem, rede que tem 168 

unidades nos estados de São Paulo, Minas Gerais, Paraná e Rio Grande do Sul, 

e na qual o capital humano é valorizadíssimo. “Por mais que o varejo se auto-

matize, ele precisa do ser humano, pois a todo instante há negociações, e selar 

um ótimo negócio depende, basicamente, da habilidade do profissional.” De 

acordo com o executivo, há uma tendência crescente de valorização do varejo 

– em 15 anos, saltou do 20º lugar entre as áreas de atuação promissora para o 

11º. “Nos próximos cinco anos, o varejo estará entre as cinco profissões mais 

valorizadas do Brasil”, acredita Colleone. 
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A atuação na área exige, principalmente, gostar de gente, ter bom humor, 

determinação e capacidade de motivação. “O profissional não pode se aba-

ter pelas dificuldades, que incluem a forte concorrência e a relação com o 

fornecedor, sempre permeada por conflitos, pois enquanto a indústria quer 

fornecer tudo o que não tem giro, por um preço alto, o varejo quer comprar 

o que gira, por preço mais baixo. A área, realmente, é para pessoas empreen-

dedoras”, completa Colleone.

Lições para vendedores
“Minha experiência me convenceu de que, sem dúvida, os mesmos princípios permeiam 

todos os negócios — dos vendedores de rua às grandes empresas; a linguagem de um 

vendedor de rua é a mesma de um profissional como Jack Welch ou Michael Dell.” A frase 

alusiva ao ex-diretor da General Electric e ao fundador da produtora de computadores Dell 

foi proferida pelo indiano Ram Charan, um dos mais recentes gurus dos CEOs americanos. 

É dele o livro O que o cliente quer que você saiba, que já está à venda no Brasil e traz 

algumas dicas muito úteis para quem quer atuar em varejo:

Conhecimento	 Dedique	muito	tempo	e	grande	quantidade	de	energia	—	muito

	 mais	do	que	você	gasta	hoje	—	para	apreender	em	profundidade	os

	 objetivos	do	seu	cliente.

Recursos	 Use	habilidades	e	ferramentas	que	nunca	usou	antes	para	entender

	 como	os	clientes	fazem	negócio,	o	que	pode	demandar	um	trabalho

	 interdepartamental	para	ser	atingido.

Corrente	 Não	conheça	apenas	o	seu	cliente,	mas	também	o	cliente	do	seu	cliente

Maturação	 Entenda	que	essa	forma

	 de	negociar	toma	mais

	 tempo	para	gerar	um

	 pedido	e,	consequentemente

	 receita.

Multiplicação	 Certifique-se	de	que	esses

	 objetivos	sejam	adotados	por

	 toda	a	companhia	para

	 que	esse	novo	sistema	de

	 vendas	seja	realmente	efetivo.



valiadas as opções, com a leitura cuidadosa dos blocos an-

teriores, escolhida a carreira e feita a matrícula no curso 

desejado, chegou a hora de pensar na construção da carreira 

– uma etapa que não tem início só depois do diploma, como 

muitos pensam, mas, sim, ainda na fase escolar. Como a família e a faculdade 

raramente transmitem noções de vivência do trabalho, e como a experiência 

anterior é um requisito dos mais valorizados para o ingresso no mercado de 

trabalho, o contexto atual recomenda que o estudante, a par de um bom 

desempenho em sala de aula, procure conhecer a realidade corporativa e 

complementar o aprendizado teórico com a prática profissional. 

O melhor caminho para realizar esse casamento é o estágio, que cada 

vez mais é reconhecido pelas empresas como uma excelente modalidade de 

recrutamento e formação de novos talentos profissionais. Este bloco oferece 

um prático passo-a-passo que ajudará o estudante a superar a barreira dos 

processos seletivos para estágio que, em muitos casos, atraem mais candi-

datos por vaga do que os vestibulares 

mais concorridos. Traz, também, dicas 

que mostram algumas das competên-

cias e habilidades que têm maior 

peso na avaliação do desempenho 

do estagiário, cujo resultado 

poderá render a sonhada 

efetivação.

orientações
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estágioestágio

Tão importante quanto escolher uma faculdade, é saber se a opção de curso 

é o caminho certo para iniciar a construção da carreira desejada. Essa certeza só 

poderá vir do contato direto com a prática profissional, e a melhor maneira de 

atingi-la é realizando um bom estágio. Reconhecido como a mais eficaz ferramenta 

para complementar a formação acadêmica, o estágio é regido por uma legislação 

própria e está até previsto na Constituição federal, tal sua importância para os 

alunos, as escolas, as empresas e o próprio desenvolvimento do país.

De início, é preciso que se esclareça que estágio – seja o curricular ou obrigató-

rio, seja o não obrigatório – não é emprego, mas, sim, uma atividade pedagógica, 

definida e supervisionada pela instituição de ensino na qual o aluno está regular-

mente matriculado. A oportunidade de estágio não obrigatório é oferecida pelas 

empresas ou órgãos públicos, que contratam preferencialmente estudantes dos 

ensinos médio, técnico e superior maiores de 16 anos, por um período determinado 

e com concessão compulsória de bolsa-auxílio e auxílio-transporte, além de outros 

benefícios que decidam voluntariamente conceder. Já o estágio obrigatório, ou 

curricular, faz parte integrante do currículo do curso, não implica necessariamente 

o recebimento de bolsa-auxílio. 

Além das vantagens pedagógicas, o estágio é uma excelente escola para os jo-

vens que se preparam para ingressar, como profissionais, no mercado de trabalho, 

pois propicia lições que raramente se aprendem na escola. Quando escolhe um ca-

minho, o jovem precisa ter em mente que o curso é apenas a primeira etapa, e não 

o final, de seu plano pessoal de carreira. Se antes bastava o diploma prestigiado 

para garantir a estabilidade durante anos e anos num emprego, hoje o cenário é 

muito diferente e tem mais vantagem — na conquista tanto do estágio quanto do 

O jovem precisa ter em 
mente que o curso é 

apenas a primeira etapa
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primeiro emprego – aquele candidato que desde cedo começar a burilar seu perfil 

profissional, processo que não se constrói da noite para o dia.

A vivência no ambiente de trabalho possibilita ao jovem não só colocar em 

prática a teoria que aprendeu na sala de aula, mas também pode representar o 

caminho mais curto para a efetivação. Nos últimos dez anos, 64% dos estagiários 

do CIEE foram contratados pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) ao final do 

primeiro ou do segundo período de treinamento, segundo revela pesquisa realizada 

pela TNS InterScience.

Curso gratuito prepara estagiários
Todos	 os	 estudantes	

que	 assinarem	 seu	

primeiro	 contrato	 de	

estágio	 por	 intermédio	

do	CIEE	ganham	acesso	

a	 um	 exclusivo	 curso	 a	

distância.	 A	 iniciativa	 visa	 à	 preparação	

dos	 jovens	 que	 nunca	 passaram	 por	

capacitação	 prática	 em	 empresas	 e	

podem	ficar	perdidos	nos	primeiros	dias	de	 atividade.

Batizado	de	Estagiário CIEE,	o	curso	é	ministrado	pela	internet	e	informa	

ao	jovem	iniciante	quais	são	seus	deveres	e	direitos,	conforme	estabelecido	

pela	nova	Lei	do	Estágio,	que	pode	ser	baixado	e	impresso	para	consulta	ao	final	das	aulas.	

Indica	também	quais	são	as	posturas	mais	adequadas	ao	ambiente	corporativo,	aumentando	

o	rendimento	dos	recém-contratados.	Até	então,	apenas	as	empresas	de	grande	porte	ou	

multinacionais	 mantinham	 a	 prática	 de	 receber	 novas	 turmas	 com	 palestras	 e	 reuniões	

–	 chamadas	 de	 integrativos	 –,	 nas	 quais	 transmitiam	 as	 informações	 básicas	 para	 que	 o	

estagiário	iniciasse	as	atividades	ciente	do	seu	papel	e	se	adaptasse	com	maior	facilidade.

Ao	ser	contratado,	o	estagiário	recebe	um	código	que	dá	acesso	ao	curso,	disponibilizado	no	

ambiente	Estudante	do	portal	www.ciee.org.br.	A	partir	desse	ponto,	tem	uma	semana	para	

cumprir	as	três	horas	de	aulas,	que	utilizam	interatividade	e	recursos	dos	jogos	eletrônicos.	

