
Unir esforços
Para Luiz Edmundo Rosa, empresas, governos e
instituições de ensino deveriam andar de mãos
dadas para sustentar o crescimento económico



OBrasil vive um momento de
grande crescimento. Parte
em função da vitalidade de

suas empresas, parte, também, de
grandes obras de infraestrutura, da
produção do Pré-Sal, da Copa do
Mundo e das Olimpíadas.
"Entretanto, antes mesmo que isso
aconteça, já estamos vivendo um
apagão de talentos", diz Luiz
Edmundo Rosa, vice-presidente de
desenvolvimento humano e
sustentabilidade do grupo
educacional Anima e diretor geral
do Congresso Nacional de Recursos
Humanos (CONARH). "Bastou a
economia se aquecer em 2010, que
já começa faltar gente qualificada
em todo o país e nos mais variados
setores da economia", reforça.
Ele conta que, enquanto muitos
prevêem que a economia brasileira
cresça 7% este ano, a maioria das
melhores empresas projeta um
índice de dois dígitos por ano e há
aquelas que já estão superando
20%. "Com quase todos crescendo
ao mesmo tempo, é natural que a
demanda por qualificação se
acelere. Nesse ritmo, o apagão vai
se agravar rapidamente. E
ninguém pode se considerar ileso,
pois pode sofrer um ataque de
onde menos espera e perder
talentos que demoraram muito
tempo para preparar", diz. Para
ilustrar essas perdas, ele cita
algumas histórias recentes. "Uma
grande locadora de veículos jamais
imaginava ser afetada pela
construção civil que levou
inúmeros dos seus lavadores de
carro. Estes foram treinados para
trabalhar como pedreiros. Uma
importante empresa de energia
perdeu dezenas de engenheiros e
eletricistas, que foram assumir
novas posições ou repor quadros
de empresas que também haviam
sofrido com a ação de outras não

concorrentes. Empresas na
Argentina, Chile, Colômbia,
México e Peru já sentem o efeito
do apagão brasileiro e têm perdido
profissionais, recrutados por
empresas daqui", conta.
Se a saída é formar a mão de obra,
Luiz Edmundo ressalta, porém, que
o envolvimento das empresas para
solucionar suas demandas por
talentos exige estratégia e bom
senso. "Por exemplo, se há falta de
engenheiros, não dá para pensar
que a empresa vá agora querer
formá-los em casa. Se assim o
fizesse, estaria se desviando do seu
foco e somando mais um custo,
aos enormes encargos e impostos
que recolhe", observa.
Em vez disso, ela poderia trabalhar
em parceria com as instituições de
ensino para que estas pudessem
formar em número e qualidade os
profissionais de que precisam. Isso
é mais prático, rápido e eficiente,
além de não duplicar esforços", diz.

Podemos chegar a ser a 5a

economia mundial. No entanto,
temos alguns gargalos a serem
vencidos, como falta de mão de
obra. O que fazer?
0 Brasil é um país ainda jovem que
conta com uma das maiores forças
de trabalho, tanto em número
quanto em potencial a desenvolver.
Porém, no presente, temos gente
insuficientemente qualificada para
sustentar a demanda do
crescimento. As pesquisas apontam
que 70% dos brasileiros são ainda
analfabetos funcionais. Em vias de
ser a 5a economia mundial, o Brasil
ocupa a 75a posição no índice de
Desenvolvimento Humano (IDH), de
2009, e a 56a no índice de
Competitividade do Fórum
Económico Mundial de 2010. Isso
demonstra o enorme desafio para
reduzir a distância entre o

económico e o social. Até mesmo a
capacidade de pensar e de resolver
simples questões de raciocínio já
aparece comprometida nos jovens,
de quem dependemos para
construir nosso futuro. Ficamos
entre os seis piores países, conforme
atesta avaliação mundial feita pelo
Programme for International
Student Assessment (Pisa). As
graves deficiências educacionais,
comparadas com outros países,
constituem uma grande
desvantagem competitiva para o
Brasil. Condenam milhões a
trabalhar em funções simples e de
baixa remuneração, incapazes de
ter acesso em condições adequadas
à moradia, saúde e qualidade de
vida. 0 ensino no Brasil está muito
longe do ideal. 0 índice de
Desenvolvimento da Educação
(Ideb), importante medida da
qualidade do ensino, recém
publicado, retrata o quanto
precisamos melhorar. 0 ensino
fundamental alcançou apenas 4,6
e o ensino médio somente 3,6,
quando 10 seria o valor máximo.
Assim, continuamos abaixo da
média, num mundo altamente
competitivo e que evolui rápido.

