
|m 2007, a economia bra-
sileira finalmente reen-
controu-se com o cresci-
mento acelerado e con-
Isistente. Coube à indús-

tria, com um crescimento de 6%,
liderar a expansão do Produto
Interno Bruto (PIB), que no ano
passado alcançou 5,4%, o dobro da
média registrada na última década,
enquanto a média mun-
dial está estimada em
4,9%. A renda per capita
deverá ter um aumento
da ordem de 4%.

Assegurar esse ritmo
na geração de riquezas e
empregos é o desafio
que se coloca para este e
os próximos anos. A
janela de oportunidades
trazidas pela retomada
do crescimento econô-
mico, no entanto, torna
ainda mais urgente o sal-
to que o Pais precisa dar
em algumas áreas para alcançar a
sustentabilidade do desenvolvi-
mento. A formação de profissio-
nais qualificados é uma das ques-
tões que se impõem neste momen-
to de aquecimento econômico.

Mas a maior demanda por mão-
de-obra vem acompanhada pela
mudança no perfil dos profissio-

nais. Isso decorre de dois fatores: o
surgimento de uma nova geografia
industrial, descentralizada para
regiões, como o Centro-Oeste, que
até pouco tempo atrás não deman-
davam essa mão-de-obra; e os
avanços tecnológicos. Hoje. um
torneiro mecânico, por exemplo,
não opera mais um tomo, e sim um
computador, algo que requer uma

formação diferente daquela do pas-
sado. Um técnico tem de ser hábil
em algum ofício e, além disso,
dominar um ciclo de tecnologia.

As transformações na rotina das
indústrias tornam mais visíveis o
nosso déficit em investimentos em
educação. Entre os complicadores
da formação da força de trabalho

encontra-se o baixo nível de esco-
laridade da população. Segundo
dados do Indicador Nacional de
Alfabetismo Funcional, apenas
37% dos jovens entre 15 e 24 anos
estão plenamente alfabetizados.
Isso explica em boa parte a distân-
cia entre o perfil dos desemprega-
dos e os requisitos exigidos para as
vagas oferecidas pelas empresas.

A contínua mudança nos
processos produtivos - com
incorporação crescente de
tecnologia - gera progressi-
vas e significativas variações
nas competências requeridas
para o trabalho. Esse fenôme-
no dá ao mercado de trabalho
brasileiro peculiar caracterís-
tica: faltam empregos e traba-
lhadores. Em outras palavras:
onde ha trabalhadores, falta
emprego; e onde há emprego,
faltam trabalhadores. É o pre-
ço que o Brasil paga por não
ter dado a atenção necessária

à educação.
Essas mudanças em curso

colocam novos desafios para a
indústria brasileira. Entre 1995 e
2005, a demanda do setor produti-
vo para trabalhadores com ensino
médio completo cresceu quase
200%, passando de 2,9 milhões
para 8,6 milhões, segundo a RAIS



2005. Dados do Serviço Nacional
de Aprendizagem Industrial (Se-
nai) indicam que o Brasil precisa-
rá, entre 2006 e 2010, de cerca
500 mil novos profissionais nas
áreas técnicas.

Se os investimentos do Progra-
ma de Aceleração do Crescimento
(PAC) para os próximos quatro
anos forem de fato realizados,
ocorrerá uma grande falta de recur-
sos humanos capacitados. Os
métodos convencionais de treina-
mento e de capacitação não serão
suficientes para suprir esse cresci-
mento da demanda. Sem novos
investimentos, portanto, o proble-
ma tende a se agravar.

Em um mundo em que as tec-
nologias e os modos de produzir
mudam em velocidade crescente,
trabalhadores capacitados consti-
tuem o patrimônio mais
precioso das empresas de
qualquer país.

A formação de mão-
de-obra qualificada para a
indústria brasileira tem
sido, em grande medida,
atendida pelo Sistema
Indústria, ao qual perten-
cem o Senai e o Sesi (Ser-
viço Social da Indústria).
O Senai responde por
quase 50% das matrículas
da educação profissional
técnica de nível médio e,
no ensino superior, pro-
move principalmente a formação
de tecnólogos. Seus 700 Centros de
Formação Profissional e 42 Cen-
tros de Tecnologia, além da Rede
de Tecnologia do Gás, têm áreas de
excelência reconhecidas interna-
cionalmente.

Durante a WorldSkills Compe-
tition, maior competição mundial

de educação profissional, em sua
39a edição realizada em dezembro
último no Japão, os alunos do
Senai, representando o Brasil, con-
quistaram o 2° lugar entre 48 paí-
ses, superando países do primeiro
mundo, como Estados Unidos,
Japão, Alemanha, França, Reino
Unido e Canadá. Mais de 80% dos
alunos formados nesses cursos téc-
nicos em todo o País estão traba-
lhando .

As carências, entretanto, ainda
são imensas. Recentemente, a
Confederação Nacional da Indús-
tria (CNI) lançou o programa
Educação para Nova Indústria -
2007/2010, para ampliar em 30%
as vagas dos cursos do Senai e do
Sesi e desenvolver um processo de
educação articulada. Educação
básica e reforço pedagógico se

complementarão para, ao final, a
formação técnica se adequar total-
mente às exigências da indústria
moderna. Para isso, a CNI investe
na reciclagem dos docentes, re-
equipa escolas e laboratórios e uti-
liza ferramentas pedagógicas que
vão além do ensino presencial,
abrangendo também a educação a

distância. A meta é atingir 16,2
milhões de matrículas 7,1
milhões em educação básica e con-
tinuada (Sesi) e 9,1 milhões em
educação profissional (Senai).

O Sistema Indústria, com este
programa, renova seu compro-
misso com o Brasil, ao prestar
uma expressiva contribuição ao
notável esforço que a indústria
brasileira vem realizando para sua
inserção nos padrões competiti-
vos do mercado global, bem
como às expectativas de retomada
do processo de crescimento eco-
nômico do País, Estamos, portan-
to, olhando para o futuro ao foca-
lizar os novos desafios.

Apesar desse esforço, somos
parte de um sistema e não prove-
dores exclusivos da formação do
capital humano para a indústria.

Iniciativas com o mesmo
propósito têm sido empre-
endidas por outros seg-
mentos do setor privado,
governo, terceiro setor e
pelas próprias empresas,
inclusive em parceria com
nossas instituições. O grau
de complexidade da reali-
dade brasileira nos obriga a
olhar a ameaça do "apa-
gão" da mão-de-obra em
toda sua amplitude.

É preciso que cada um
dos agentes - rede pública,
escolas técnicas (federais e

estaduais) e o Sistema "S" - cum-
pra com competência o seu papel,
segundo sua capacidade instalada.
Todos têm de contribuir. Nós esta-
mos fazendo nossa parte.

^Deputado federal e presidente
da Confederação Nacional da
Indústria (CNI)
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