Além	 de	 apostila	 para	 download,	 os	 alunos	 contam	 com	 serviço	 de	 monitoria	 on-line	 e	

esclarecimento	 de	 dúvidas	 em	 salas	 de	 bate-papo,	 FAQs	 (frequent asked questions	 ou	

dúvidas	mais	frequentes)	e	e-mails,	recebendo	ao	final	um	certificado.



182

orientações

P R O F I S S Õ E S  2 0 1 0

1 – Abusar da lingua-
gem vulgar
Os	estagiários	devem	
evitar	gírias	e	palavras	
que	denotem	baixo	nível	intelectual.	O	vo-
cabulário	errado	pode	atrapalhar	a	imagem	
e	diminuir	a	chance	de	efetivação.

2 – Não ter iniciativa e nem dinamismo
Espera-se	 que	 o	 estagiário	 seja	 proativo,	
esforçado,	 atento	 e	 comprometido	 com	 a	
empresa.	 Aqueles	 que	 demonstram	 desâ-
nimo,	apatia,	que	reclamam	das	atividades	
propostas	e	estão	ali	apenas	para	receber	a	
bolsa-auxílio	não	serão	prestigiados.	

3 – Ser arrogante, achando que já sabe tudo
O	 estágio	 é	 um	 período	 de	 aprendizado.	
Portanto,	 o	 estudante	 está	 ali	 para	 absor-

ver	práticas	novas	e	aplicar	o	que	está	
aprendendo	 na	 universidade.	 Ser	

arrogante	 e	 achar	 que	 já	 sabe	
tudo	sobre	a	carreira	é	uma	pos-

tura	condenável.	

4 – Vestir-se de modo inadequado
Uma	das	funções	da	capacitação	é	

apresentar	ao	jovem	um	modelo	

de	atitudes	corporativas	que	não	é	ensinado	
na	escola.	Um	dos	itens	é	a	aparência.	O	vi-
sual	é	importante	para	fortalecer	a	imagem.	
Nada	de	bermudas,	camisetas	ou	saias	cur-
tas.	Esconda	tatuagens	e	evite	os	piercings.	
Vista-se	com	trajes	sociais	e	ganhe	mais	cre-
dibilidade.

5 – Não se atualizar
O	jovem	precisa	estar	atu-
alizado	com	sua	área	de		
atuação,	entender	como	
funciona	e	quais	as	perspectivas	do	mercado.	
Estar	bem	informado	sobre	o	que	acontece	
no	país	e	no	mundo	é	apropriado.	A	leitura	
sempre	será	uma	prática	recomendável.

6 – Dificuldades para trabalhar em equipe 
Para	que	as	empresas	funcionem	plenamen-
te	e	alcancem	as	metas,	é	necessário	contar	
com	profissionais	que	têm	espírito	de	equipe	
e	sabem	atuar	lado	a	lado	com	pessoas	de	di-
ferentes	formações	e	personalidades.	Aque-
les	que	geram	animosidades	e	não	possuem	
equilíbrio	não	são	bem	vistos.

7 – Resistência às críticas
O	estagiário	deve	estar	aberto	a	
receber	 críticas,	 com	 o	 objetivo	
de	 avaliar	 erros	 e	 acertos	 para	
sua	aprendizagem	e	desenvolvi-
mento	na	carreira.

OS 7 ERROS

Créditos:	Valquíria	Martins,	coordenadora	de	RH	da	Va	Tech	Hydro;	Vanderlei	Denardi,	da	área	de	RH	da	
Cerâmica	Porto	Ferreira;	Célia	Cristina	Granata,	chefe	de	RH	da	Pandurata	Alimentos;	Márcia	Frias,	super-
visora	de	RH	da	Yamaha;	Heloísa	Helena	de	Faria	Torres,	da	área	de	Desenvolvimento	de	RH	da	Vicunha;	
e	Reinaldo	de	Almeida,	gerente	de	RH	da	prefeitura	de	Ituverava;	in	revista	Agitação.

Sete erros e dez acertos
Na corrida pelo sucesso profissional, o primeiro desafio dos estudantes é conquistar 

uma oportunidade no mercado de trabalho, que pode ser um contrato de estágio ou de 

aprendizagem. Uma vez dentro da empresa, o importante é evitar atitudes que contêm 

pontos negativos ao seu desempenho e cultivar sempre os melhores hábitos.
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1 - Utilizar com inteli-
gência os canais de co-
municação
Controlar o tempo gasto 
em conversas particulares 

por telefone, restringir o e-mail profissional a 
contatos relacionados às atividades de está-
gio e evitar acessos a sites de relacionamento 
e entretenimento durante a capacitação.

2 – Seja discreto e evite a “rádio peão”
Usufrua da convivência 
em equipe para enten-
der a rotina e os mace-
tes da organização. Para 
ficar por dentro do que 
fazer e quando fazer. 
Mas uma coisa é regra: nunca participe das 
rodinhas de fofoca. Afinal, falar mal do chefe 
não é conveniente em lugar algum.

3 – Comunicação para conhecer a dinâmica 
da empresa
Troque informa-
ções e mantenha 
o canal de comuni-
cação aberto. Dessa 
forma, será possível sanar dúvidas sobre a 
instituição e alinhar suas expectativas com as 
da organização, para não gerar frustração.

4 – Capacidade de 
resolver problemas

Essa é uma habilidade muito 
desejada nos empresários, quem 

dirá em estagiários. O estudante 
que tem essa capacidade demonstra 

aptidão para cargos de liderança.

5 – Iniciativa garante bons resultados
Não há comunicação ou aptidão para resol-
ver problemas se o estudante não mostrar 
ousadia e iniciativa para expor suas idéias. 

Por isso, atitude e esperteza são bem recebi-
das no ambiente de estágio.

6 –Organização conta muito
Lembre-se: o ambiente de 
estágio não é a sua casa. Por 
isso, evite deixar as coisas 
“zoneadas”.

7 – Flexibilidade para adaptar-se às mudanças
A habilidade de se adaptar a novas áreas e 
atividades é uma atitude bem-vinda nas em-
presas. Por isso, é importante se manter atua-
lizado sobre as demais ações da instituição.

8 – Respeitar prazos e normas 
da organização
Pontualidade é uma das principais 
características observadas pelos 
gestores, assim como cumprir 
prazos e priorizar a qualidade de 
suas atividades. Daí a importância 
da administração do tempo, já ci-
tada no primeiro mandamento.

9 – Autocrítica colabora para o amadurecimento
O estagiário que enxerga suas qualidades e 
busca superar os seus defeitos tem humilda-
de e capacidade para ser um profissional de 
sucesso, porque procura ser uma pessoa me-
lhor e, assim, um colaborador mais flexível e 
eficiente para a organização.

10 – Bom humor facilita a convivência
Ninguém gosta de pessoas mal-hu-
moradas, que reclamam o tempo 
todo, porque deixam o ambiente pe-
sado e podem atrapalhar a produtivi-
dade da equipe. O jovem que exerce 
autocontrole, e consegue fazer do 
ambiente de estágio algo prazeroso, tem mais 
chances de alcançar melhores resultados e a tão 
sonhada efetivação.

OS 10 ACERTOS

Crédito: Fernando Montero da Costa, diretor de operações da Human Brasil; in revista Agitação
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processo seletivoprocesso seletivo

O que a empresa ou o órgão público levam em conta na seleção de um candidato 

para preencher uma vaga de estágio? A resposta: formação acadêmica, eventual 

experiência na atividade escolhida e habilidades pessoais. É importante saber que 

nenhum desses requisitos sozinho garantirá a conquista da vaga. Mas quanto mais 

aprimorados forem, mais aumentarão a possibilidade de sucesso. Assim como cur-

sos, seminários, leitura específica e treinamentos ampliam o conhecimento teóri-

co, também as habilidades pessoais podem ser melhoradas, com uma dose razoável 

de esforço na busca de superar deficiências e aperfeiçoar qualidades.

O autodesenvolvimento pode ser agilizado, por exemplo, com a frequência 

a cursos e dinâmicas oferecidos gratuitamente pelo CIEE e, às vezes, pela pró-

pria instituição de ensino ou outras organizações. Em que pontos o candidato 

a estágio deve focar preferencialmente seus esforços? Para descobrir a respos-

ta, basta examinar os requisitos mais valorizados nos processos seletivos, caso 

de planejamento, decisão, criatividade, trabalho em equipe, flexibilidade, ética 

profissional, entre outras. Como tudo isso é avaliado será detalhado a seguir, 

num passo-a-passo.

