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Ao aliar no mesmo programa o
reforço de escolaridade, a ca-
pacitação básica e a formação
específica para a indústria na-
val, o Estaleiro Atlântico Sul
(EAS) dá um exemplo prático
de como as empresas podem
sobreviver à constatação de
uma pesquisa divulgada ontem
pela Confederação Nacional da
Indústria (CNI): 69% das em-
presas industriais enfrentam
dificuldades com a falta de tra-
balhador qualificado e, entre
elas, 52% afirmam que a má
qualidade da educação básica
brasileira está entre os princi-
pais entraves para os processos
de qualificação.

“Foi-se o tempo em que um
funcionário apenas apertava
parafusos. Hoje, em qualquer
segmento, a tecnologia está
presente e o trabalhador precisa
resolver problemas que usam a
lógica, a informática, a inter-
pretação de informação”, diz o
gerente de pesquisa da CNI, Re-
nato da Fonseca.

O pano de fundo desse cená-
rio está na precária educação
básica no Brasil, que priorizou
nos últimos anos o acesso das
crianças à escola em detrimen-
to da qualidade do que se ensi-
na. “A falta de habilidade em
matérias como português e ma-
temática dificulta muito a vida
das empresas que fazem capa-
citação — as dificuldades de
aprendizado tornam os custos
desse aprendizado muito maio-
res”, observa Fonseca. A pes-
quisa da CNI aponta que, entre
as empresas com falta de pro-
fissional qualificado, 78% rea-
lizam capacitação própria.

Nesse sentido, o exemplo do
EAS, que atua na produção de
navios cargueiros e está instala-
do no Complexo Industrial de
Suape, aponta caminhos. O pro-
grama de qualificação formata-
do pela empresa incluiu, antes
da qualificação específica, um
reforço escolar em parceria com
o governo de Pernambuco e al-
gumas prefeituras da região.

Esse reforço gerou um banco
de talentos com pessoas aptas a

participar das etapas seguintes
de qualificação: curso de capa-
citação industrial básica no
Senai e formação dirigida à in-
dústria naval no Centro de trei-
namento montado pelo EAS no
Complexo de Suape.

Para o gerente da CNI, a de-
ficiência educacional tem co-
mo principal impacto a queda
da produtividade e da qualida-
de dos produtos industriais.
“É a competitividade da in-
dústria nacional que está em
jogo, justamente num mo-
mento em que o Brasil ganha
relevância global”.

Entre as categorias profissio-
nais, as posições de nível inter-
mediário na produção são as
com maior carência de profis-
sionais. “Mas nos surpreendeu
o fato de que áreas como vendas
e marketing (71%), administra-
tivas (66%) e gerenciais (62%)
também enfrentem problemas
de qualificação”, diz Fonseca.

Entre os setores industriais,
vestuário (84%), outros equipa-
mentos de transporte (83%), lim-
peza e perfumaria (82%) e móveis
(80%) estão entre os que enfren-
tam maior dificuldade em encon-
trar trabalhadores qualificados. ■

EMPREGO

Copa de 2014 deve criar 700 mil vagas no
segmento de terceirizados e temporários
A Associação Brasileira das Empresas de Serviços Terceirizáveis e
de Trabalho Temporário (Asserttem) estima que a Copa do Mundo
deve gerar 700 mil empregos. Em balanço do setor, divulgado ontem,
a entidade mostrou o segmento temporário ou terceirizado representa
hoje 8 milhões dos 37 milhões de trabalhadores formais no Brasil,
o que corresponde a 22% do total de trabalho com carteira assinada.

ENSINO

Educação dá mais um passo na disputa
pelos royalties da exploração do pré-sal
O Projeto de Lei 2/10 do senador Cristovam Buarque (PDT-DF) que
propõe que os royalties que couberem à União na exploração do petróleo
da camada pré-sal deverão ser integralmente dedicados à educação
recebeu parecer favorável da Comissão de Educação, Cultura e Esporte
(CEC) do Senado. A proposta ainda será analisada pela Comissão
de Assuntos Econômicos (CAE), sem data para ser analisada.

