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As empresas brasileiras realizaram fortes ajustes durante o período de crise. As demissões e a 
utilização disseminada de uma ferramenta da moda, a reengenharia, ajudaram a readequar 
processos, estruturas organizacionais e custos e a eliminar cargos considerados dispensáveis 
no organograma. Essa tática deixou o quadro de pessoal alinhado ao baixo crescimento 
econômico que se mantinha, que marcou o final da década de 1990 e produziu um contigente 
expressivo de desempregados.  
 
A primeira estimativa divulgada pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos 
Socioeconômicos (Dieese) em 1998 trazia um total de 2,97 milhões de desempregados nas 
regiões metropolitanas de Belo Horizonte, Distrito Federal, Porto Alegre, Recife, Salvador e São 
Paulo. Este número cresceria para 3,779 milhões em cinco anos, com o agravamento da 
recessão em 2003, ano em que o PIB bateu em seu nível mais baixo, de 1,15%. Os dados 
mais abrangentes da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) do Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) revelam a existência de 8,1 milhões de 
desocupados no País em 2006.  
 
A retomada da economia iniciada em 2004, com crescimento de 5,71% do PIB, que atingiu 
5,42% em 2007, colocou vários setores na rota de expansão acelerada e diante de um novo 
problema: a falta de pessoal especializado capaz de implementar os planos estratégicos. Esta 
reação veio acompanhada por um processo de modernização das linhas de produção e 
incremento das atividades industriais. Os trabalhadores especializados dispensados, no 
entanto, não estavam mais acessíveis na massa de desempregados e o setor produtivo se viu 
diante da necessidade de assumir a tarefa de formar os profissionais que precisa para 
acompanhar a reação econômica.  
 
Isto inclui resgatar profissões antes consideradas sem futuro. "Na década de 90 vivemos um 
duplo processo que criou uma confusão, uma distorção com conseqüências graves para a 
qualificação profissional", afirma Clemente Ganz Lucio, diretor do Dieese. Nesse período, a 
recessão econômica, combinada com o processo de abertura de mercado e a pressão 
internacional decorrente, criou o ambiente que deflagrou as reestruturações, com redução ao 
limite máximo do contingente empregado. Ao mesmo tempo, os processos de reengenharia 
desfecharam um ataque aos cargos intermediários. Segundo Lucio, o Dieese se opôs à política 
de recursos humanos que eliminava os postos técnicos das empresas. "Combatemos essas 
medidas, mas perdemos o jogo", declara.  
 
Não estava claro, naquele período, qual seria o impacto desta remodelação empresarial, nem a 
dimensão dos ganhos produtivos que seriam obtidos com o corte simultâneo de funcionários 
da base e das funções técnicas, administrativas e de média gerência. "Mas nós sabíamos que a 
retomada exigiria uma mão-de-obra qualificada e a realidade confirma isso", diz Lucio. A 
mudança no quadro econômico deixou o cenário claro. "As taxas de crescimento têm sido 
continuadas, sem interrupções. As empresas operam com elevado grau de previsibilidade, 
sabem que a demanda é crescente e perceberam que, nesta nova fase, precisam de 
profissionais em todos os níveis de produção", declara Lucio.  
 
Esta recuperação fica evidente quando se observa a evolução do emprego formal. O número 
de novos empregos com carteira assinada saiu de 645,4 mil de 2003 para 1,617 milhão em 
2007,conforme os dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) do 
Ministério do Trabalho. Esses trabalhadores, considerados descartáveis no passado, se 
tornaram essenciais nesta fase de expansão por serem fundamentais para traduzir os projetos 
que a empresa pretende desenvolver, implantar novos processos produtivos e colocar em ação 
os planos estratégicos. "São eles que conseguem organizar a produção e incorporar os 
trabalhadores com menor qualificação", explica.  
 
