
O que parece ser a ocasião perfeita para um 

casamento entre a oferta e a demanda por trabalho, 

contudo, está esbarrando, de antemão, em um dilema 

que já afeta todos os setores da atividade econômica 

brasileira: como pavimentar o vão entre as demandas 

proporcionadas pelas perspectivas positivas, que 

exigem mão de obra de alto nível, e a grande 

parcela de profissionais com baixa qualificação? 

Quando se fala em queixa, as corporações são 

unânimes: boa parte dos trabalhadores brasileiros 

apresenta sérias deficiências, envolvendo, em muitos 

casos, a falta de habilidades básicas, que evidenciam 

os efeitos da deterioração das condições da 

educação no País. Por isso, as próprias corporações 

assumem para si, cada vez mais, a tarefa de formar 

a sua mão de obra por meio de programas de 

capacitação e treinamento. 





O estudo alinha uma série de dados e informações 

ainda mais preocupantes. Por exemplo: em 2008, 

20% da população economicamente ativa não 

podia ler, escrever ou entender textos básicos - o 

que representou um ligeiro avanço em relação a um 

nível de 25% de analfabetismo funcional registrado 

cinco anos antes. Para essa pesquisa, foi ouvido 

o mexicano Alberto Rodriguez, especialista em 

educação do Banco Mundial, que já atuou no Brasil 

e que diz que, em 2008, somente a metade das 

crianças brasileiras completou o ensino secundário, 

o que consiste na segunda maior taxa de evasão 

escolar do mundo, inferior apenas à registrada em 

Moçambique. 

A qualidade do ensino para a maioria das crianças, 

que dependem da escola pública, é baixa, com falhas 

estruturais que abrangem a falta de infraestrutura 

e treinamento adequados para os profissionais 

da educação. Segundo o estudo, os professores 

também são parte do problema, lembrando 

que há relatos de que, em algumas escolas, os 

computadores que seriam utilizados como apoio 

para o aprendizado dos alunos permanecem 

encaixotados porque não há quem saiba utilizá-los. 

O levantamento ressalva, porém, que houve alguns 

progressos na educação no País, como o fato de todas 

as crianças com idade entre 7 e 14 anos estarem 

na escola. Houve ainda o incremento na média do 

número de anos de estudo formal, que passou, em 

20 anos, de uma média de 5,2 para os atuais 7,1 

anos em 2008. Porém, de acordo com o relatório, 

o Brasil ainda não atingiu o nível recomendado pela 

Organização das Nações Unidas para a Educação, 

a Ciência e a Cultura (Unesco), o qual foi alcançado 

pelos vizinhos Argentina, Chile e Peru. 

Os reflexos dessas condições no desempenho 

dos alunos brasileiros pôde ser medido em 

testes da Organização para a Cooperação e o 

Desenvolvimento Econômico (OCDE), aplicados, em 

2006, a jovens de 15 anos em 57 países. Os alunos 

brasileiros ficaram na 53a posição em matemática, 

52a em ciências e 48a em leitura. E há consequências 

maiores e mais graves. O trabalho lembra que, há 



30 anos, Brasil e Coreia do Sul apresentavam níveis 

de Produto Interno Bruto (PIB) per capita similares, 

destacando que, hoje, os sul-coreanos exibem 

números três vezes maiores. Segundo o estudo 

da OCDE, a educação é uma das razões para essa 

discrepante evolução. 

Foco na qualidade 
"As políticas públicas no Brasil buscaram, ao longo 

das últimas décadas, combater o analfabetismo 

e promover a democratização do ensino, mas 

permanece ainda o desafio de prover qualidade 

ao ensino, que deixa muito a desejar", avalia a 

professora Norma Sandra de Almeida Ferreira, 

coordenadora associada do Curso de Pedagogia 

da Faculdade de Educação da Unicamp. Ela lembra 

que os esforços dos governos se concentraram em, 

primeiramente, reduzir as taxas de analfabetismo, 

o qual, nos anos 50, chegou a afetar a metade 

da população brasileira. 

