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Uma das questões que preocupam educadores dedicados à formação de jovens em qualquer 
nível é como desenvolver programas, conteúdos, práticas para formar pessoas que estarão no 
mercado de trabalho nas próximas décadas. As respostas óbvias remetem ao "back to the 
basic", ou seja, ater-se aos conteúdos fundamentais, que desenvolvem raciocínio e montam 
uma estrutura conceitual importante para toda a vida.  
 
Esta resposta, entretanto, assume dimensões diferentes quando se fala da educação 
profissionalizante, oferecida, por exemplo, por escolas do Sistema S. A demanda por pessoas 
com competências específicas para aquele contexto profissional, contexto este em contínua 
mutação, é uma realidade premente, que leva estas instituições a modelarem seus programas 
com o olhar na demanda presente e futura, e não no retrovisor.  
 
Um projeto interessante foi desenvolvido pelo Senai, com o apoio de instituições acadêmicas: 
a Engenharia de Produção da Poli/USP e o Instituto de Economia da UFRJ para compreender 
essas mudanças e prospectar os perfis ocupacionais demandados no futuro. O IE/UFRJ realizou 
a prospecção tecnológica e a Poli Produção, a organizacional.  
 
Na indústria, ao longo do século XX, o conceito de especialização na realização das tarefas, 
difundido pelo modelo "fordista-taylorista" de produção, alterou-se significativamente. 
Motivada pela crescente competição, a flexibilidade necessária para produção de novos 
serviços e produtos passou a gerar movimentos de reestruturação organizacionais contínuos. 
Tanto no nível das empresas como em redes e cadeias produtivas; esta reestruturação 
organizacional tem impacto nos processos produtivos, e como conseqüência faz com que as 
habilidades necessárias para que trabalhadores desempenhem apropriadamente suas tarefas 
também se alterem.  
 
O desenho de equipes de profissionais capazes de desempenhar um conjunto de atividades 
definidas a partir do contexto de mercado em que a empresa está atuando pode trazer assim 
diferenciais competitivos para as empresas.  
 
O processo de prospecção organizacional procurou assim gerar conhecimentos relevantes 
sobre quais atividades profissionais são capazes de viabilizar vantagens competitivas para as 
empresas no horizonte de dez anos e quais os perfis ocupacionais necessários. A metodologia 
proposta para essa prospecção envolveu os seguintes passos:  
 
Prospecção das configurações mais prováveis da organização da indústria no horizonte de 
tempo considerado.  
 
Identificação das principais atividades executadas em cada configuração industrial identificada 
anteriormente.  
 
Caracterização dos perfis ocupacionais mais relevantes para cada atividade industrial 
identificado.  
 
Detalhamento desses diferentes perfis profissionais, de forma a sugerir considerações 
relevantes para o estabelecimento de políticas de capacitação profissional para o Senai no 
horizonte de tempo considerado.  
 
Um exemplo interessante de resultado obtido com a realização deste tipo de trabalho é a 
análise do setor de software nacional. O estudo destaca a importância do desenvolvimento de 
competências para a produção de software embutido no país (nos automóveis, 
eletrodomésticos, celulares), pois no século das telecomunicações parte das inovações em 
produtos e serviços é viabilizada por este tipo de software, tornando seu modelo comercial um 
dos mais rentáveis neste mercado.  
 



Entretanto, apesar de possuir uma indústria de software reconhecida internacionalmente, este 
segmento no país é pouco relevante. O estudo propôs assim diretrizes para o desenvolvimento 
das competências necessárias, iniciando com a customização de aplicações específicas ao 
contexto nacional e evoluindo em direção à criação de novos sistemas produtivos baseados 
neste tipo de software. Isto requer tempo e olhar o futuro.  
 
No momento atual, em que o Ministério da Educação pretende criar um fundo nacional para o 
ensino técnico, mudando a configuração do sistema, formas de alocação de recursos, de 
avaliação de instituições e programas, fica o alerta: é preciso pensar e gerenciar o sistema de 
educação profissionalizante no País com o olhar no futuro e não no retrovisor .  
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 2 jun. 2008, Primeiro Caderno, p. A3. 


