
A NOVA
FACE DO
OPERÁRIO
ELE TEM FORMAÇÃO SUPERIOR,
GANHA MELHOR E FICA MAIS TEMPO
NO EMPREGO - É O QUE MOSTRA
UM ESTUDO EXCLUSIVO DE EXAME

SUZANA NAIDITCH

O
GAÚCHO LlNDOMAR MACHADO REPRESENTA UMA ESPÉCIE EM EX-
tinção na indústria brasileira. Aos 50 anos, o operário da linha
de produção da fabricante de carrocerias Randon mal sabe ler,
não concluiu o Ensino Fundamental e faz hoje rigorosamente o
mesmo que há 23 anos, quando foi contratado. Durante 8 horas
por dia, solda carrocerias, exercendo uma função que lembra o

' célebre personagem de Charles Chaplin no filme Tempos Mo-
dernos. Seu filho, Fernando, de 23 anos, é a personificação de por que não há
no futuro lugar para profissionais como Lindomar. Ele também é operário. Tam-
bém trabalha na Randon. Mas sua bagagem educacional é infinitamente maior.
Fernando cursa atualmente faculdade de administração de empresas, freqüenta
aulas de inglês e participou de vários treinamentos técnicos oferecidos pela com-
panhia. Graças à sua formação, pôde abandonar o trabalho mais bruto e operar
máquinas sofisticadas na linha de produção. Apenas três anos após entrar na Ran-
don, Fernando passou a ganhar o mesmo salário que o pai — e, segundo seus
superiores, não tardará para que ganhe duas ou três vezes mais. "Pessoas como
Lindomar são de um tempo em que operários entravam e saíam de uma empre-
sa fazendo absolutamente a mesma coisa e ganhando o mesmo salário", diz Ma-
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Randon
As duas gerações da família
Machado simbolizam as
transformações no perfil do
operário nos últimos 20 anos.
Líndomar Machado (à esquerda),
de 50 anos, nunca completou-o
Ensino Fundamental, Ele trabalha
na fabricante de carrocerias
Randon, em Caxias do Sul, na Serra
Gaúcha, há mais de duas décadas,
sempre na mesma função de
soldador de carretas. Seu filho,
Fernando, de 23 anos, seguiu
caminho oposto. Fez cursos
técnicos na empresa e decidiu
aprender inglês. À noite, cursa
administração de empresas numa
universidade privada, com subsídio
da Randon. Ao contrário do pai,
cujo trabalho exige força, ele opera
equipamentos automatizados,
que exigem conhecimento.
Pai e filho recebem o mesmo
salário — e Fernando está na
empresa há apenas três anos.
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refa de alfabetizar funcionários. Hoje, não
saber ler e escrever significa simplesmen-
te a exclusão do mercado — mesmo pa-
ra as tarefas mais simples. É isso que ex-
plica o descompasso entre vagas abertas
e filas de desempregados tentando se co-
locar. Encontrar o profissional adequado
é tão difícil que muitas empresas simples-
mente desistem e deixam as vagas aber-
tas. A Natura acaba de eliminar l 500
candidatos com Ensino Médio completo
num processo de seleção — os testes mos-
traram que são analfabetos funcionais.
Ou seja, sabem ler, mas não entendem o
que lêem. A Saint-Gobain demitiu 300
analfabetos do chão de fábrica por con-
siderar que eles não tinham condições mí-
nimas de operar os novos equipamentos
da linha de produção. "A mudança foi
obrigatória para manter a empresa com-
petitiva"7, diz Raul Navarro, diretor de re-
cursos humanos da Saint-Gobain.

TAMANHO RIGOR NA CONTRATAÇÃO e
na formação dos operários deve-se a seu
papel crucial no desempenho das empre-
sas. Hoje, cada companhia investe na
construção de uma linha de produção que
a coloque num patamar superior em re-
lação à concorrência. Ter profissionais
que dominam os métodos e a linguagem
dos negócios é visto como essencial. A
maior prova dessa evolução pode ser en-
contrada nas multinacionais brasileiras,
companhias que compraram ou abriram
fábricas no exterior. Até recentemente,
essas empresas enviavam para fora do
país apenas um punhado de executivos,
que comandariam a mão-de-obra local.
Hoje, companhias como Votorantim Ci-
mentos, Camargo Corrêa, Ambev e Ger-
dau expatriam operários para administrar
suas linhas de produção internacionais,
implementar seus sistemas e treinar os tra-
balhadores locais. O catarinense Antônio
do Prado, funcionário da Embraco, líder
mundial na produção de compressores,
foi enviado duas vezes à China para pas-
sar adiante a cultura do chão de fábrica
na subsidiária. "'Nunca tinha viajado de
avião, muito menos saído do Brasil", diz
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Prado. A primeira viagem aconteceu em
abril de 2006. Na comitiva de 15 pessoas,
seis eram operários como ele. "Implemen-
tar nossas técnicas de manufatura na Chi-
na foi extremamente difícil."