Até aqui, tratamos apenas das qualidades exigidas para conquistar a vaga. Mas 

é de todo conveniente que o jovem estudante tenha consciência de que continuará 

a ser avaliado durante todo o período de estágio, muitas vezes com mais rigor do 

que no processo seletivo. Por isso, o melhor conselho é que continue a investir no 

desenvolvimento pessoal e acadêmico, pois essa é a melhor credencial para que ele 

vença a etapa seguinte: integrar o contingente dos 64% dos estagiários que são 

contratados após cumprirem – com bom desempenho – o primeiro ou o segundo 

período de treinamento.

Os quatro passos para 
ajudar a conquistar uma 

vaga de estágio
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currículopasso 1 currículo
 

O tradicional currículo, também conhecido pela expressão latina curriculum  

vitae, se mantém como a mais utilizada forma de apresentação dos candidatos a uma 

vaga no mundo do trabalho. Entretanto, não está imune a atualizações, tanto na 

forma quanto no conteúdo. Se há umas duas décadas, era avaliado pela fartura de 

informações, hoje o que conta é a objetividade dos dados e o relato dos resultados.

Como um estudante com pouca ou nenhuma experiência pode montar um cur-

rículo interessante? Esse é o caso da grande maioria dos jovens que buscam uma 

vaga de estágio ou de trainee. A dica é valorizar outros aspectos, lembrando que 

a escolaridade, nesse caso, é o que menos importa, pois nesse quesito os concor-

rentes serão muito parecidos. 

Não errará quem dividir o currículo em quatro partes. Na primeira, ou o ca-

beçalho, incluirá os dados pessoais, como nome, endereço, telefone, e-mail. Na 

segunda, detalhará a formação acadêmica: nome da escola, curso e quando se for-

mou (para trainee) ou ano que está cursando (para trainee e estágio). Na terceira, 

relatará a experiência profissional (se tiver, claro), sempre da mais recente para as 

antigas (devem ser relacionadas experiências que mostrem ao selecionador por que 

ele deve convocar o candidato para a etapa seguinte, a entrevista). Na quarta e 

última parte, relacionará informações como conhecimentos de idiomas e de infor-

mática, e como quase todos os estudantes têm pouca experiência laboral, é melhor 

citar as características de comportamento que os diferenciam: prêmios recebidos; 

atividades extraclasse, como atuação em diretórios acadêmicos (ter sido repre-

sentante de classe mostra liderança, capacidade de negociação e relacionamento 

interpessoal); prática de esportes e trabalhos voluntários, que também contam 

pontos. Para fechar, não é preciso assinar, bastando colocar o mês e o ano. 

Para o currículo convencer o selecionador que seu autor é o candidato certo 

para a vaga, uma boa estratégia é relacionar as informações com o estágio preten-

dido e a empresa. É essencial atentar para a organização e a estética do currículo: 

usar letra de fácil leitura (tamanho 12, no caso de ser feito em computador, é uma 

boa escolha), destacar a identificação do candidato e revisar o português. O CIEE 

recomenda cuidado na hora de enviar o currículo pela internet. Ele deve ser ende-

reçado para a empresa na qual se tenha real interesse e nunca encaminhado com 
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entrevista

uma lista de destinatários visível, especialmente se for uma relação de setores de 

recursos humanos de diversas companhias.

Para terminar, dizer sempre a verdade. Se o currículo for selecionado, todas as 

informações poderão ser checadas, e uma informação falsa pode destruir qualquer 

possibilidade de conquista da vaga. 

passo 2 entrevista

A mesma recomendação vale ouro quando se trata de entrevista: sempre dizer a 

verdade. Mesmo que, num primeiro momento, o candidato acredite que uma men-

tirinha poderá ajudá-lo, há fortes razões que desaconselham tal suposição. Uma 

delas é que o recrutador nem sempre leva em conta o conteúdo da resposta, mas, 

sim, a atitude do candidato. Só para exemplificar: no caso de conhecimentos, é 

melhor admitir a ignorância, e acrescentar um “mas estou disposto a aprender”, do 

que inventar uma falsa competência. Acontece que as perguntas são formuladas 

por especialistas, visando comprovar a veracidade dos dados citados no currículo 

e mensurar habilidades e reais resultados de experiências anteriores. Além disso, 

os processos seletivos estão cada vez mais sofisticados e as grandes empresas uti-

lizam testes psicotécnicos, dinâmicas de grupo e análise grafológica para avaliar e 

reavaliar os candidatos, o que torna muito fácil detectar as inverdades. 

Nervosismo, ansiedade e apreensão são naturais – e compreensíveis – nessa 

situação e afligem até mesmo profissionais tarimbados, quanto mais um jovem 

no primeiro contato com o mundo do trabalho. Tais fatores adversos, entretanto, 

podem ser compensados por uma adequada preparação para o encontro pessoal e 

individual com o recrutador.

Uma apresentação pessoal adequada, que pode até exigir terno e gravata, já 

rende alguns pontos. Ouvir mais, falar menos e gesticular pouco também ajuda. 

Portanto, não se recomenda começar a entrevista com muitas perguntas – aliás, 

deve-se deixar para o final questões como valor da bolsa-auxílio, benefícios, ho-

rário de estágio. As respostas devem ser claras e objetivas. Um dos erros mais 

frequentes em entrevistas é a reação à pergunta: por que você acha que devemos 

contratá-lo? Os candidatos tendem a colocar o foco nos benefícios que terão e 
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dinâmica

costumam dar respostas como: poderei colocar a teoria em prática. Só que essa 

pergunta tem a intenção de verificar o que a empresa ganha ao contratá-lo. A 

resposta correta seria relacionar os benefícios que poderá proporcionar à empresa, 

apresentando as habilidades e conhecimentos que o qualificam a preencher a vaga. 

Por isso, é necessário estar bem informado sobre a empresa, saber algo sobre os 

seus concorrentes e descobrir qual a melhor maneira de suprir suas necessidades 

– nada que uma boa pesquisa não possa resolver. 

Em resumo, o estudante bem preparado para uma entrevista é aquele que sabe 

valorizar suas qualidades e apresentar de forma positiva suas potencialidades, que 

ainda precisam ser desenvolvidas, revelando-se disposto a sempre aprender mais.

passo 3 dinâmica

A dinâmica de grupo é o maior pesadelo dos participantes de processos seleti-

vos.  Mas esse medo se justifica ou será a clássica reação humana ao que se des-

conhece? Uma das etapas mais importantes dos processos seletivos, seu objetivo 

é identificar habilidades e competências difíceis de avaliar em outras fases, como 

liderança, relacionamento com a equipe, criatividade, capacidade de solucionar 

problemas, etc.

“Seja você mesmo” é a grande recomendação dos especialistas, mas nada im-

pede que o candidato se prepare antecipadamente para destacar suas qualidades. 

Alguns cuidados simples podem ajudar, como repousar adequadamente na véspera, 

não tomar remédios que possam provocar efeitos colaterais, ingerir refeições nu-

tritivas mas leves, levantar dados sobre a empresa e a função pretendida, confir-

mar o endereço, informar-se sobre o melhor itinerário e sair com tempo para evitar 

atrasos e atropelos.

Outro ponto a observar, aqui e na entrevista, é a apresentação pessoal. Nada 

de minissaias e decotes para as moças, ou gravatas engraçadinhas e bermudões 

para os moços. Convém a todos deixar no guarda-roupa os jeans, as camisetas, os 

tênis e, se possível, os piercings, porque são todos itens que podem render pontos 

negativos, dependendo do recrutador. Muitas dinâmicas exigem movimentos, por 

isso recomenda-se descartar roupas complicadas e dar preferência ao tradicional 
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redação

terno escuro para os homens (com as meias da mesma cor do sapato) e terninhos 

claros para as mulheres. Tudo sem exageros, o que vale também para perfume, 

maquiagem, cabelos, jóias e bijuterias. 

Embora haja consenso de que é impossível indicar o melhor comportamento 

para uma dinâmica de grupo, algumas recomendações de caráter geral podem ser 

úteis. Primeiro: entender que o principal objetivo da dinâmica não é buscar a 

melhor solução para as situações propostas, mas, sim, verificar como o candidato 

se comporta, se comunica ou lida com as frustrações (por exemplo, se reage bem 

quando sua ideia é recusada), qual seu nível de iniciativa e de criatividade.

