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Uma das mais difíceis decisões da
vida é a escolha de uma profissão, o
que geralmente acontece por volta
dos 17/18 anos, quando o jovem está
concluindo o ensino médio.

Ser bem-sucedido no curso de-
pende fundamentalmente de tê-lo
escolhido a partir de uma boa refle-
xão e da busca de informações a res-
peito dele. Considera-se que quem
gosta do que faz se implica neste fa-
zer e produz um bom trabalho, o que
amplia a possibilidade de sucesso.

Para muitos, realizar um curso su-
perior corresponde a uma vitória co-
memorada pela própria pessoa, pela
família e pela comunidade em geral.

Mas e depois da formatura? Co-
mo ingressar no mercado de traba-
lho? Como agir para facilitar essa ini-
ciação, sabendo-se o quanto é con-
corrida essa procura? 

A seguir, apresentam-se algumas
das estratégias visando minimizar di-
ficuldades comuns nessa fase da vida.

A temática absolutamente não se
esgota neste texto. Caberá aos inte-
ressados aprofundar-se em cada um
dos tópicos apontados.

Durante o curso
O envolvimento da pessoa com

seu curso é talvez o principal ponto
de partida para o ingresso no mundo
do trabalho. Isso porque quanto
mais o aluno está integrado e com-
prometido com seu curso tanto
maior é seu aproveitamento, o que,

além de favorecer um bom aprendi-
zado e boas notas, amplia a possibi-
lidade da inserção profissional. 

Frequentemente, empresas e ins-
tituições buscam nas universidades
e faculdades alunos para estagiarem,
e os que apresentam melhor desem-
penho acadêmico aliado a alguma
prática são preferidos. 

As empresas valorizam, ainda,
aqueles com boa capacidade de rela-
cionamento interpessoal. 

Então, o ingresso no mundo do
trabalho fica facilitado por meio do
estágio, ou seja, da prática vivenciada
nos locais onde são realizadas as ta-
refas típicas da profissão escolhida.

Há quem acredite que a sorte seja
fundamental para a inserção profis-
sional, mas não se deve contar com
ela, é preciso estudar bastante e se
capacitar para conseguir alcançar os
objetivos profissionais.

Planejamento
Esta é uma palavra de ordem para

a inserção profissional: planejamento.
O alcance de objetivos deve ter

como base o planejamento, pois é
imprescindível saber aonde se quer
chegar e buscar os caminhos que
conduzem a este lugar.

O filósofo Sêneca nos disse:
“Não há vento favorável para quem
não sabe para onde ir”.

Na maioria das vezes, este “lugar
ideal” requer maior formação, a
continuidade dos estudos e uma boa

dose de persistência e paciência.
Muitos jovens, na pressa de in-

gressar no mercado de trabalho e
diante da ameaça de não ter condi-
ções de ingressar no mundo do traba-
lho, abrem mão de sua formação uni-
versitária e se frustram, sujeitando-se
a atividades profissionais diferentes
de sua formação. Grande parte desses
é formada pelos que, durante o curso,
não se definiram devidamente, não se
dedicaram, ou seja, não fizeram seu
planejamento de futuro.

Muitos formandos nem sequer
identificam as possíveis áreas de atua-
ção do profissional graduado e não sa-
bem que caminhos trilhar para alcan-
çá-las; então, como irão se planejar?

Conhecer-se, aprimorar-se e re-
conhecer o mercado de trabalho de
sua formação é fundamental para in-
serir-se profissionalmente.

É necessário se perguntar: o que
depende de mim, o que depende de
outros, o que depende das circuns-
tâncias para a realização do meu
projeto? Simplesmente responder
“não depende de mim e sim da sor-
te” pode não ser verdade, pois se a
pessoa apenas deseja que aconteça e
não se dedica, o alcance do objetivo
torna-se improvável.

Encontrada a resposta, é necessá-
rio investir no projeto – redirecio-
nando-o ou investindo em sua im-
plementação. Buscar a ajuda de um
orientador profissional ou de um
coaching pode ser essencial!

estratégias e sugestões
Utilização da internet – a maioria das empresas e institui-

ções têm site na internet. É importante acessá-lo quer para en-

rece, assim como o que ela exige dos futuros colaboradores. 
Conhecer a empresa onde se pretende trabalhar é essencial para
analisar o quanto ela possibilita a realização do projeto idealiza-
do, além de que, na entrevista, é provável que o entrevistador
questione o motivo pelo qual a pessoa deseja a vaga de trabalho. 
As informações relativas à empresa são fundamentais! E vale
buscá-las também por meio de pessoas que nela atuam, assim
como encaminhar por e-mail uma manifestação de interesse ou
mesmo o currículo para apreciação. 
Quanto à postagem em “bancos” de currículo de agências de
emprego ou similares, alerta-se que nestas é necessário pagar
pela inclusão do currículo e corre-se o risco do encaminhamen-
to para uma empresa que não condiz com o interesse da pessoa.

As redes sociais e o networking – pesquisas apontam para o
fato de serem maiores as chances de se conseguir uma oportu-
nidade de trabalho a partir de sua rede de relações do que pela
busca solitária ou pela internet, como apontado anteriormente.
Informe aos conhecidos e amigos sobre sua disposição para o
trabalho e, quando possível, peça-lhes que sejam portadores de
seu currículo e carta de apresentação à empresa em questão.

Elaboração do currículo – o principal objetivo do currículo é
gerar a oportunidade de uma entrevista, portanto, embora seja
uma poderosa fonte de informações sobre o interessado na va-
ga, ele não deve conter todos os dados do candidato. Sugere-se
que o currículo seja pequeno (duas a três páginas) e preciso,
contendo informações essenciais sobre a pessoa. Precisa ser
bem organizado e deve-se seguir uma orientação básica ou as
diretrizes propostas pelo empregador. 

Participação em entrevistas e na seleção – há algumas “di-
cas” essenciais para quem vai participar de uma entrevista de
emprego. As mais importantes são: não se atrase; vista-se de
maneira simples, mas bem posta; trate com respeito o entrevis-

tas formuladas e use um linguajar correto; evite gírias ou gesti-
culação excessiva.
Na seleção, respeite outros candidatos, não se exceda querendo
“aparecer”, procure manter-se calmo e evite confrontos.

prio projeto pessoal, o que exige empenho e determinação,
além da revisão constante dos objetivos. 

Estratégias imprescindíveis à
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