Quais são os principais desafios
quando o assunto é formação de
profissionais especializados?
Pesquisas revelam que as novas
gerações de brasileiros terminam o
ensino médio demonstrando um
grau elevado de desorientação para
a vida e para o trabalho. Hoje, é
muito mais difícil escolher uma
profissão. Enquanto em alguns
colégios americanos 8 em cada 10
jovens têm planos de abrir sua
empresa, aqui sonhamos em fazer
concurso público. No ensino
médio, nossos jovens são pouco
expostos à realidade prática e
desconhecem parte do mundo do



trabalho. Além disso, muitos vivem
plenamente a realidade virtual,
gastando demasiado tempo em
redes sociais, em meio à
superficialidade, o que pouco os
ajuda a se conhecer melhor e o
mundo onde vivem. Por isso,
acabam tendo dificuldade de se
projetar no futuro.
Consequentemente, erram com
frequência em suas escolhas
profissionais ou não têm nível ou
motivação para acompanhar os
programas universitários. Assim,
para formar bons profissionais, as
escolas deveriam criar situações
que estimulassem os jovens a
vivenciar coisas práticas como se
faz lá no exterior. Isto permite que
o jovem descubra o mundo do
trabalho e se interesse por
diferentes opções de carreira.

O que poderia ser feito?
Cursos profissionalizantes são
uma boa solução para muitos
que não têm interesse ou
condições de prosseguir os
estudos. Nesse esforço, será
fundamental o apoio das
empresas. Elas podem e devem
ser parceiras das escolas, abrindo
suas portas para que os jovens
tenham uma visão real do que se
pode fazer. Lá, os jovens poderão
descobrir interesses e despertar
suas vocações. Executivos e
técnicos especializados também
podem ir às escolas para dialogar
e compartilhar suas vivências
com os jovens.

Mais alguma coisa?
Para enfrentar o apagão de
talentos, as empresas precisam
abrir uma janela para o novo.
Não será possível resolver esse
desafio sem uma boa dose de
inovação e ousadia. Aliás, este é
o tema do CONARH 2010, cujo

programa dedica vários
momentos importantes para
discutir o problema do apagão e
suas alternativas de solução. Essa
é uma das contribuições da
ABRH. Ao longo dos anos,
muitas empresas se acostumaram
a buscar no mercado as pessoas
de que precisavam, sem
nenhuma preocupação ou
contrapartida. Era como extrair
palmito: ia-se para o mato e
trazia-se palmito de volta.
Acontece que o palmito está
acabando e agora temos de
plantar. 0 momento exige pensar
e agir de forma diferente. Trocar
o extrativismo por atitudes
proativas que aproximem as
empresas dos jovens e das
escolas, muito antes que
comecem a procurar empregos.
As organizações podem fazer
muito mais, influenciando e
apoiando a juventude para
melhorar a qualidade de sua
formação. Programas de jovens
aprendizes e de estágios
deveriam ter prioridade. Quanto
mais cedo melhor.

Algum outro ponto relevante?
Sim: abrir os olhos para outras
classes sociais em ascensão. Lá
também existem talentos
excepcionais que precisam de
oportunidades para mostrar seu
valor. Quem está recrutando
pessoas egressas de comunidades
mais pobres se surpreende com a
elevada motivação para aprender e
comprometimento com quem lhes
abre portas. Pode-se dizer que são
bem diferentes da chamada
Geração Y, conceito que se
costuma generalizar para todos os
jovens, independentemente de sua
origem. As empresas podem fazer
a diferença na melhoria da
educação. Estão em posição

privilegiada na sociedade, pois
integram pessoas qualificadas e
experientes, modernas tecnologias,
equipamentos, laboratórios e
conhecimentos atualizados. Seria
um enorme desperdício não
aproveitar esse rico potencial de
saber e fazer acontecer.

E sobre a distância entre as
instituições de ensino e o mercado,
como aproximá-los?
Sem dúvida, há instituições de
ensino bastante distantes da
realidade do mercado de trabalho,
oferecendo conteúdos obsoletos e
empregando didáticas
improdutivas. Os resultados de
avaliações nos três níveis do
ensino ajudam a explicar por que
um grande número de escolas
jamais estaria na lista dos melhores
lugares para trabalhar. Isso é muito
mais do que pessoas insatisfeitas,
é, acima de tudo, a perda do
sentido das finalidades da
instituição. Nesses casos, são
professores e funcionários mal
remunerados, desmotivados,
desatualizados e carentes de apoio
e acompanhamento. Alunos sem
orientação, estímulo e participação.
Pais ausentes, desinteressados e
desinformados. E, para
complementar, a própria direção
despreparada e incapaz de fazer as
mudanças necessárias. Os
exemplos de sucesso das escolas e
das empresas são muito
semelhantes. Ratificam o que uma
boa liderança e gestão de pessoas
podem fazer: objetivos claros,
metas definidas, equipes
selecionadas, treinadas e
motivadas, sistema de ensino
participativo e envolvente de
alunos e pais. E, finalmente,
avaliação, plano de melhoria,
reconhecimento e recompensa.
Assim, um ótimo caminho para



melhorar a escola é quando a
empresa adota uma, recuperando
seu sentido de gestão.