Portanto, respondendo à pergunta inicial: a dinâmica de grupo não causa tanto 

medo quando é mais bem conhecida. É uma etapa difícil, sim, mas não intrans-

ponível. E, como todos os outros desafios da vida profissional, geralmente leva 

vantagem aquele que se prepara bem, procura saber onde pisar, tem boa dose de 

autoestima. E, principalmente, não tem medo de tentar. 

passo 4 redação

Consequência das deficiências do ensino brasileiro, milhões de estudantes con-

cluem o ensino médio sem conseguir ler e interpretar adequadamente um texto 

simples. Como as faculdades, excetuadas as de Letras, não ministram aulas de 

português, boa parte dos universitários chega aos processos seletivos para estágio 

ou trainee com grande dificuldade de expressão – fato que certamente resultará 

em pontos negativos.

Professores, consultores e outros especialistas em desenvolvimento de carreira 

destacam a importância da comunicação em português, ao lado de outros requi-

sitos valorizados no mundo corporativo, como boa apresentação pessoal, postura 

correta, habilidade no relacionamento interpessoal. E os jovens também sabem, 

tanto que uma pesquisa realizada pelo CIEE identifica quais são as etapas dos 

processos seletivos que mais amedrontam os candidatos. A redação aparece em 

segundo lugar, com 24% das respostas, pouco atrás da dinâmica de grupo (28%) e 

à frente da entrevista pessoal (22%), coincidentemente três etapas que dependem 

muito da comunicação. É simples identificar a razão dessa ênfase. Independen-
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temente do campo de atuação, transmitir ideias, conhecimentos, argumentos e 

ordens – práticas necessárias ao sucesso no mundo dos negócios, não apenas do 

profissional, mas também da empresa – exige uma habilidade de linguagem que vai 

além dos jargões, simplificações e “criações linguísticas” utilizadas na internet e 

nos “papos” com o grupo ou tribo. 

O linguista Evanildo Bechara, autor da mais famosa gramática brasileira, mem-

bro da Academia Brasileira de Letras e Professor Emérito do CIEE, defende que as 

escolas deveriam formar poliglotas no seu próprio idioma. Por exemplo, a maneira 

como os jovens se comunicam com seus colegas deve ser diametralmente oposta 

àquela que ele usará para tratar de assuntos profissionais, e isso nem sempre é tão 

claro. Gírias, construções de frases e concatenação de argumentos: tudo muda, 

quando se transita do mundinho pessoal para o universo corporativo. E como pas-

sar esse cabedal de vocábulos, regras e estilos para estudantes que, segundo pes-

quisa do Instituto Pró-Livro divulgada em meados de 2008, leem apenas 7,2/ano, 

sendo que 1,7 é por vontade própria.

No mundo corporativo, todos precisam falar e escrever no mesmo idioma 

– no nosso caso, o português. As deficiências são grandes e generalizadas, 

mas o jovem pode compensar o que não aprendeu na escola aprimorando sua 

capacidade de escrever, ler e falar bem. Basta seguir uma receita antiga, mas 

ainda não substituída: ler e escrever muito; discutir o que leu; recorrer a di-

cionários e gramáticas, para esclarecer dúvidas sobre o sentido ou o uso de 

palavras. Pois, como em todo engenho e arte, é somente lendo e escrevendo 

que se aprende a ler e a escrever bem.
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atitudeatitude

Especialistas e pesquisas indicam que quanto antes o jovem estudante iniciar 

sua vivência prática, maiores serão suas chances de conseguir um bom emprego na 

área escolhida, logo depois da formatura – ou, até mesmo, conseguir uma efeti-

vação antes de receber o sonhado diploma. E a realidade mostra que o estágio é o 

melhor caminho para ingressar no mundo do trabalho, tanto que alguns processos 

seletivos registram um número de candidatos por vaga ainda maior do que os mais 

concorridos vestibulares.

Assim, a primeira questão a resolver é a seguinte: na disputa por uma vaga 

de estágio, quem sai na frente? Um estudante de uma faculdade considerada de 

primeira linha ou um candidato que, já na entrevista com o recrutador, demonstra 

que, além de bom desempenho escolar, sabe trabalhar em equipe, é proativo, ves-

te-se adequadamente e exibe várias outras habilidades?

Ao contrário do que se acreditava até alguns anos atrás, as centenas de pro-

cessos seletivos dos quais jovens cadastrados no CIEE participam diariamente 

têm provado que apenas o nome da faculdade não é mais garantia de uma boa 

colocação no mercado de trabalho, especialmente quando o jovem não tem uma 

formação atitudinal valorizada no ambiente corporativo. As páginas seguintes 

trazem dicas sobre comportamentos, atitudes e habilidades mais valorizadas 

pelos recrutadores na avaliação de candidatos. Vale destacar que há uma série 

de outras aptidões que são analisadas, mas em razão de espaço foram selecio-

nadas as mais representativas, que poderão servir de modelo para pesquisas que 

os jovens interessados poderão fazer sobre esse tema na internet, em revistas e 

colunas de jornais especializadas em recursos humanos, em palestras e até em 

conversa com profissionais veteranos.

Posturas que aprimoram o 
desempenho do estagiário no 

ambiente profissional
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éticaética

Sempre que denúncias de corrupção ganham espaço na imprensa, entra em cena 

o debate sobre um valor que deveria orientar o comportamento de qualquer cida-

dão: a ética. Valor que vale também para o profissional já formado e para o jovem 

que se prepara para iniciar carreira. Ao contrário do que muitos alardeiam, a ética 

não está fora de moda, nem representa um potencial prejuízo para quem a segue. 

Ao contrário, é uma prática valorizada no mundo corporativo. Desrespeitá-la quase 

sempre prejudica os planos de carreira e pode até resultar em demissão. 

Ao se formar, o universitário presta um juramento, prometendo respeitar as 

normas que regem a categoria na qual está ingressando. Praticamente todas as 

profissões adotam um código de ética, que pode ser explícito (quando definido por 

normas escritas) ou implícito (não escrito, mas aceito de forma consensual). Trata-

se de um conjunto de valores construídos sobre fundamentos comuns, como res-

ponsabilidade, compromisso, honestidade, respeito às leis, cooperação no trabalho 

em equipe, agir certo mesmo que não esteja sendo observado por terceiros. Em 

vários casos, o rigor é tal que existem comissões com poder para expulsar aqueles 

que cometem falhas graves, como nos casos de advogados e médicos. 

Com base em sua sólida experiência na inserção dos jovens no mercado de 

trabalho, o CIEE recomenda que o estudante adote uma postura ética já nas ativi-

dades escolares, estendendo-a ao estágio, ao período como trainee e, finalmente, 

à carreira. Mas, afinal, por que a ética é tão importante? Primeiro, porque estabe-

lece parâmetros que asseguram o correto desempenho da atividade, protegem a 

categoria e asseguram a qualidade do serviço executado. Mais do que elogios – que 

nem sempre virão, mesmo porque se trata de uma obrigação –, o respeito à ética 

gera e consolida a indispensável confiança que todo profissional de sucesso deverá 

conquistar, tanto por parte da empresa quanto da sua equipe e clientes. 

Ao dar os primeiros passos no ambiente de trabalho, o jovem descobrirá que, 

além dos valores pessoais e da categoria profissional, muitas vezes terá de obser-

var a ética empresarial, que poderá alavancar seu futuro na corporação. Geralmen-

te, são normas para atos como aceitação de presentes e convites de fornecedores 
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marketing pessoal

ou clientes, contribuição para campanhas eleitorais, uso de drogas, privacidade 

dos funcionários, utilização dos bens da empresa, incluindo a internet e o correio 

eletrônico, que deve servir que exclusivamente a finalidades profissionais.

Não é muito difícil descobrir qual é a postura certa: basta colocar o bem comum 

à frente do interesse individual. A receita vale para qualquer situação, seja ela 

pessoal, profissional ou social.

marketing pessoal

O marketing pessoal é valorizado desde o processo seletivo até os mais altos 

níveis da estrutura organizacional. Claro que ter a formação, as qualificações e 

as competências adequadas ao posto pretendido são fatores fundamentais. Mas, 

além desses ingredientes, existe uma habilidade que pode fazer toda a diferença. 

