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Jairo Ribeiro no

laboratório de informática
da escola. Graças a um

programa da Microsoft,
ele decidiu estudar

tecnologia da informação

Quando o estudo
invade o trabalho
Por que as empresas precisam montar
cursos para preparar aqueles que o sistema de
ensino brasileiro não consegue formar

Débora Rubin

anoel Teixeira da Silva trabalha
como gari em Curitiba. Ele é
funcionário da coletora de

lixo Cavo há 14 anos. Dos seus 55 anos
de vida, não passou nenhum na escola.
Ainda assim, terminou o ensino funda-
mental e vai se formar no ensino médio
no final do ano. Manoel estuda no pró-
prio local de trabalho, dentro da Cavo.
Mesmo analfabeto e sem nenhuma qua-
lificação, a empresa viu nele um potencial
e investiu em sua qualificação. O gari é
um dos 2.400 funcionários da empresa
alfabetizados pelo programa Tempo de
Estudar, criado em 1996. Feito em par-
ceria com a Secretaria de Educação de
Curitiba e com o Sesi, o curso funciona
como uma espécie de supletivo, reconhe-
cido pelo Ministério da Educação. "Hoje,
13 anos depois, não temos mais nenhum
analfabeto na empresa", diz João Carlos
Davi, diretor comercial da Cavo.

O gari Silva não está sozinho. A educa-
ção formal não dá conta das necessidades
dos cidadãos nem do mercado de trabalho
no Brasil. O descompasso entre a qualifi-
cação da mão de obra disponível e as ne-
cessidades das empresas pode ser medido
por alguns números. Nos últimos anos, os
setores que mais contratam - de extra-
ção de petróleo, fabricação de máquinas
e equipamentos eletrônicos - recrutaram
mais de 85% de seus profissionais entre
quem tinha nível médio e superior. Esse é
o perfil que eles buscam. Mas, do total de
7,8 milhões de trabalhadores na indústria,

61% não têm a educação básica comple-
ta. Investir na educação dos funcionários
é uma necessidade. Cerca de 80% das
empresas investem por conta própria na
formação da mão de obra no país, segun-
do a Confederação Nacional da Indústria
(CNI). O treinamento pode ir desde um
curso de idiomas até um curso de MBA
em gestão. Em muitos casos, inclui con-
teúdos que deveriam ter sido dados pela
escola, como alfabetização ou reforços de
português e matemática.

A educação dentro da empresa faz parte
da realidade do mundo moderno. Num
universo em que o conhecimento trans-
forma a cada dia a produção e a lógica
de todos os negócios, não basta mais sair
da faculdade com uma boa formação.
Antigamente, era até possível parar de
estudar e levar a vida profissional até o
fim. Hoje, é preciso se atualizar constan-
temente. Para isso, as empresas criaram
departamentos de educação corporativa.

Cerca de 80% das
empresas têm

programas de capacitação
de seu pessoal

De acordo com Ana Rosa Bonilauri, pre-
sidente da Associação Brasileira de Edu-
cação Corporativa, estima-se que mais de
300 organizações brasileiras ou multina-
cionais já tenham sistemas de educação
próprios no país. "No Brasil, a primeira
experiência de implantação foi a Acade-
mia Accor, em 1992. Na seqüência foram
divulgadas outras como a Universidade
Brahma e a Universidade do Hambúrguer
do McDonald's", diz Ana Rosa.

De acordo com Beto do Valle, con-
sultor de gestão do conhecimento e sócio
da Terra Forum Consultores, a educação
dentro das empresas passou a ser tratada
como parte do negócio. Mas o que existe
no Brasil vai muito além da necessidade
de atualizar as competências dos funcio-
nários. Aqui, as empresas também têm
de suprir as carências da rede tradicional
de ensino. Mais da metade das indústrias
brasileiras tem problemas com a falta de
gente qualificada, segundo a CNI. Por isso,
acabam tendo de assumir também o papel
de fornecedoras de ensino básico.

Um exemplo é a Vale, que explora mi-
nas em localidades afastadas. Nesses lo-
cais, ela se vê compelida a capacitar as co-
munidades dos entornos das minas para,
daí, poder fazer uma seleção de mão de
obra capacitada. Em julho, abriu 250
vagas para o curso em Paragominas, no
Pará. Em quatro dias, 2 mil pessoas se ins-
creveram. "Quem não é aproveitado aqui
acaba contratado por fornecedores,

Foto: Anderson Schneider/ÉPOCA



ESPECIAL EDUCAÇÃO

parceiros e até concorrentes", afirma
Hanna Meirelles, gerente de recruta-
mento da Vale. Em agosto, começou o
curso da primeira turma internacional,
em Moçambique.