Ao focar nas necessidades

do mercado, a escola poderia

comprometer um crescimento mais

humanista do indivíduo?

A proximidade da escola-empresa
não significa que a educação vá
perder seu lado humano. Aliás,
deixar a escola abandonada
certamente o fará. Não poderia
haver pior exemplo que uma escola
incompetente e irresponsável na
formação da personalidade de um
aluno. A escola ensina muito além
das salas de aula, mas também pela
forma com que lida com
professores, funcionários, pais e
alunos. As melhores empresas não
querem receber pessoas submissas,
sem capacidade de pensar e agir.
Grande parte do trabalho feito nas
universidades corporativas é
recuperar nos jovens o sentido de
propósito, autoestima, valores,
atitudes e comportamentos
adequados para a vida e para o
trabalho. Só reconstruindo as bases
humanas podemos ter uma
organização moderna, inovadora,
e competitiva. Escolas e empresas
ganham quando promovem o ser
humano, trabalhando para ampliar
sua capacidade de pensar, sentir,
agir e se realizar.

E por falar em universidades
corporativas, tivemos avanços?

Acredito muito no valor das
universidades corporativas quando
estas vão além do treinamento e se
dedicam a preparar pessoas para a
vida e para o trabalho. Pessoas
capacitadas, motivadas,
comprometidas e inovadoras são a
base do desenvolvimento
sustentável de uma empresa.
Difundindo valores e

E preciso pensar e agir de forma
diferente. Trocar o extrativismo

por atitudes proativas que
aproximem as empresas

dos jovens, muito antes que
comecem a procurar empregos

conhecimentos, consolidando
cultura e propósitos, essas
universidades podem suprir o que a
escola não fez e preparar as pessoas
para o trabalho. Por esses motivos,
temos hoje centenas de iniciativas
bem-sucedidas. Agora, diante do
apagão de talentos, serão sem
dúvida uma vantagem competitiva,
só que o momento exige repensar
toda a estratégia de formação. Nem
tudo se pode fazer dentro de casa.
Precisamos explorar as parcerias
com as escolas técnicas e
universidades abertas ao máximo
possível, sem duplicar esforços e
custos. Entretanto, ainda são poucas
as empresas que descobriram isso,
mas os resultados, de quem faz, são
muito positivos e animadores.

Como criar uma espécie de
governança na educação e de
forma expandir esse conceito para
a esfera política?

A boa governança é uma condição
imprescindível dos
empreendimentos humanos. Ela
permite integrar os interesses de
todos que podem contribuir para o
seu sucesso. Pressupõe participação
ativa entre os seus diversos
representantes. A educação é uma
prioridade do Brasil e merece ter a
melhor governança. Não deveria
ficar sob a gestão quase isolada do
Ministério da Educação e Cultura
(MEC), por melhor que seja. Um

bom exemplo é o do Ministério do
Trabalho, que adota uma
administração tripartite, unindo
governo, trabalhadores e empresas
na gestão do Programa de
Alimentação do Trabalhador (PAT),
reconhecido como um dos mais
modernos do mundo. Se a educação
recebesse o mesmo tratamento,
conseguiríamos ir muito além. Uma
boa governança permite resolver
questões simples e práticas, até
elaborar planos de longo prazo.
Somos, talvez, um dos únicos países
que tributa os serviços de educação.
Aqui, á empresa que quiser dar uma
bolsa a um funcionário ou uma
contribuição para uma escola será
penalizada e não estimulada.
Contribuir para uma Igreja, partido
político ou sindicato, de qualquer
natureza, estaria completamente
isento. Ou seja, as empresas têm
diante de si a necessidade de
atuarem mais diretamente no que se
refere à educação. As empresas
deveriam reivindicar sua presença
no MEC, ao lado das instituições
educacionais. Senão serão vítimas
da sua ausência. O governo não
pode ser dono de algo que é de
todos. A educação é um bem
comum, que não está sendo bem
gerido. Contudo, pode dar um
grande salto se compartilhar visão,
gestão e ações efetivas entre as
empresas, instituições de ensino e
governo.

Text Box
Fonte: Melhor: gestão de pessoas, Especial, São Paulo, p. 12-15,  2010.