As empresas se apressam em absorver e promover oportunidades de formação rápida de 
trabalhadores que assumam a função de articulação. Neste conjunto estão os assistentes de 
produção e administrativos, funções que aparecem nos dados do Caged com o maior volume 



de abertura de vagas. Programas de treinamento internos se espalham e são eficientes no 
aperfeiçoamento dos trabalhadores de baixa qualificação. Os profissionais de nível médio e 
superior exigem mais tempo e só podem ser preparados em cursos de longa duração. Na 
avaliação de Lucio, "o País não vai formar esse contingente de mão-de-obra nos próximos dez 
anos". Por este motivo, as empresas precisam assumir este papel. "No entanto, não se vê, 
nesse momento, a sociedade mobilizada para a engenharia", afirma.  
 
De acordo com Lucio, "não vamos operacionalizar o crescimento se não tivermos os 
engenheiros, pedreiros, ferramenteiros e soldadores que operem com mais qualificação e com 
outras máquinas", analisa. A tecnologia muda, os materiais são outros, mas "as atividades 
técnicas continuam essenciais como sempre foram". O setor de petróleo e gás realiza no 
próximo dia 25 de maio provas seletivas para cursos de capacitação de pessoal para suprir a 
demanda.  
 
Estão inscritos 144 mil candidados, que disputarão 15.569 vagas oferecidas, a maioria delas 
para a Petrobras, segundo informações da empresa (ver ao lado). Lucio prevê que as 
propostas de políticas de qualificação técnica que foram desmontadas no passado terão de ser 
retomadas e o País precisará voltar a formar o bom profissional técnico. "No estoque de 
desempregados, temos um contingente de trabalhadores na inatividade. Tenho a impressão de 
que as empresas irão atrás desses profissionais", comenta Lucio.  
 
Paralelamente, o setor industrial deverá mobilizar as escolas técnicas, o Sistema S, para 
recuperar mão-de-obra. A concorrência entre as indústrias, com ofertas de melhores salários 
para atrair profissionais, também deve ocorrer. A empregabilidade, que era responsabilidade 
individual, hoje é uma tarefa da sociedade, do Estado e das empresas, na opinião de Lucio.  
 
Os esforços que terão de ser despendidos serão diferentes dos que eram promovidos nos anos 
90. "A formação tem de estar colada às ocupações que o mercado demanda", afirma. O que 
era uma iniciativa pessoal, de escolher um curso e se encaminhar para uma carreira específica, 
passou para as mãos do setor produtivo. "São as empresas que vão fazer investimento em 
formação" e recuperar o que se perdeu nos últimos 15 anos. "Não será fácil, nem vai ser 
rápido", diz Lucio. Este trabalho passa pela revalorização de profissões como pedreiro, 
engenheiro, ferramenteiro, eletricista, eletrotécnico, técnicos em edificações e em adminis-
tração, entre outras funções.  
 
A falta de perspectiva de encontrar emprego fez com que as famílias abandonassem a tradição 
de influenciar os filhos a seguir a mesma carreira, e isto só voltará a acontecer se as pessoas 
perceberem que existem oportunidades de emprego, salários melhores, condições de trabalho 
e perspectivas profissionais. Na contramão desse processo, outras atividades que ganharam 
com a crise, principalmente as ligadas à área de informática, apontada como uma profissão em 
ascensão, capaz de provocar a proliferação de escolas de computação.  
 
Os postos de trabalho ligados ao sistema financeiro também atraíram muitos engenheiros, que 
encontraram neste segmento uma rota de fuga e chances maiores de emprego como analistas. 
A informática foi incorporada pelos setores de serviços e comércio, que cresceram e abriram 
vagas nesta área. "As compras passaram a ser feitas pela internet", comenta Lucio.  
 

 
Leia mais: 
 
PDP pode agravar falta de mão-de-obra qualificada 
Rita Karam 
 
O sucesso da Política de Desenvolvimento Produtivo (PDP) recém-lançada pelo governo 
brasileiro vai expor ainda mais as carências brasileiras em formação de mão-de-obra. Os 
problemas só não são mais graves porque o crescimento não foi tão rápido, dependendo do 
ritmo de expansão não teremos pessoal, avalia o presidente da Associação Brasileira da 
Indústria Elétrica e Eletrônica (Abinee), Humberto Barbato.  
 