É consenso entre os especialistas que
há inúmeros passos a dar na evolução da
classe operária brasileira. Essa transfor-
mação ainda está pela metade, o que ge-
ra situações constrangedoras nas empre-
sas. É o caso da Salton, maior vinícola
do país. Seu chefe da linha de produção,
Valcir Toffoli, de 58 anos, cresceu na hie-
rarquia de uma empresa que tinha méto-
dos de produção parados no tempo. O vi-
nho era fabricado artesanalmente, em an-
tiquados tanques de madeira. O choque
causado pela enxurrada de vinhos impor-
tados, nos anos 90, fez com que essa em-
presa deixasse de existir. Nos últimos cin-
co anos, a Salton modernizou sua fábri-
ca, comprou tanques de aço inox, e a pro-
dução de vinho passou a ser controlada
por meio de toques na tela do computa-
dor — que faz tudo que os operários an-
tigos faziam. A produtividade triplicou.
"Deixei de estudar há 40 anos, não tenho
capacidade para lidar com informática",
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dida porque o custo de seus operários é
ainda baixíssimo. Um funcionário da in-
dústria automotiva chinesa custa 2 dóla-
res por hora, ante quase 41 dólares de um
operário alemão. Mesmo que tenha má
formação e a produtividade seja baixa
(como é), o custo compensa o investi-
mento por lá. E, embora seja altamente
produtivo, o operário alemão é caro de-
mais, o que leva as montadoras a abrir
fábricas no Leste Europeu e a fechar suas
linhas de produção na Alemanha. Na Co-
réia, o investimento em educação formou
uma classe operária extremamente pro-
dutiva e não tão cara quanto a alemã. De
acordo com um estudo recente do Insti-
tuto de Pesquisa Econômica Aplicada
(Ipea), um trabalhador coreano produz
em média duas vezes mais que o brasi-
leiro — que, nem tão barato quanto o chi-
nês nem tão eficiente quanto o coreano,
coloca o país numa espécie de meio-ter-
mo nefasto para as empresas. "Para pio-
rar a situação do Brasil, as novas gera-

O BRASIL AINDA TEM UM LONGO CAMINHO
A PERCORRER ATÉ ATINGIR PRODUTIVIDADE
SEMELHANTE À DE OUTROS EMERGENTES

diz Toffoli. Seus subordinados são expo-
nencialrnente mais bem formados. Na
faixa dos 20 anos, dominam o manuseio
das máquinas, estão concluindo cursos
de enologia e discorrem com naturalida-
de sobre os processos microbiológicos
da vinificação. Enquanto o chefe, com
mais de duas décadas de casa, ganha cer-
ca de seis salários mínimos, os garotos
da Salton já ultrapassaram os quatro sa-
lários. E acabaram de começar.

A QUALIDADE E O PREÇO da mão-de-
obra estão entre as variáveis mais impor-
tantes na decisão de investimento das em-
presas — mais que isso, ajudam a expli-
car a bonança econômica de algumas eco-
nomias e a estagnação de outras. A Chi-
na cresce estrondosamente, em boa me-

ções chinesas estão recebendo mais edu-
cação que as novas gerações de brasilei-
ros e. daqui a alguns anos, esse esforço
vai torná-los mais qualificados que nós",
diz o economista José Alexandre Scheink-
man, da Universidade de Princeton.

Segundo os especialistas, é na direção
da Coréia que o Brasil deve seguir: um
investimento pesado em educação, espe-
cialmente para crianças e jovens, coloca-
ria à disposição das errfpresas funcioná-
rios capazes de sustentar ainda mais seus
investimentos em tecnologia e tornar o
país mais competitivo. "É urgente melho-
rar a qualidade de nosso ensino, porque
os alunos brasileiros têm desempenho
muito ruim se comparados a alunos de
países desenvolvidos ou até mesmo a ou-
tros emergentes", diz Scheinkman. "Só
assim os países enriquecem." O trabalha-
dor brasileiro já passou por uma transfor-
mação radical nos últimos 20 anos — é
um passo considerável. A dúvida é se o
mundo esperará outros 20 anos pelas mu-
danças que ainda precisam acontecer. •
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Text Box
Fonte: Exame, ano 41, n. 2, p. 60-62, 14 fev. 2007.