Trata-se do talento para demonstrar as próprias aptidões com segurança e eficá-

cia, no momento e na forma certos para cada situação. Alguns possuem esse dom, 

mas aqueles que não foram bem aquinhoados pela natureza podem desenvolver o 

chamado marketing pessoal.

Para bem definir essa habilidade, é melhor começar por dizer o que ela não 

é. Ao contrário do que muitos supõem, não significa falsificar competências, 

camuflar deficiências ou assumir um perfil irreal. Os especialistas não se cansam 

de afirmar que até agora não se descobriu melhor marketing pessoal do que a 

autenticidade ou a verdade.

O ponto de partida para formular uma estratégia de marketing pessoal consiste 

em conhecer a si mesmo, a partir de uma avaliação objetiva dos pontos positivos 

e negativos – no caso da carreira, sempre tendo como parâmetro a meta estabe-

lecida. O segundo ponto é aceitar-se (o famoso “ser você mesmo”) e desenvolver 

a autoestima, partindo do pressuposto de que o sucesso não é exclusividade de 

nenhum tipo de personalidade e de que o papel do marketing pessoal é exatamente 

dar visibilidade ao conjunto de características que destacam positivamente um 

determinado candidato entre outros. Feito o inventário dos pontos fortes e dos 

fracos (que não devem ser lamentados, mas desenvolvidos e/ou compensados), o 
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voluntariado

candidato deve apresentar-se com honestidade, segurança e naturalidade – lem-

brando sempre que marketing pessoal não significa superexposição ou demons-

trações de ego inflado. E mais: não esquecer que uma boa imagem profissional é 

construída a partir de ações corriqueiras, como ser pontual, cortês com os colegas, 

ter iniciativa e criatividade no dia a dia, comunicar-se com clareza. 

Especificamente nos processos seletivos, o CIEE constatou que levam vantagem 

os candidatos que organizam e expõem com clareza o conteúdo de sua apresen-

tação; controlam a voz; olham para todos os presentes; mantêm o corpo ereto; 

evitam dar as costas a pessoas presentes na sala; e não exageram na gesticulação. 

O CIEE recomenda complementar a estratégia com fatores externos, como currículo 

adequado e apresentação visual coerente com a vaga pretendida. Tudo isso obede-

cendo a um fator valorizadíssimo em qualquer circunstância: o bom-senso. 

voluntariado

Muitos analistas preveem que dentro de meia década, ou pouco mais, um 

jovem de 25 anos perderá boas oportunidades no mercado de trabalho se não 

apresentar, em seu currículo, experiência em trabalho voluntário. Várias razões 

levam a confirmar essa tendência, e a crescente aceitação da responsabilidade 

social por parte das empresas é apenas uma delas. Mas, afinal, por que o volun-

tariado pode fazer a diferença na hora de escolher quem ficará com a vaga de 

estágio, de trainee ou de primeiro emprego? 

O depoimento do premiado publicitário Luiz Lara, sócio-presidente da agência 

Lew Lara Propaganda e Comunicação, é ilustrativo. Voluntário desde os 15 anos de 

idade, ele não parou mais. Hoje, com uma bagagem de quase três décadas dedica-

das ao trabalho comunitário, ele é categórico ao afirmar que essa atividade não 

funciona como obrigação ou prática para tranquilizar a consciência. “É apaixonan-

te, dá prazer e satisfação, pois, convivendo com realidades diferentes, temos uma 

visão mais abrangente do mundo”, afirma. Aí está a primeira pista: o desenvolvi-

mento de visão global é uma das razões por que muitas empresas, no processo de 

contratação, valorizam os candidatos com ações voluntárias. 
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Fábio Silva Mello, técnico em planejamento de uma empresa de engenharia, 

atua aos sábados como voluntário, dando aulas e coordenando a área de informá-

tica  de uma casa transitória em São Paulo. Sua história, entretanto, tem dois la-

dos. Como não tinha dinheiro para pagar os estudos, matriculou-se na instituição 

e aprendeu o ofício de eletricista-instalador e passou a cuidar, como voluntário, 

do conserto e manutenção das instalações e equipamentos da casa, incluindo 

computadores recebidos como doação. Seu empenho despertou a atenção dos 

gestores da instituição, e rendeu o convite para criar e gerenciar o suporte téc-

nico de informática. Fábio continuou os estudos, formou-se em Processamento 

de Dados pela Universidade Mackenzie e manteve sua atividade voluntária. A 

experiência na casa transitória mudou sua maneira de ver o mundo: “O voluntá-

rio ganha um grande conhecimento humano e pode aplicá-lo em sua vida, deixa 

de reclamar e passa a agir”, ensina, reconhecendo, ainda, que a oportunidade de 

aplicar na prática a teoria aprendida na faculdade contribuiu para a sua forma-

ção profissional. As duas experiências foram extraídas do livro Profissões 2005 

– Guia para ajudar o jovem estudante na escolha da carreira, editado pelo CIEE e 

distribuído gratuitamente aos interessados. 

Pesquisas mostram que mais da metade dos jovens brasileiros gostaria de se 

dedicar a esse tipo de atividade. Mas a experiência mostra que só boa vontade 

não é suficiente para fazer um bom voluntário. Na grande maioria, os jovens pre-

cisam vencer a inconstância e cumprir os compromissos assumidos, na hora cer-

ta, pois há pessoas ou projetos que dependem de sua atuação – o que contribui 

para o desenvolvimento de características como disciplina, pontualidade, res-

ponsabilidade e capacidade de gestão de tempo. Só por esse caráter educativo, 

o voluntariado já mereceria papel de destaque como instrumento de formação do 

profissional e do cidadão de amanhã. Mas há outros benefícios: as empresas sem-

pre procuram pessoas criativas e capazes de sair-se bem em situações inespera-

das. Tais qualidades podem ser exercitadas no serviço voluntário, assim como se 

pode desenvolver o trabalho em equipe e a capacidade de reflexão. Em resumo, 

o voluntariado bem realizado é uma excelente escola para aprimorar aptidões 

muito bem-vindas no mundo corporativo.

Para finalizar, mais uma confirmação. Em pesquisa realizada pelo CIEE com 

cerca de 475 profissionais envolvidos com os processos seletivos de suas res-
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educação continuada

pectivas empresas, 8,7% apontaram o voluntariado como o conhecimento/ex-

periência que mais os influencia na decisão por um dos candidatos – à frente 

de domínio do segundo idioma, que ficou com 8,2%.

educação continuada

Logo nos seus primeiros dias no 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 atualmente é “visão estratégica”, dupla 

de palavras empregada em vários sentidos, mas o que aqui interessa é aquele que 

indica uma habilidade especial: o domínio da arte de aplicar com eficácia os recur-

sos 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 jo-

vem que começa a traçar seu plano de carreira. De início, ele precisa estar sempre 

antenado à realidade, buscando identificar o mais cedo possível os obstáculos que 

deverá vencer e também perceber – e aproveitar ao máximo – as oportunidades que 

surgem e tudo que pode enriquecer sua formação.

Não é tarefa fácil adquirir as informações que permitem entender um mundo 

cada vez mais complexo e em ritmo acelerado de mudança. Um dos pilares para 

a construção da bagagem de conhecimentos é o paradigma do aprendizado por 

toda a vida, aliado a uma insaciável curiosidade. O jovem que está iniciando 

carreira agora conta com a vantagem, inexistente há poucas décadas, de uma 

ampla, inovadora e qualificada rede de ensino: universidades e centros de trei-

namento corporativos; educação a distância; cursos de especialização; práticas 

modernas de avaliação; e todo o arsenal antigo, mas ainda muito útil, capita-

neado pelo estágio, que promove a indispensável aproximação entre empresa e 

escola. Na sequência do estágio, o futuro profissional conta com os programas de 

trainees, que possibilitam sua formação dentro da cultura da empresa e da área 
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de atuação escolhida. Paralelamente, ele poderá explorar oportunidades, entre 

as quais a rotação de funções, o voluntariado em áreas afins, os múltiplos cursos 

de pós-graduação, etc. Como se vê, aqui a grande novidade é a percepção de que, 

qualquer que seja o rumo profissional escolhido, aprender durante toda a vida é 

uma decisão inadiável para quem quer trilhar uma carreira de sucesso.

educação a distância

Pode ser uma surpresa para as gerações que nasceram na era do computador, 

mas a educação a distância já existia há mais de um século quando duas pessoas 

estabeleceram a primeira comunicação pela internet, nos anos 1960. Educação a 

distância, ou simplesmente EaD, nada mais é do que uma modalidade de ensino que 

se caracteriza pela interação não presencial entre alunos e professores. Surgiu no 

Brasil em meados do século 20, com os cursos por correspondência, que utilizavam 

os Correios para disseminar conhecimentos. Acompanhou de perto os avanços da 

tecnologia, agregando o rádio, a televisão, o vídeo, o cinema, discos de vinil, fi-

tas cassetes, o CD e o DVD. Hoje, encontrou seu mais perfeito abrigo, a web ou a 

rede mundial de comunicação. Com excelentes resultados, medidos por indicadores 

nacionais de desempenho estudantil, os cursos a distância se multiplicam e já ga-

nham a grife de instituições de ensino renomadas e de reconhecida seriedade. 

