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Luís Carlos Silva Filho e Thomas Cardoso garantiram bolsas para conquistar o objetivo de se formar numa faculdade

Faculdade é
prosperidade
Trabalhadores que possuem curso superior completo ganham
quase 300% mais do que quem para de estudar, mostra
pesquisa. Em Sorocaba, quem tem carreira já definida e quem
ainda vai entrar no mercado aposta nos estudos para crescer
Rodrigo Rainho
rodrigo.rainho@bomdiasorocaba.com.br

R

odrigo Carvalho tem
36 anos, trabalha, mas
cursa administração e
empre ende dori smo
em uma universidade
de Sorocaba. Forma-se no final
do ano, mas não pensa em parar: “Trabalho em dois empregos, mas sigo me atualizando.
Hoje sou empregado, mas quero chegar a ser proprietário de
empresa, melhorar de vida”. O
plano de investir em aprendizado seguido por Rodrigo, atestam os números, é correto.
Uma pesquisa do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) feita com base em dados de 2009, mostra que trabalhadores com curso superior recebem salário 225% maior do
que aqueles que não concluíram
a faculdade. Isso considerando
salários pagos em empresas priAPRENDIZ SONHADOR
Kelvin Guilherme Barbosa,
19 anos, aluno do curso de
engenharia química da
Universidade Federal de
São Carlos, uniu o útil ao
agradável: escolheu uma
profissão que gosta e que
tem campo de trabalho.
“Quero ser pesquisador e
receber R$ 10 mil por mês”

vadas, órgãos de administração
pública, entidades sem fins lucrativos e organizações de outras
naturezas. Se forem consideradas apenas corporações privadas, a diferença chega a 299%
(assalariados sem nível superior
receberam, em média, R$
1.062,14 em 2009, enquanto
aqueles com diploma ganharam
R$ 4.239,59 (9,2 salários mínimos).
“É mais barato promover um
funcionário de dentro do que ir
ao mercado e fazer uma seleção.
Por isso a empresa prefere empregar pessoas formadas, mesmo que o cargo não exija esse
conhecimento todo”, diz o consultor Mauricio Micheletti.
Completar o curso superior
vale a pena, não importa a idade.
“Pessoas com mais de 40 anos
passam a ter mais chance de
conseguir um trabalho, além da
faculdade melhorar a auto-estima”, diz Juliano Morais Galle,

professor da Universidade de
Sorocaba.
Luís Carlos Silva Filho e Thomas Cardoso, ambos com 24
anos, driblaram as dificuldades
financeiras, conseguiram bolsas
integrais e cursam engenharia e
arquitetura, respectivamente.
“Quero estagiar na Toyota e sei
que sem faculdade não conseguirei ”, afirma Luís. “Qu ero
conseguir um emprego, juntar
dinheiro e montar meu escritório para ter meus clientes, visando uma renda média de R$ 6
mil”, diz Thomas, que tem seu
plano bem definido.
Para quem ainda tem dúvidas
sobre a escolha do curso, a estudante de direito Greiciane de
Oliveira Sanches, 22, dá a dica:
“Faça testes vocacionais. Funcionou comigo”, diz ela. Mas o
consultor Micheletti opina: “Esses testes devem ter o acompanhamento de um psicólogo, caso contrário podem atrapalhar.”