"O fato é que nós ainda procuramos, nos últimos 

anos, atender a demandas que foram resolvidas em 

outros países ainda no século 19", diz a professora. 

"Com o desenvolvimento tecnológico, que implica, 

entre outros fatores, a adoção de uma nova 

linguagem, a educação precisa se abrir para isso e 

passar a receber investimentos na melhoria da sua 

qualidade." Norma ressalva que ocorreram avanços 

na educação ao longo dos últimos anos, mas 

não foram realizadas, segundo ela, modificações 

estruturais de fundo, que proporcionassem maior 

qualidade ao estudo. 

Trabalhando na ponta do recrutamento da mão de 

obra, Stella Trad, do Instituto Ecosocial, considera 

que o atual "apagão" na oferta de mão de obra 

"é uma profecia que se materializa: já se sabia, há 

15 anos, que, quando o País voltasse a crescer, 

faltariam profissionais capacitados, por conta da 

falta de investimentos na educação". Stella destaca, 



Pessoas no tamanho da oportunidade 
Além de contratar profissionais capacitados, as empresas estão preocupadas também em redimensionar 

os seus quadros para o novo momento econômico 

O crescimento econômico brasileiro está levando as 

empresas a enfrentarem outro desafio em relação ao 

seu capital humano, tão importante quanto contar 

com trabalhadores capacitados: redimensionar os 

seus quadros, de forma que consigam aproveitar 

as oportunidades proporcionadas pelo novo ciclo 

de prosperidade. "Nos últimos dois anos, que 

coincidiram com a crise econômica internacional, 

as empresas buscaram racionalizar ao máximo os 

seus custos, em uma estratégia de sobrevivência", 

diz Henri Vahdat, diretor da linha de serviços de 

Consultoria em Gestão de Capital Humano da 

Deloitte. "Agora, elas estão procurando contar 

com as condições adequadas para viabilizar as suas 

estratégias de crescimento. Não se ganha o jogo 

apenas formulando a estratégia de crescimento, 

mas executando-a com excelência", diz. 

Vahdat explica que o dimensionamento de pessoal, 

entre outros benefícios, contribui para organizar 

as relações Internas da empresa e sua Interação 

com o mundo externo, e estimula a inovação. 

"As novas estruturas adotadas permitem que as 

organizações maximizem o seu capital humano no 

processo de geração de valor", conta. "Hoje são 

muitas as situações em que ficam visíveis deficiências 

no que se refere ao dimensionamento do quadro 

de funcionários para as atividades e demandas de 

diferentes áreas das empresas", diz Leylah Macluf, 

gerente da mesma linha de serviços. Segundo ela, 

as aplicações de um correto dimensionamento 

das áreas são multas e sempre necessárias. "Há 

empresas, por exemplo, que contam com um 

grande número de profissionais próximos da 

aposentadoria e que ainda não repassaram todo o 

conhecimento da área em que atuam para as novas 

gerações de colaboradores", exemplifica. 

A abordagem a essa questão é tão diferenciada 

quanto as necessidades apresentadas em cada 

caso, de acordo com Paulo Camargo Silva, também 

gerente de Consultoria em Gestão de Capital 

Humano da Deloitte. Nessa abordagem, é preciso 

levar em conta o quanto a empresa pretende 

Investir, o nível de qualidade esperado e a demanda 

da área. "É preciso sempre verificar a melhor 

maneira de organizar a área da empresa para que 

seja mais eficiente, aproveitando as competências 

profissionais existentes", explica. Nesse trabalho, 

pode-se utilizar, por exemplo, um modelo 

matemático que permita calcular a produtividade 

da área em questão e, com base nisso, projetar os 

resultados a serem gerados por uma reestruturação. 