Com a internet, a EaD deu um enorme salto, pois possibilita a tutoria permanente, 

ou seja, o aluno passa a ter à sua disposição um tutor para esclarecer as dúvidas e for-

necer orientações, às vezes on-line, outras vezes por e-mail, restabelecendo de certa 

forma a relação professor-aluno. Incluem-se nesse padrão os mais modernos cursos 

oferecidos no mercado e também o Programa CIEE de Educação a Distância, lançado há 

quatro anos com um objetivo definido. Num primeiro momento, destinou-se a preparar 

gratuitamente os estudantes para enfrentar os processos seletivos, suavizando, assim, 

a sua busca por vagas de estagiário, trainee e mesmo primeiro emprego. 

O CIEE não é escola, mas, reconhecendo a sua responsabilidade institucional 

com a educação, investiu em seu programa, acrescentando periodicamente novos 

cursos, sempre totalmente gratuitos e voltados para o aprimoramento da empre-
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gabilidade dos jovens. Assim, disponibiliza para estudantes que querem investir 

tempo e esforço no desenvolvimento de seu potencial e na aquisição de novos 

conhecimentos, um programa diversificado de cursos que vão desde informática 

(Pacote Office) até criatividade e atendimento ao cliente. Todos os cursos de EaD 

do CIEE são gratuitos e estão disponíveis no site www.ciee.org.br. 

A EaD é indicada para escolarizar multidões de desescolarizados, reciclar pro-

fissionais em situação de desemprego tecnológico, servir de suporte à educação 

permanente e complementar ou compensar insuficiências dos alunos dos cursos 

médio, técnicos ou superiores. São as duas últimas hipóteses que devem interessar 

primordialmente aos jovens estudantes. Primeiro, porque é uma grande ferramenta 

para corrigir as deficiências de aprendizado – recomenda-se que o jovem faça uma 

avaliação objetiva de suas carências e procure os cursos adequados. Segundo, por-

que possibilita que, ainda durante o curso regular ou assim que formado, ele possa 

adquirir novas competências, sem comprometimento de horários.

O estudante precisa ter em mente que a EaD não se contrapõe ao ensino presen-

cial, mas representa uma nova possibilidade de aprender cada vez mais – essa postura 

mágica que abre portas e consolida carreiras no mercado de trabalho. Especialistas já 

estão identificando o perfil do aluno de EaD: maduro, automotivado, aberto a novas 

ideias e perspectivas, disciplinado, bom administrador de tempo e capaz de aproveitar 

oportunidades para aprimorar seu desenvolvimento intelectual e profissional – uma 

avaliação bem interessante para quem quer disputar espaço no concorrido mercado de 

trabalho. No Brasil, ainda não há parâmetros para avaliar a receptividade dos profis-

sionais formados por cursos a distância. Mas se prevalecer a tendência registrada nos 

Estados Unidos e na Europa, ela será ótima: lá, as empresas estão mais preocupadas 

com a competência do candidato do que com a forma pela qual ele se capacitou.  

Para os interessados, vale atentar para algumas dicas e tomar certas precauções 

antes de embarcar num desses cursos, como alerta a Associação Brasileira de Ensino a 

Distância (Abed): obter informações de alunos e ex-alunos; verificar a idoneidade da 

instituição responsável (o site www.mec.gov.br dá a relação das escolas credenciadas e 

cursos autorizados); ler minicurrículos dos coordenadores e professores; conferir a es-

trutura de apoio oferecida (suporte técnico, apoio pedagógico, orientação acadêmica, 

etc.); confirmar o preenchimento de pré-requisitos exigidos pelo curso; e avaliar todos 

os custos envolvidos, diretos e indiretos. Depois, é só se organizar e ir em frente.
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trabalho em equipetrabalho em equipe

Quando tentar identificar os diferenciais valorizados nos processos seletivos ou 

na construção da carreira, o jovem logo descobrirá que entre os requisitos mais 

importantes se destaca a habilidade de trabalhar em equipe. Se quiser se aprofun-

dar no assunto, primeiro se espantará com a quantidade de artigos, livros, vídeos, 

filmes, estudos, análises, etc., dedicados ao tema. Em seguida, ele se surpreenderá 

com as muitas possibilidades de aprimorar essa prática, pois não há especialista 

que negue a importância do trabalho conjunto quando um grupo decide alcançar 

um objetivo comum. 

Segundo os especialistas, desenvolver a aptidão de trabalhar em conjunto não 

é tão difícil quanto se pensa. Basta seguir um conjunto de posturas que ajudam 

a integração. Um site português, dedicado a questões de carreira, elaborou uma 

pequena lista de conselhos, que valem pelos dez mandamentos do bom relaciona-

mento. A primeira recomendação é ser paciente para conciliar opiniões diversas. 

A segunda, é aceitar as idéias dos outros, admitindo que a sugestão de um colega 

pode ser melhor para o objetivo comum. Não criticar pessoas, mas sim as idéias, 

independentemente da opinião sobre o colega em foco, é a terceira. Aprender 

a dividir é o quarto mandamento, que recomenda partilhar responsabilidades e 

informações. A recomendação seguinte é trabalhar, o que pode parecer uma redun-

dância, mas não é; vale lembrar que muitos acham que atuar em grupo ou dividir é 

sinônimo de descuidar de suas obrigações. 

O sexto conselho é ser participativo e solidário, dispondo-se a dar ou solicitar 

ajuda quando necessário. O sétimo mandamento é dialogar, buscando solucionar 

rapidamente qualquer problema que surja. Depois, vem planejar, que é uma fer-

ramenta importante para evitar dispersão de esforços, retrabalhos, superposição 

de responsabilidades e tarefas. Aceitar a idéia do erro, em nono lugar, significa 

resistir à tentação de “fechar” o grupo e ficar impermeável a críticas e opiniões 

externas, acreditando que a equipe é imune a erros. O último conselho manda 

aproveitar, pois o trabalho em equipe é uma ótima oportunidade de conhecer me-

lhor os colegas e de aprender com eles. 
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criatividadecriatividade

O dicionário Houaiss define criatividade como “qualidade ou característica de 

quem ou do que é criativo”. Logo em seguida, explicita: “inventividade, inteli-

gência e talento, natos ou adquiridos, para criar, inventar, inovar, quer no campo 

artístico, quer no científico, esportivo, etc.”. É na segunda acepção que a pala-

vra é usada pelos recrutadores de talentos e pelos especialistas em gestão de 

carreira, quando colocam a criatividade como um dos requisitos valorizados nos 

processos seletivos. Vale notar que o próprio dicionarista desmonta a desculpa 

daqueles que não se arriscam a propor uma nova ideia, alegando que “o criativo 

nasce feito”. Não é verdade, pois a criatividade é um talento que pode ser adqui-

rido, desenvolvido e estimulado. E mais: numa época de mudanças tão aceleradas 

que as inovações de hoje se tornarão conhecimentos obsoletos amanhã, a cada 

dia surgem problemas e oportunidades que pedem novas perspectivas e novas 

formas de abordagem. É essa realidade que transforma o potencial criativo dos 

profissionais num valorizado diferencial.

A criatividade decorre de uma nova maneira de olhar e de pensar as coisas, 

lembrando que novas ideias surgem do conhecimento da área de atuação e da 

convivência com o problema. Cada vez mais os avanços resultam de pequenas 

inovações, invenções ou aperfeiçoamentos que vão se acoplando e, aos poucos, 

geram um produto, processo ou serviço melhor. Portanto, ser criativo, em inúmeros 

casos, não significa promover uma revolução no ambiente de trabalho, mas, sim, 

pesquisar, refletir, procurar descobrir novos usos para equipamentos em uso e, 

gradativamente, otimizar os resultados. 