A Camargo Corrêa teve de montar um
curso supletivo para seu pessoal. A em-
preiteira leva professores para dentro dos
canteiros de obra. "Os que participam têm
mais rendimento no trabalho, passam a
se relacionar melhor com os colegas e até
com a família, já que muitas vezes os fi-
lhos são mais escolarizados que eles", diz
Flávio Blangis, gerente comercial da obra.
As aulas seguem o ritmo dos operários,
em turnos alternados, uma semana de
dia, outra de noite. O catarinense Adelir
Rüpner, operador de comboio da Ca-
margo Corrêa, já trabalhou em três obras
diferentes da empresa. Sua formação no
ensino fundamental e médio foi feita
aos poucos, de obra em obra, ao longo
de 11 anos. Antes, Adelir era agricultor.
De família alemã, parou de estudar na 4º
série para ajudar o pai no roçado. Com o
ensino básico completo, agora ele estuda
informática, curso também oferecido pela
empresa. "Se não fosse assim, dificilmente
teria voltado a estudar", diz.

Boa parte da falta de mão de obra
preparada no país se deve à carência de
ensino técnico e profissionalizante. En-
tre as áreas mais críticas está justamente
aquela que interessou a Adelir: a tec-
nologia da informação. Estima-se que
existam 50 mil vagas na área à espera de
gente com formação. Pensando nisso, a
Microsoft estabeleceu uma parceria com
escolas públicas municipais e estaduais
para fornecer treinamento na área de
TI em quatro níveis diferentes. O pri-
meiro deles, o Aluno Monitor, capacita
alunos do fundamental e do médio para
ensinar os colegas de escola a mexer no
computador. Na outra ponta, o Student
to Business (Estudantes para o Negócio)
prepara o aluno do ensino médio ou do
técnico para o mercado de trabalho.

Desde que foi criado, em 2004, o Aluno
Monitor já formou quase 350 mil alu-
nos. Uma empresa do porte da Microsoft,
com pouco mais de 500 funcionários,
nem teria como absorver tanta gente.
Mas, para a filial brasileira, é interessante
despertar o olhar das novas gerações para
a informática. Jairo Ribeiro, de 17 anos,
morador de Planaltina, Distrito Federal,
entrou no programa quando se dividia

entre o 2º ano do ensino médio e um em-
prego de auxiliar administrativo. Tomou
tanto gosto pela tecnologia que agora es-
tuda para o vestibular de engenharia de
rede de comunicação da Universidade
de Brasília. "Formamos as pessoas para
o mercado. Se ele quiser ir depois traba-
lhar com Linux (sistema concorrente da
Microsoft), ótimo. Ao menos ele estará
preparado para isso", diz Emílio Munaro,
diretor de educação da Microsoft, depar-
tamento recém-criado.

Para o país não depender tanto do in-
vestimento das empresas na educação,
precisaria reforçar esse tipo de ensino.
E, por mais que a iniciativa dessas em-
presas seja louvável, o esforço depende
de governos estaduais e federal. Segundo
Eliezer Pacheco, secretário de Educação
Profissional do Ministério da Educação,
o governo federal pretende entregar 214

POTENCIAL
Manoel
da Silva,
da empresa de
limpeza Cavo.
Ele entrou
analfabeto
e agora
sonha com a
universidade

novas escolas técnicas até 2010. Até agora,
foram entregues 82 unidades. "Estamos
investindo R$ 1,1 bilhão na expansão da
educação profissional", afirma ele.

O Centro Paula Souza, mantido pelo
governo do Estado de São Paulo, é uma
das grandes referências do ensino técni-
co no país. O Centro é responsável por
47 Faculdades de Tecnologia (Fatecs) e
162 Escolas Técnicas (Etecs) estaduais.
Juntas, atendem mais de 170 mil estu-
dantes no Estado. Ainda assim, a oferta
de ensino técnico no Estado de São Pau-
lo é menor que a argentina e um terço
da chilena ou portuguesa. Ainda é pre-
ciso aumentá-la para que as empresas
consigam destinar seus recursos para
as atividades que dizem respeito a suas
missões, em vez de suprir uma neces-
sidade que cabe ao sistema de ensino
- seja ele público ou privado.
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