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Em tempos de economia aquecida, o mercado de trabalho volta a enfrentar um antigo 
dilema: a baixa oferta de profissionais qualificados para atender à demanda das empresas, 
sobretudo, em áreas técnicas que exigem alto nível de especialização. “A demanda já está 
maior do que a oferta em várias áreas e, se a economia se aquecer um pouco mais, nós 
vamos enfrentar um apagão profissional”, alerta Carlos Pessoa, vice-presidente de Relações 
Trabalhistas e Sindicais da Associação Brasileira de Recursos Humanos (ABRH Nacional). 
Para as empresas, a saída acaba sendo investir no treinamento de seus próprios 
funcionários, mas, segundo Pessoa, os investimentos poderiam ser maiores se houvesse 
incentivo.  
 
Desenhistas, instrumentistas, engenheiros mecânicos e soldadores são alguns profissionais 
de alta qualificação que já estão em falta no mercado, principalmente, para atender às 
demandas específicas como as do setor de petróleo e gás. Formar esse tipo de mão-de-obra 
técnica especializada exige um tempo que, na maioria das vezes, as empresas não podem 
esperar.  
 
“Alguns fatores contribuíram para esse déficit profissional. Passamos muito tempo sem 
crescimento econômico considerável e enfrentamos desativação de escolas técnicas no 
Brasil. Hoje observamos um paradoxo: temos muita gente desempregada ao mesmo tempo 
em que cresce a demanda por profissionais que o mercado brasileiro não tem para oferecer 
na proporção ideal”, observa Pessoa.  
 
Concorrência 
 
Se por um lado, existem pessoas que querem avançar, mas não têm condições financeiras 
de investir em capacitação, por outro, explica o especialista, as empresas também 
enfrentam o dilema de investirem na formação de profissionais que, muitas vezes, acabam 
sendo absorvidos, posteriormente, por concorrentes.  
 
A solução para o dilema, na opinião de Pessoa, depende de avanços e parcerias entre 
governos e empresas. “Precisamos de leis, como nos anos 1970, garantindo incentivos às 
empresas que investem na qualificação de seus empregados”, afirmou. Pessoa cita a Lei 
6.297, de 1975, que garantia deduções em dobro, no Imposto de Renda, para os 
empresários que investiam em cursos e programas de capacitação do seu pessoal. “No 
Governo do ex-presidente Fernando Collor, essa lei foi revogada e o mercado perdeu um 
mecanismo que funcionava muito bem”, enfatiza.  
 
Há um mês, a ABRH Nacional entregou uma proposta de projeto ao Governo federal, por 
intermédio do Ministério do Trabalho e Emprego, que expõe a necessidade de incentivos às 
empresas, como abatimento no Imposto de Renda a pagar, para qualificação de pessoal, 
sobretudo, visando à ampliação das perspectivas de qualificação de aprendizes e pessoas 
portadoras de deficiência.  
 
Enquanto a lei não muda, as empresas investem para melhorar seus serviços. Além de 
atender à sua própria demanda de qualificação profissional, a TIM está utilizando as 
facilidades oferecidas pela Tecnologia da Informação (TI) para capacitar pessoal de 
terceiros. Batizado de @aula.TIM, o programa da operadora de telefonia móvel, lançado em 
abril de 2007, já completou 204 mil horas de treinamentos, mobilizando cerca de 40 mil 
alunos, distribuídos em mais de 230 opções de cursos a distância. A iniciativa, também 
conhecida como e-learning, é apoiada por instituições nacionais e internacionais.  
 
Para Marcelo Vasques, gerente de recursos humanos da TIM em São Paulo, a iniciativa é 
considerada um sucesso, não só pelo nível de interesse dos alunos, mas pela avaliação 
positiva dos participantes que, em uma escala de 1 a 4, garantiram uma média de 3,26 



para o programa. “A empresa é focada em tecnologia e muito preocupada com a atualização 
constante do pessoal. Encontramos nesse programa uma ferramenta muito eficaz para 
garantir não só essa atualização, como a ampliação de conhecimento em diferentes 
abordagens”, ressalta.  
 
Idiomas 
 
Aulas de inglês e pacotes de informática são alguns cursos que têm tido forte aceitação 
entre os alunos. “Com esse tipo de investimento, um dos grandes beneficiados é o próprio 
cliente, que terá, cada vez mais, funcionários qualificados para atendê-lo”, observa. Além 
de uma biblioteca com aproximadamente 180 títulos disponíveis, entre publicações e 
reportagens, o programa — que está aberto a todos os níveis hierárquicos na empresa —, 
tem parceiros de peso nessa empreitada educacional, como a Universidade de Harvard e a 
Fundação Getulio Vargas (FGV), que contribuem na elaboração de conteúdos específicos.  
 
Entre os diferencias, se destacam as CEO Lessons, lições corporativas apresentadas por 
chief executive officer (CEOs) de grandes empresas, como David Bell, presidente do 
Conselho de Administração do jornal britânico Financial Times; Neil Holloway, vice-
presidente corporativo da Microsoft, e Don Cruickshank, ex-presidente do Conselho de 
Administração e da Bolsa de Valores de Londres. “Queremos continuar com alto índice de 
adesão e esperamos que o e-learning faça parte de uma nova cultura de aprendizagem na 
empresa. Para isso, uma das nossas grandes preocupações é voltada à manutenção da 
qualidade de conteúdos”, reforça Vasques.  
 
 
 
Leia mais: 
 
Capacitação é prioridade, diz pesquisa  
 
Em função de uma demanda que não consegue ser atendida pelo próprio mercado, as 
empresas estão cada vez mais interessadas em investir recursos próprios em seus 
funcionários. Essa necessidade foi revelada por pesquisa da auditoria Deloitte, segundo a 
qual o investimento no desenvolvimento de funcionários continuará entre as prioridades dos 
empresários até 2010.  
 
Para o levantamento, foram ouvidas 150 empresas brasileiras e multinacionais, sediadas em 
São Paulo, Rio de Janeiro e na região Sul do País. Do total de entrevistados, 77% afirmaram 
que pretendem ampliar o orçamento de recursos humanos com treinamento de funcionários 
nos próximos dois anos.  
 
Além do atendimento de demandas técnicas específicas, a partir de investimentos em 
cursos de capacitação internos, uma necessidade empresarial cada vez mais urgente, na 
opinião de especialistas em recursos humanos, é de que as empresas invistam em cursos de 
especialização, MBAs, escolas de idiomas, entre outros tipos de formação de mais alto nível 
para agregar valor ao seu quadro funcional.  
 
Segundo informou a auditoria Deloitte, de todas as empresas pesquisadas, 89% estão 
otimistas e acreditam em melhoria e até expansão em seus negócios neste ano, fator que 
pode exigir ainda mais pessoal especializado.  
 
Outro dado revelado pela pesquisa é de que 63% das empresas têm como principal objetivo 
do setor de RH investir em treinamento e desenvolvimento de equipes. Em segundo lugar, 
indicado por 56% dos entrevistados, outra relevante finalidade da área é auxiliar a empresa 
nos processos de mudança organizacional. Além disso, 48% delas entendem também como 
prioridade revisar e melhorar o modelo de gestão de pessoas.  
 



    Fonte: Jornal do Commercio, Rio de Janeiro, 19 ago. 2008. Seudinheiro, p. B-18. 