Entre as empresas que hoje estão realizando trabalhos 

de reestruturação do seu capital humano estão a 

Carbocloro e o Banco do Brasil. Na primeira delas, o 

próprio presidente da empresa definiu a missão de 

estruturar todas as áreas e revisar todos os processos, 

estruturas e indicadores, a fim de criar novas bases 

para o crescimento da empresa. Já no caso do Banco 

do Brasil, o trabalho envolve a readequação da área 



de TI, com a mobilização e o engajamento de 5 mil 

funcionários da instituição, que vive um momento 

de expansão. O projeto, batizado de "Governança 

de TI", teve início há dois anos e encontra-se em 

implantação, devendo terminar em meados do 

próximo ano, de acordo com o gerente-executivo do 

projeto, Anderson Itaborahy. "Para nós, dimensionar 

o trabalho é uma questão sensível, uma vez que 

uma empresa estatal enfrenta limitações legais para 

a contratação", afirma. "Outra questão é que não 

selecionamos externamente e, sim, recrutamos 

internamente", acrescentou Itaborahy, lembrando que 

todos os funcionários são contratados por concurso. 

"Todos entram na empresa como bancários. Para 

adaptá-los às necessidades da área de TI, por 

exemplo, investimos bastante em treinamento." 

O gerente-executivo acrescentou que, nesse 

processo de reestruturação, recorreu-se às melhores 

práticas em algumas questões e à prototipação 

(teste com o dimensionamento da área para uma 

pequena parcela do trabalho e seu posterior ajuste 

de acordo com o desempenho encontrado). "O 

grande desafio de se realizar o dimensionamento da 

área de TI é que o trabalho está baseado fortemente 

no conhecimento, o que pode resultar em grandes 

variações de produtividade", diz o executivo. Outra 

questão levada em consideração foi a definição de 

níveis de senioridade para os trabalhos. "Na área de 

TI, se não se pode contar com o nível de senioridade 

adequado, o trabalho pode ser comprometido", 

acrescenta o gerente-executivo. 

Ele lembra, também, que a realocação de pessoal 

deverá ocorrer por "ondas": a primeira está prevista 

para a virada do ano; a segunda deverá acontecer no 

primeiro semestre de 2011. "Tivemos nesse processo 

a preocupação básica de incluir instrumentos que nos 

assegurem um aperfeiçoamento constante, como 

deve sempre ocorrer na área de TI", diz Itaborahy. 

contudo, que o problema não ocorre somente 

em níveis hierárquicos das empresas que dependem 

mais diretamente da educação fundamental e 

secundária. "Há problemas sérios na qualidade 

do ensino ministrado em algumas universidades. 

A universidade nem sempre oferece ao aluno 

as condições necessárias para que ele exerça a 

profissão escolhida", acredita. 

Leyla Nascimento, presidente da Associação 

Brasileira de Recursos Humanos (ABRH-Nacional), 

acrescenta que o "apagão" da mão de obra no 

País apresenta dois aspectos: a falta de qualificação 

dos profissionais e a quantidade insuficiente de 

pessoas formadas em áreas consideradas em alta 

no mercado de trabalho, como engenharia e saúde. 

"Vivemos esses problemas por conta da falta de 

um planejamento que atrele a formação da mão de 

obra aos planos de desenvolvimento do País", diz 

Leyla. Ela acrescenta que ocorre, por conta dessa 

falta de planejamento, um excesso de profissionais 

em setores menos demandantes de mão de obra, 

enquanto há carência extrema de profissionais 

em outras áreas. 

A presidente da ABRH-Nacional considera positiva 

a reação de as corporações buscarem proporcionar 

aos seus funcionários a capacitação necessária. "Mas 

existe uma questão que é o tempo. Por mais que as 

empresas invistam em universidades corporativas, 

elas não vão conseguir formar as pessoas no tempo 

necessário", diz. O "apagão" da mão de obra no 

Brasil parece evidenciar que não há mais como adiar, 

como antecipou o professor Armando Castelar 

Pinheiro, professor do Instituto de Economia da UFRJ 

(leia Mundo Corporativo n° 27), a implementação 

de políticas educacionais e econômicas voltadas para 

a competitividade do País e baseadas em uma lógica 

bem diferente da que prevaleceu na maior parte 

do século 20. 
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