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Concursos & Negócios

CARREIRA Principal obstáculo é a
concorrência maior, consequência
da redução da oferta de emprego

Formandos de 2016
têmmais desafios
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Terminar umagraduação e en-
carar o mercado de trabalho
competitivo é um desafio que
todos os formandos enfren-
tam. Em 2016, as consequên-
cias da crise econômica e as
incertezas sobre o futuro da
economia acrescentam mais
dificuldade para os novos pro-
fissionais.
Para Cezar Almeida , pre-

sidente da Associação Brasilei-
ra de Recursos Humanos
(ABRH-Bahia), o primeiro de-
safio dos novos formandos é a
maior concorrência, conse-
quente do menor número de
vagas de empregos. “A pre-
visão que a gente tem em re-
lação a 2016 é que vai ser um
ano de queda em relação a
2015, que já foi um ano difícil.
Ocenárioeconômicorefletedi-
retamente no nível de empre-
go”, diz Almeida.
Comumano ruim em2015,

o setor da indústria ainda pre-
cisa se recuperar para fornecer
a quantidade de vagas que
eram ofertadas no passado.
“Para 2016, as empresas do
setor sabem que não estão
produzindo tanto. Não temos
como garantir que tenha em-
prego para todos os forman-
dos”, afirma a coordenadora
do Núcleo de Carreiras do Se-
nai Cimatec, Maria Aparecida
Medrado.
Buscar oportunidades, ad-

quirir experiência e mais qua-
lificação é o que os consultores
de carreira orientam para
aqueles que entram em 2016
já formados ou para quem
completa a graduação este
ano. As relações construídas
durante a graduação podem
gerar oportunidades de em-
prego, principalmente num
contexto de maior competiti-
vidade. Manter a rede de re-
lacionamentos da faculdade e
não perder o vínculo com a
instituição são duas das prin-
cipais discas de especialistas
em Recursos Humanos.
“Uma das formas que você

se destaca na busca por um
lugar ao sol é através da sua
rede de relacionamentos. É o

primeiro ponto necessário pa-
ra se preocupar emmanter, no
ambiente que acabou de fazer
um curso, com os colegas os
funcionários da universidade,
os professores. É umambiente
interessante de networking”,
afirma Cezar Almeida.

Correr atrás
Além do contato direto com a
instituição, Maria Aparecida
Medrado orienta a não perder
a motivação pela busca de um
emprego. “É preciso continuar
se capacitando e buscando as
oportunidades, cadastrar os
currículos em sites e empresas
de RH, visitar as indústrias, fa-
zer contatos com as empresas
e pessoas importantes. É pre-
ciso bater na porta das em-
presas para buscar oportuni-
dades”, orienta.
Apesar de capacitação ser

essencial, emendar a gradua-
ção com uma pós-graduação
nem sempre é amelhor opção
para todos. “Depende do pla-
no de carreira. O que é im-
portante observar é se a hora
é de aprofundar o conheci-
mento emumaárea específica
ou é hora de ganhar experiên-
cia”, afirma.
Adquirir experiência é o

principalobjetivodaformanda
em recursos humanos Zélia
Oliveira. “O nosso desafio co-
mo formando é entrar nomer-
cado. Estamos vendo que está
difícil para quem está se for-
mando enão temexperiência.
Mas aomesmo tempo, as em-
presas precisamde sangueno-
vo e nós podemos mostrar o
nosso diferencial”, diz.
Além dos programas de es-

tágio e trainees, a experiência
necessária pode vir de inicia-
tivas que os formandos cos-
tumam não considerar, como
trabalho voluntário. “As em-
presas juniores são oportuni-
dades de trabalhar ainda na
faculdade. Entidades buscam
pessoas disponíveis para fazer
trabalho filantrópico. O que é
importanteparaquemestá co-
meçando a carreira é aceitar
pelo aprendizado, o que pode
garantir contratação”, afirma
presidente da ABRH Bahia.

“Uma das formas
que você se
destaca na busca
por um lugar ao
sol é através da
sua rede de
relacionamentos”

CEZAR ALMEIDA, da ABRH–BA

Empreender e fazer intercâmbio
são opções para recém-formados

Passar um período de tempo
no exterior e investir no em-
preendedorismo são outras
oportunidades que um recém
formado pode investir. Ir para
a França para estudar uma no-
va língua e tentar a continua-
ção da carreira na área de tec-
nologia era o plano do for-
mandoemadministraçãoGus-
tavo Kelsch, que se mudou pa-
ra Paris no final de 2015.
“Acho que na verdade era

uma decisão pessoal que já
tinha sido tomada.Quando eu
terminasse a faculdade, já ti-
nha decidido que eu iriamorar
fora. Mas o cenário da politica
econômica do Brasil não é fa-
vorável. Isso acaba acarretan-
do a fuga demão de obra qua-
lificada que desistem do país”,
disse Kelsch.

Mesmoacreditandoquepa-
ra empreender não há mo-
mento certo, a gerente da uni-
dade de atendimento indivi-
dual do Sebrae-BA, Fernanda
Gretz acredita que jovens que
estão saindo da faculdade têm
oportunidades e diferenciais
de quem está há mais tempo
em uma carreira.
“Quemestánafaculdadees-

tá mais preparado para inovar
e exercitar a criatividade. É um
perfil jovem, mais arrojado, e
que convivemelhor com a ino-
vação e com riscos. Como está
numa fase inicial da carreira,
ainda tem a possibilidade de
correr mais riscos calculados,
de pensar em um negócio ino-
vador. É mas fácil voltar ao iní-
cio se algo der errado”, diz a
gerente do Sebrae.

ALTERNATIVAS PARA
DRIBLAR OBSTÁCULOS

MENOS EMPREGOS
Com a economia
desaquecida e o
aumento do
desemprego, espera-se
oferta de menos de
vagas este ano

COMPETITIVIDADE Os
formados terão que
competir com
profissionais
qualificados disponíveis
no mercado por causa
da redução no número
de vagas de 2015

EXPERIÊNCIA É preciso
ter feito o dever de
casa e buscado
formação e experiência
ainda na faculdade,
com estágios, por
exemplo. O currículo do
profissional vai contar
mais este ano

EXPERIÊNCIA É preciso
buscar experiência nas
empresas. Programas
de trainees são ótimas
oportunidades, mesmo
que não remuneradas,
e podem garantir
contratação posterior

FILANTROPIA Se o
mercado de trabalho
estiver difícil, um
trabalho voluntário
pode ser um bom
diferencial no currículo
no futuro. Procure
entidades e
organizações de
confiança

PÓS-GRADUAÇÃO
Apesar de qualificação
ser importante,
emendar a graduação
em uma pós não é
indicado para todo
mundo. Às vezes a
experiência é melhor
do que uma
especialização. Analise
os objetivos de seu
plano de carreira

Formanda em
RH, Zélia
quer obter
experiência

Fernando Amorim / Ag. A TARDE

Recém-formado em
administração, Gustavo
foi estudar na França

“É preciso
continuar se
capacitando e
buscando as
oportunidades”

MARIA APARECIDA MEDRADO, do Senai

NEGÓCIOS INÍCIO
DE ANO ESTIMULA
QUEM PLANEJA
EMPREENDER 4

Mila Cordeiro / Ag. A TARDE

Lorine acaba
de lançar sua
loja virtual