Hoje, os avanços são produto da ação de equipe, da soma das habilidades e 

competências dos profissionais. Ou seja, também no capítulo criatividade, é mui-

to interessante cultivar a arte de trabalhar em equipe, aprendendo a ouvir com 

atenção as ideias alheias e buscando contribuir para que elas se aprimorem ou se 

viabilizem. Isso não significa que o jovem não deve assumir e deixar bem clara a 

paternidade de suas propostas e sugestões, pois esse será um dos combustíveis do 

sucesso que pretende conquistar em sua trajetória profissional.

Para finalizar, é bom não esquecer o outro lado da moeda. Afinal, se é preciso 

criatividade para promover mudanças, ela também é necessária para que o profis-
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networking

sional se adapte o mais rapidamente possível às inovações. Portanto, nada mais 

contra-indicado do que a resistência a mudanças, numa postura negativa que pode 

comprometer o progresso da carreira. 

networking

Assim que estiver estagiando, o estudante esperto certamente se empenhará 

em aproveitar ao máximo a oportunidade, conquistada na dura concorrência com 

dezenas de colegas interessados em vivenciar a prática num ambiente empresa-

rial. Mesmo recém-contratado e ainda se familiarizando com a cultura corporati-

va, é hora de estabelecer os primeiros contatos pessoais – objetivo que será sim-

plificado se ele participar de um processo integrativo, cuja finalidade é facilitar 

sua inserção no ambiente de trabalho e propiciar a oportunidade de conhecer as 

pessoas com as quais atuará. 

Uma recomendação preciosa aos interessados em construir a rede de relacio-

namentos é deixar de lado a discriminação e o oportunismo. Primeiro, porque tal 

decisão revelará muito do seu caráter. Segundo, porque quem só se aproxima dos 

colegas por interesse será visto com antipatia e reserva. Há ações que facilitam 

a integração no dia a dia da empresa. Por exemplo, frequentar seminários ou reu-

niões de equipe, sempre que solicitado, poderá render convites para participar de 

coquetéis e eventos, sempre boas ocasiões para fazer contatos com profissionais 

da própria empresa ou de outras. Contribuem também para o bom relacionamento 

hábitos como a pontualidade e o respeito aos compromissos assumidos. O nova-

to deve ouvir mais do que falar, recolhendo o máximo de informações antes de 

apresentar suas ideias ou executar uma nova tarefa. Exercitando essa habilidade 

pessoal, ele descobrirá que não é difícil ser claro e objetivo na comunicação, es-

forçando-se para entender o ponto de vista de quem está do outro lado da mesa e, 

a partir daí, expor suas propostas ou opiniões.

Esse é o caminho para começar a formar sua rede de relacionamento, que mui-

tos consultores de recursos humanos classificam como o maior patrimônio de um 

jovem decidido a ter sucesso na carreira. Mas essa não é a única utilidade dessa 
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administração de tempo

rede, também popularizada pelo termo inglês networking. Quem consegue mon-

tar um sólido círculo de relacionamento é visto com bons olhos pelos gestores, 

que se esforçam para ampliar o potencial de sinergia das empresas. E sinergia 

nada mais é do que obter da equipe um desempenho superior à soma das com-

petências e habilidades individuais, objetivo que só se concretiza em ambientes 

corporativos que propiciem rápida comunicação e troca de conhecimentos. Ou 

seja, uma empresa em que o relacionamento interpessoal de ótima qualidade 

aglutina o quadro de colaboradores.

administração de tempo

Com escola, deveres de casa, cursos extracurriculares, esportes e (por que 

não?) diversão, muitos estudantes têm uma agenda diária mais sobrecarregada 

do que muitos profissionais. Some-se a esse acúmulo de atividades as longas 

horas ao telefone, outro tanto na internet, a procura de anotações perdidas, a 

incapacidade de dizer não às solicitações de amigos e está montado um quadro 

muito conhecido de pais, professores, supervisores de treinamento e chefes de 

adolescentes e jovens. 

Esse cenário um tanto caótico de desorganização e tarefas não realizadas tem 

relação direta com uma competência cada vez mais valorizada no ambiente de 

trabalho: a gestão de tempo. Para quem acha que se trata de mais uma invenção, 

é interessante lembrar que especialistas em recursos humanos estimam que, em 

média, um quarto da jornada é dedicado a atividades não relacionadas com o tra-

balho. Trocando em miúdos, os profissionais desperdiçam, em média, duas horas 

por dia – tempo que poderia ser destinado, por exemplo, ao maior convívio com a 

família ou ao lazer. 

Do lado da empresa, a preocupação se traduz nos investimentos em programas 

de melhora de produtividade, que quase sempre reservam espaço para disseminar 

orientações voltadas ao combate aos desperdiçadores e ladrões de tempo. Além 

disso, numa atitude mais pragmática, muitas organizações monitoram o uso do 

telefone e o acesso à internet, já que e-mails abusivos, bate-papos e jogos apa-
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depois da formatura

recem no topo da lista como exemplos de ladrões de tempo, e podem ser usados 

como critérios para dispensa. Já entre os desperdiçadores, incluem-se a falta de 

percepção de que o contato telefônico pode ser mais rápido e eficiente do que um 

interminável vai-e-vem de e-mails; a incapacidade de delegar; a intromissão em 

tarefas alheias; o receio de pedir esclarecimentos, quando há dúvidas; etc.

Por isso, quando um jovem dá seus primeiros passos no mundo do trabalho e 

mostra que sabe usar bem o tempo, é uma agradável surpresa. Agradável e rara, é 

preciso confessar. Portanto, quem está interessado em aproveitar ao máximo uma 

oportunidade de inserção no mercado, pode e deve começar a se capacitar como 

gestor do próprio tempo, pois esse será um dos fatores que poderá motivar sua per-

manência ou a ascensão na empresa. Há consenso entre a maioria dos estudiosos 

de que a boa gestão de tempo nasce da definição clara de objetivos e da adoção 

de uma escala de prioridades, encabeçada pelas tarefas: importantes e urgentes; 

seguidas pelas importantes, mas não urgentes; vindo em terceiro lugar as urgen-

tes, mas não importantes, e finalizando a lista as não importantes nem urgentes. 

A partir daí, o jovem estagiário/trainee já tem bons elementos para começar a ser 

dono, e não refém, do seu tempo.

depois da formatura

Uma enquete realizada pelo CIEE, com quase nove mil estudantes, é um belo 

exemplo da crescente clareza com que os jovens encaram seu futuro profissio-

nal. E mais: mostra que, ainda nos bancos escolares, eles revelam uma saudável 

preocupação com o plano de carreira, definindo com bastante propriedade suas 

principais metas após a formatura. No topo do ranking, aparece o objetivo “fazer 

pós-graduação ou curso de especialização”, assinalado em 24,69 % das respos-

tas. A opção indica que uma parcela razoável dos jovens já assimilou a noção de 

que, na nova economia, o aprendizado contínuo é fator essencial para o sucesso 

na carreira ou, até mesmo, o ingresso em determinadas áreas de atuação. O que é 

melhor, eles já pretendem partir para o aprimoramento educacional antes mesmo 

de sentir a pressão da realidade. 
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Ainda no campo da escolaridade, o ensino brasileiro parece ter bom conceito 

entre os consultados, pois apenas 5% deles escolheram a opção “estudar fora do 

Brasil”. Nesse ponto, parece que estão surtindo efeito os alertas de especialis-

tas, que consideram os cursos de MBAs, mestrado e doutorado ministrados pelas 

boas universidades brasileiras com qualidade igual ou até melhor do que os das 

instituições estrangeiras, com exceção das top de linha, caso de Harvard, Oxford 

e umas poucas outras. 

Em segundo lugar, 22,17% admitem que desejam conseguir um emprego fixo. 

Para esses, é sempre bom lembrar que a construção de uma sólida carreira depen-

de de uma dose de empreendedorismo, ou seja a capacidade de atuar ativamente 

na busca de seu objetivo. Eles devem se preparar adequadamente para enfrentar 

a forte competição pelo emprego formal num mercado de trabalho cada vez mais 

exigente. Um primeiro passo seria identificar as perspectivas de carreira, levando 

em conta que hoje as áreas de atuação são multidisciplinares e não mais restritas 

a determinada habilitação. Por exemplo, um graduado em Direito, com a devida 

especialização, pode encontrar campo de trabalho fora dos grandes escritórios ou 

dos departamentos jurídicos de empresas.