De acordo com Barbato, um dos setores mais sensíveis é a microeletrônica. O empresário 
elenca também a engenharia da computação como outra área deficiente hoje. "Ninguém vai 
instalar uma fábrica no Brasil se tem que manter equipes vindas de fora", disse. A produção de 
componentes é uma das áreas em que o Brasil poderia ter maiores oportunidades, afirmou 
Barbato, acrescentando que o País é o quinto maior mercado em computadores e tem 
demanda para investimentos locais da indústria de componentes. São áreas que poderiam 
melhorar significativamente a situação da própria balança comercial, avaliou.  
 
Uma pesquisa da Confederação Nacional da Indústria (CNI) realizada em setembro mostrou 
que a produção é a mais prejudicada com a falta de mão-de-obra qualificada, restringindo o 
aumento de produtividade e eficiência das empresas. Pesquisa e Tecnologia aparece como a 
segunda área das empresas com maior impacto devido à falta de qualificação de pessoal.  
 
Entre as áreas que mais sentem esse descompasso está a de álcool, outros equipamentos de 
transporte (escavadeiras, carregadeiras etc.), vestuário, indústrias extrativas, máquinas e 
equipamentos e veículos automotores.  
 
Os empresários também destacaram que a defasagem na educação básica dificulta inclusive a 
aprendizagem tanto na empresa como em cursos técnicos. De acordo com dados da CNI, 
aproximadamente 80% das empresas investem em programas de formação profissional e 70% 
delas mantêm políticas de retenção de mão-de-obra qualificada.  
 

 
Leia mais: 
 
Indústria de petróleo e gás forma seus quadros 
 
A indústria de petróleo e gás lançou a terceira fase de um amplo programa de formação 
profissional em abril de 2008. O setor, capitaneado pela Petrobras, ofertou 15.569 vagas em 
treze estados para qualificar profissionais que atenderão a demanda atual e futura de mão-de-
obra dos empreendimentos espalhados pelo País.  
 
O edital integra o Plano Nacional de Qualificação do Programa de Mobilização da Indústria 
Nacional de Petróleo e Gás Natural (Prominp) e contará com outras convocações previstas para 
o segundo semestre de 2008 e início de 2009.  
 
Segundo Clemente Ganz Lucio, diretor do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos 
Socioeconômicos (Dieese), este tipo de iniciativa mostra que o setor estatal ligado à 
exploração e produção de gás e petróleo se prepara para suprir seu quadro de pessoal em 
razão das aposentadorias e necessidade de mão-de-obra específica para os projetos de 
expansão programados nos próximos anos.  
 
O programa completo prevê a qualificação de 112 mil profissionais até o final de 2009. Serão 
necessários investimentos de R$ 300 milhões para a realização de 950 cursos e a formação de 
6,3 mil turmas. Parte dos recursos será utilizada para pagar R$ 300,00 de bolsa-auxílio para 
alunos de nível básico, R$ 600,00 para os de níveis médio, técnico e inspetores e R$ 900,00 
para os de nível superior, que estiverem fora do mercado de trabalho. O primeiro, de um total 
de 5 ciclos, foi realizado em 2006 em dez estados.  
 
De acordo com informações da Petrobras, as categorias inseridas no Prominp abrangem, no 
nível básico, caldeireiros, pintores, soldadores, auxiliar de movimentação de carga, entre 
outras profissões. As turmas de nível médio contarão com projetistas, topógrafos, 
encarregados de montagem, supervisores de qualidade, além de eletricistas e projetistas de 
estruturas metálicas, nos cursos de nível técnico. O Prominp prevê a inclusão de profissionais 
de nível superior como engenheiros, inspetores e gerentes.  
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 19 maio 2008, Empresas & Negócios, p. C2 


