
Jacques Marcovitch

A questão da mão de obra qualificada
está na ordem do dia. Há exemplos
concretos, em três níveis decisó-
rios (ensino, empresas e governo),

de que estamos deixando o campo da refle-
xão teórica e vislumbrando os caminhos da
prática. Grandes empresas já discutem
meios urgentes que tornem mais agressivas
e eficazes suas estratégias de capacitação e
retenção de profissionais qualificados. Cir-
culam, no âmbito corporativo, as primeiras
ações para uma oferta em larga escala de bol-
sas de estudo aos estudantes de carreiras tec-
nológicas, investimentos na formação de
pós-graduados, e até o financiamento de es-
colas de engenharia e de centros de forma-
ção profissional, para melhorarem sua base
laboratorial.

Do ensino superior espera-se, principal-

mente, que reduza a evasão e adote progra-
mas visando a dobrar o atual rendimento
escolar de 20% para 40%, elevando assim de
30 mil para 60 mil o número daqueles que
conseguem se formar nos cursos de enge-
nharias. Do ensino médio, são propostas iné-
ditas medidas para elevar a qualidade do en-
sino da matemática, da física e das ciências
em geral.

No âmbito associativo, a Câmara America-
na de Comércio de São Paulo dirige aos pre-
sidenciáveis um documento solicitando a
inclusão nos respectivos programas de go-
verno de medidas inovadoras. Por exemplo:
a garantia de incentivos fiscais para as com-
panhias que investirem na concessão de bol-
sas de estudo e uma proposta para desburo-
cratizar a autorização de funcionamento de
cursos de tecnologia.

A contribuição da área educativa nesse as-
pecto deve ganhar proporções jamais alcan-

çadas. Urge um pacto nacional pela educa-
ção entre governo e iniciativa privada com o
objetivo de revolucionar todas as políticas
obsoletas e encurtar todos os prazos cogita-
dos. Esse pacto deve incluir um programa de
formação de docentes e quadros técnicos no
exterior, em centros avançados de elevado
desempenho em inovação tecnológica.

O sistema de ensino é uma força vital na
tarefa de, capacitando a mão de obra, capaci-
tar o Brasil. A reinvenção do nosso processo
educativo passa, nessa quadra histórica, pe-
la qualificação dos engenheiros e técnicos,
em estreita colaboração com o setor produti-
vo. Eis a nova reforma imposta pela realida-
de em um país que começa a crescer acima
de suas possibilidades em profissionais téc-
nicos qualificados.

✽
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Pacto pela educação capacitaria o País

PROCURA-SE
MÃO DE OBRA
QUALIFICADA
Brasil abre as portas para estrangeiros e repatria brasileiros
do exterior por falta de profissionais com qualificação

Reinvenção do processo passa pela qualificação de engenheiros e técnicos com o setor produtivo

Um entrave novo
na economia é a falta
de mão de obra
qualificada. Mais de
70% das empresas
enfrentam o
problema, que tem
a raiz na fraca
educação básica

Naiana Oscar

Entre janeiro e junho deste ano,
desembarcaram no Brasil 22,1
mil estrangeiros com visto de
trabalho. Desse total, 98% têm
nível técnico, curso superior
ou até pós-graduação. Se eles

viessem juntos, de uma só vez, lotariam 138
aviões intercontinentais. Esse dado do Mi-
nistério do Trabalho e Emprego não inclui
brasileiros como o engenheiro Octávio
Sayão, de 60 anos, que exerceu sua profissão
durante duas décadas no Canadá e se mudou
para o Rio de Janeiro em maio para preen-
cher uma vaga que estava em aberto por falta
de profissionais com qualificação suficiente
para ocupá-la. Estrangeiros e repatriados
que desembarcam no País para trabalhar são
apenas um dos reflexos do iminente apagão
de mão de obra especializada que o novo
presidente da República terá de enfrentar.

Nos próximos cinco anos, 15 milhões de
trabalhadores terão de ser qualificados para
atender à demanda de todos os setores da
economia, principalmente os de comércio e
serviços, segundo dados do Serviço Nacio-
nal de Aprendizagem Industrial (Senai). São
3 milhões por ano. Essa formação atende ape-
nas parte da demanda de longo prazo, mas
não resolve a necessidade imediata das em-
presas. “A situação é gravíssima e não há ex-
pectativa de que melhore nos próximos
anos”, diz Luiz Antônio Caruso, coordena-
dor da Unidade de Gestão Tendências e Pros-
pecção do Senai Nacional. Não seria exagero
pensar assim, já que as empresas estão cor-

rendo atrás e investindo, com recursos pró-
prios, na formação de seus funcionários?

Caruso dispara uma numeralha sobre a si-
tuação da educação básica para explicar o
pessimismo. “No campo da matemática, o
aluno sai do ensino médio achando que um
quarto é mais que um meio e mal sabe inter-
pretar um texto.” A deficiência na formação
dos alunos atrasa em 30% o tempo dos cur-
sos oferecidos pelo Senai, porque a institui-
ção tem de prever um módulo para ensinar o
que não foi assimilado no ensino básico. A
cada três turmas, o Senai poderia criar mais
uma, não fosse esse tempo perdido. “O que
quero dizer é que isso não tem prazo para
terminar, porque sem melhoria na educação
básica o problema continua existindo.”

Formação. A fabricante de equipamentos
ferroviários AmstedMaxion sabe bem do
que Caruso está falando. Desde o início do
ano, a empresa contratou 730 funcionários e
ainda tem 80 vagas abertas. “Encheu de can-
didato, mas nessa última seleção para solda-
dores nem um terço deles passou no teste”,
diz o presidente Ricardo Chuayh, que co-
manda 2,7 mil empregados. A empresa teve
de montar uma turma de treinamento para
capacitar os candidatos ao teste e, mesmo
assim, todos foram reprovados. “Estamos
planejando um novo curso para ver se dessa
vez eles passam na prova.”

Sem tempo para formar um engenheiro
marítimo e costeiro, a Concremat, empresa
de engenharia com sede no Rio, foi à caça de
um profissional fora do País. Encontrou
Sayão – o engenheiro que se mudou para o
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Text Box
Fonte: O Estado de S.Paulo, São Paulo, 23 ago. 2010, Desafio do novo presidente, p. H8.




