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Modelo de incentivos fiscais
a empresa dos anos 1970
é caminho para formação
de trabalhadores

Eva Rodrigues
evarodrigues@brasileconomico.com.br

As preocupações em torno da
capacitação de mão de obra no
país chegaram ao Conselho de
Desenvolvimento Econômico e
Social (CDES), o chamado “con-
selhão”, que organizou uma
mesa de discussões em meados
de agosto para tratar do tema.
Do encontro saíram duas suges-
tões que foram expostas na reu-
nião plena do CDES em Brasília
no último dia 26: a criação de
um modelo baseado em incenti-
vos fiscais, nos moldes do ProU-
ni, e, em outra frente, a conces-
são de benefícios fiscais para que
empresas banquem a formação
dos trabalhadores.

O presidente da Trevisan Esco-
la de Negócios, membro do CDES
e coordenador da mesa de discus-
sões sobre capacitação profissio-
nal, Antoninho Marmo Trevisan,
avalia que o melhor caminho para
uma política de capacitação na-
cional não está em o governo as-
sumir a criação de escolas e sim

em estimular empresas e escolas
para que o façam. A concessão
dos incentivos fiscais a escolas
profissionalizantes, pegando ca-
rona no modelo já existente para o
ensino superior através do ProU-
ni, é uma das alternativas.

A outra vertente de incentivo
também não é nova e busca re-
ferência nos anos 1970, momen-
to de forte crescimento econô-
mico como o experimentado
hoje. “Nessa época, o trabalha-
dor escolhia o curso, a empresa
arcava com os custos e ganhava
incentivos fiscais por isso. O
modelo funcionava muito bem e
durou até os anos 1980, quando
a crise fiscal acabou com esses
incentivos”, lembra Trevisan.

Formação profissionalizante
O Centro Paula Souza, que ad-
ministra 188 escolas técnicas
estaduais (Etec) e 49 faculdades
de tecnologia (Fatec) tem indi-
cadores de empregabilidade que
dão boa sinalização da alta de-
manda — a média para os cursos
técnicos é de 74% e, no caso da-
queles para tecnólogos, de 93%.
O curso da Fatec para a área de
Construção Civil/Edifícios, por
exemplo, registra empregabili-
dade de 97,1%. Mas o cenário

dessa formação profissionali-
zante no país é crítico se forem
observadas estatísticas do setor.
Segundo o coordenador de En-
sino Médio e Técnico do Centro
Paula Souza, Almério Melquía-
des de Araújo, no conjunto da
população na faixa etária de 14 a
17 anos matriculada no ensino
médio, apenas 4,3% está fre-
quentando um curso técnico,
índice que salta para 25% na
Argentina e para 38% no Chile.

Na avaliação de Araújo, esse
cenário é decorrente de uma
enorme proliferação de cursos
superiores ocorrida no país a
partir dos anos 1980. “Hoje há
uma percepção de que boa
parte dos diplomas de nível
superior não profissionalizam
como deveriam e que o curso
técnico serve, inclusive, como

sustentabilidade para que se
prossiga no curso superior.”

No Serviço Industrial de
Aprendizagem Industrial (Senai),
que visa atender às demandas do
setor produtivo nacional, o gran-
de desafio é a articulação entre as
entidades representativas de di-
ferentes setores para qualificar e
quantificar asnecessidades por
cursos. “Nosso trabalho é de re-
visão constante nos cursos à me-
dida que surgem novos processos
e tecnologias”, diz o diretor téc-
nico do Senai-SP, Ricardo Terra.
Em sua avaliação, a discussão ne-
cessária hoje não é de falta de
mão de obra e sim de boa forma-
ção. “Falta integração entre po-
der público, entes formadores e a
sociedade no sentido de tratar a
educação de forma profunda, da
base às instâncias superiores.” ■

“Vivemos um
acelerado processo de
mudanças, as escolas
serão cada vez mais
empresas e as
empresas cada vez
mais escolas, numa
troca que precisa ser
sistemática e rápida
para que a formação
dê conta das
dinâmicas da vida real

Antoninho Marmo Trevisan,
presidente da Trevisan

Escola de Negócios

“Conselhão” propõe saídas para formação
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Mecanização faz usinas darem cursos a ex-cortadores de cana

As usinas de cana-de-açúcar
da região Centro-Sul estão
investindo na capacitação dos
cortadores que trabalham
na colheita manual da planta,
à medida que a mecanização

do processo já supera 50% da
produção e pode desempregar
milhares de boias-frias. No
primeiro semestre, o projeto
RenovAção criou 2 mil vagas
de capacitação profissional em

cursos como motorista e
mecânico de colheitadeira.
A segunda etapa, lançada agora,
vai oferecer cursos também
fora do setor canavieiro, como de
panificação e corte e costura.

Text Box
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