Em terceiro lugar, com 16,7%, desponta a opção “conseguir um novo emprego 

na área de atuação de seu curso de formação” – dado que revela o acerto da es-

colha do curso por parte de quase um quarto dos estudantes. A resposta seguinte 

confirma esse fato, pois 12,31% gostariam de ser efetivados na empresa onde 

estagiam, contra os 2,8% que gostariam de ser promovidos no emprego atual. 

Trabalhar como autônomo (7,4%) e criar uma empresa (5%) fazem parte dos pla-

nos de uma pequena parcela dos estudantes e indicam certa aversão a voos solos 

profissionais. A ideia de trabalhar fora do Brasil passa pela cabeça de apenas 4% 

dos estudantes.
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o atalho para o estágioo atalho para o estágio

Se o jovem leitor chegou até aqui, sabe o que esperar ao ser encaminha-

do para uma vaga de estágio. Mas entre tomar a decisão de participar de um 

processo seletivo e ser convocado para preencher uma vaga, há uma enorme 

distância a percorrer. Como encontrar a melhor oportunidade? Vale a pena sair 

com uma pasta de currículos debaixo do braço batendo à porta das empresas? 

Como saber se a oferta é séria e o estágio proposto será realizado de acordo 

com a lei ou programado para cumprir sua principal função, que é complemen-

tar o aprendizado teórico com a prática profissional?

Há quase cinco décadas, o CIEE convive com essas e outras inquietações do 

estudante ávido para ingressar no mundo do trabalho. Ao longo desse tempo, acu-

mulou vasta experiência, a ponto de se transformar no maior e mais reconhecido 

agente de integração do Brasil (como são denominadas as organizações que fazem 

a ponte entre empresa, escola e estudante). Ou seja, o CIEE está qualificadíssimo 

para orientar tanto o jovem quanto a instituição de ensino e as empresas, em to-

das as questões referentes a estágio e aprendizagem profissional. 

As facilidades começam com o acesso ao Portal do Estágio (www.ciee.org.br), 

que oferece ao interessado todas as informações de como se cadastrar para se 

candidatar a oportunidades de estágio ou aprendizagem. Ali, o estudante também 

toma conhecimento de uma série de cursos presenciais ou a distância, de um alen-

tado calendário de palestras sobre os mais diversos temas e de eventos voltados à 

capacitação prática, como feiras, workshops e oficinas. E o que é melhor: tudo sem 

cobrar nem um centavo dos jovens. 

Detentor de processos e tecnologias que desenvolveu especificamente para 

atender ao estudante, e que nenhum outro agente de integração possui, o CIEE 

CIEE é o maior aliado
dos jovens que buscam

experiências práticas
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tem no seu site a face mais visível de um complexo sistema operacional que cruza 

automaticamente o perfil dos candidatos com as especificações de todas as vagas 

abertas por empresas e órgãos públicos. O programa leva em consideração também 

os parâmetros fornecidos pelas instituições de ensino sobre quais as condições 

exigidas para autorizar o estágio de seus alunos. Tudo isso a um clique de mou-

se. Por isso, nunca é demais gastar uns minutinhos para se familiarizar com cada 

recurso do Portal do Estágio, que em 2008 recebeu mais de um milhão de visitas. 

A alta procura é indício claro de que a lacuna entre empresas e escolas ainda 

está longe de ser preenchida. Como mostra a lista a seguir, há um amplo leque de 

serviços e de facilidades que o estudante encontra no CIEE, apenas acessando o 

ambiente do Estudante:

 Cadastro/Atualização de dados – O jovem preenche uma série de formulários 

com informações pessoais e acadêmicas. Quanto mais rico e mais atual é o seu ca-

dastro, maiores serão as chances de ser convocado para entrevistas nas empresas. 

Por exemplo: se de um semestre para o outro avançou para o nível intermediário do 

curso de inglês, já poderá concorrer a vagas que exigem um perfil mais qualificado 

e oferecem bolsa-auxílio mais atraente.

 Banco de vagas – Quem não quer esperar uma vaga “cair no colo” deve correr 

atrás das oportunidades. Nesse menu, é possível visualizar todas as vagas que 

combinam com o seu perfil e as orientações da sua escola.  

 Currículo – Todas as informações transmitidas no primeiro menu, aqui se conver-

tem instantaneamente num curriculum vitae formatado de acordo com os padrões 

mais valorizados pelo mercado de trabalho. O documento pode ser impresso para ser 

distribuído nas empresas ou entregue nas entrevistas facilitadas pelo CIEE.

 Cursos a distância – São cerca de 30 opções que ensinam de informática a aspec-

tos atitudinais valorizados pelos gestores de recursos humanos. Contando com tutoria, 

animação, interatividade, chats e salas de bate-papo, apresentam uma grande vanta-

gem adicional: podem ser feitos em horário e local mais conveniente ao aluno.

 Histórico de vagas: Permite uma visualização geral das vagas oferecidas ao 

estudante desde o seu cadastramento.

 Desenvolvimento e Informação Profissional – São oficinas e aulas gratuitas 

sobre mais de uma dezena de temas atitudinais, como atenção concentrada, lide-

rança e informática.
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 Vagas no celular – O estudante que cadastrar o número de celular passa a receber 

convocações para entrevistas de estágio por torpedos (SMS) sem nenhum custo.

Além de estimular empresas a abrir mais vagas de estágio, a recrutar e selecio-

nar candidatos, a promover cursos a distância e presenciais, o CIEE realiza outras 

ações visando sempre à empregabilidade dos jovens. A Feira do Estudante – Expo 

CIEE é a maior delas, reunindo anualmente empresas, escolas e estudantes para 

troca de experiências e informações sobre o mercado de trabalho, transmitidas por 

um alentado programa de palestras profissionais. 

Disseminar informação de qualidade, como se vê, é uma das metas perseguidas 

pelo CIEE. Para tanto, edita bimestralmente a revista Agitação que traz repor-

tagens sobre tendências profissionais, entrevistas com empresários, educadores 

e especialistas, além de matérias sobre cultura e comportamento. Já a leitura e 

a prática da boa escrita são estimuladas por concursos literários promovidos em 

parceria com a Academia Brasileira de Letras (ABL), Conselho Administrativo de 

Defesa Econômica (Cade) e com a Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas 

(Senad), que a cada edição dividem um total de 39 mil reais entre vencedores.

O	Centro	de	Integração	Empresa-Escola	(CIEE)	foi	a	primeira	organização	a	apoiar	e	divulgar	

o	estágio	como	o	mais	eficaz	instrumento	de	inclusão	de	jovens	no	mercado	de	trabalho.	

Não	possui	fins	lucrativos,	todos	os	serviços	que	presta	aos	jovens	são	gratuitos,	e	todo	o	

apoio	que	recebe	de	empresas	e	órgãos	públicos	que	o	escolhem	para	administrar	programas	

de	estágio	é	revertido	em	programas	sociais.

Uma	das	preocupações	do	CIEE	é	atuar	como	um	agente	de	integração	completo,	oferecendo	

atendimento	de	qualidade	a	estudantes,	empresas	e	escolas.	O	bom	relacionamento	começa	

com	a	elaboração	do	Termo	de	Contrato	de	Estágio	(TCE)	rigorosamente	dentro	da	lei,	o	

que	evita	problemas	para	todos	os	envolvidos	no	processo.	Em	especial,	o	CIEE	recomenda	

que	os	 estudantes	 se	 informem	de	 todos	os	direitos	 e	deveres	 vinculados	ao	 seu	TCE.	 E	

lembra	que,	hoje,	o	estágio	é	mais	do	que	uma	experiência	prática.	Ao	se	adequar	à	nova	

realidade	do	mercado,	o	estágio	ganhou	novas	dimensões:	transformou-se	numa	atividade	

que	agrega	oportunidades	de	aprendizagem	profissional,	social	e	cultural,	ao	mesmo	tempo	

em	que	contribui	para	melhorar	o	desempenho	do	estagiário	na	sala	de	aula	e	lhe	assegura	

uma	renda	mensal,	na	 forma	de	bolsa-auxílio,	para	ajudar	nas	despesas	escolares	ou	até	

mesmo	no	orçamento	familiar.	Exatamente	como	manda	a	lei.	E	como	acredita	o	CIEE.	
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