Carlo Wrede/O Dia

Falha na educação básica
dificulta trabalho de capacitação
Pesquisa da CNI mostra que empresas enfrentam problemas na hora de treinar mão de obra para
atividades específicas da indústria. Para entidade, governo deve priorizar mais qualidade no ensino

DIFICULDADES NA
QUALIFICAÇÃO

As principais questões apontadas 
pelas empresas*
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A má qualidade da educação 
básica prejudica a qualificação 
dos trabalhadores

Ao investir em qualificação, 
a empresa perde o trabalhador 
para o mercado

Existe pouco 
interesse dos trabalhadores

Não existem cursos adequados 
às necessidades da empresa

Existe alta rotatividade 
dos trabalhadores

Os cursos que a empresa 
necessita possuem 
custos elevados

Não é possível liberar 
o trabalhador para 
fazer cursos

Fonte: CNI    *Os percentuais não somam 
100% porque cada empresário poderia 
assinalar até três opções
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■ TREINAMENTO

69%
das empresas sentem falta
de trabalhador qualificado.

■ PRODUÇÃO

94%
das empresas têm dificuldade
para encontrar operadores.

INVESTIMENTOS

R$ 6,8 bi
foi o montante de investimentos
feitos na área de saneamento
público, em 2009, segundo dados
da Abdib. O número refere-se
a recursos públicos e privados.

Otavio de Souza/Prefeitura de Olinda

Obra de saneamento,
em Olinda, Pernambuco,

financiada pelo PAC

Concessionária Rodovias do Tietê S.A.
 CNPJ: 10.678.505/0001-63 - NIRE: 35.300.366.476

Ata de Reunião do Conselho de Administração Realizada em 25 de Janeiro de 2011
1. Data, Local e Horário: Realizada aos 25 dias do mês de Janeiro do ano de 2011, às 15:00 horas, 
na Rua Rafael de Campos, 615, Centro, na Cidade de Tietê, Estado de São Paulo, CEP 18530-000. 
2. Quorum: Totalidade dos membros do Conselho de Administração, a saber: (i) Alexandre Tujisoki; 
(ii) Renato Prado Bertin; (iii) Tiago de Britto Ribeiro Alves Caseiro; (iv) Julio de Oliveira Moreira; 
(v) Rafael Negrão Rossi; e  (vi) José Renato Ricciardi. 3. Mesa: Os trabalhos foram presididos 
pelo Sr. Alexandre Tujisoki e secretariado pelo Sr. Julio de Oliveira Moreira. 4. Ordem do Dia: 
Deliberar sobre o pedido de renúncia do Diretor Presidente e nomear o seu substituto provisório. 
5. Deliberações: Em conformidade com a ordem do dia, os Conselheiros deliberaram, por unanimidade 
e sem quaisquer restrições: (i) aceitar o pedido de renúncia do cargo de Diretor Presidente, 
do Sr. Carlos Henrique Paganetto Roma Junior e o isenta de qualquer reponsabilidade pelos atos 
praticados durante o exercício dos respectivos mandatos, outorgando a mais ampla, irrevogável 
e irretratável quitação em relação aos atos de administração da Companhia por ele praticado no 
exercício regular de seus poderes, para nada mais reclamarem, a qualquer título e a qualquer tempo. 
(ii) que as funções de Diretor Presidente serão exercidas temporária e cumulativamente, pelo Diretor 
Administrativo e Financeiro, o Sr. Paulo Jorge Cerqueira Fernandes. 6. Encerramento: Nada mais 
havendo a tratar, foi encerrada a Reunião, da qual se lavrou a presente ata que, lida e achada conforme, 
foi por todos assinada. (a.a) - Alexandre Tujisoki - Presidente; Julio de Oliveira Moreira - Secretário; 
Conselheiros: José Renato Ricciardi, Renato Prado Bertin, Alexandre Tujisoki, Tiago de Britto Ribeiro 
Alves Caseiro, Julio de Oliveira Moreira e Rafael Negrão Rossi. Confere com a original lavrada em livro 
próprio. Alexandre Tujisoki - Presidente da Mesa; Julio de Oliveira Moreira - Secretário da Mesa. 
JUCESP nº 114.456/11-2 em 30/03/2011. Kátia Regina Bueno de Godoy - Secretária Geral.

Concessionária Rodovias do Tietê S.A.
 CNPJ: 10.678.505/0001-63 - NIRE: 35.300.366.476

Ata de Reunião do Conselho de Administração Realizada em 14 de Março de 2011
1. Data, Local e Horário: Realizada aos 14 dias do mês de Março do ano de 2011, às 15:00 
horas, na Rua Rafael de Campos, 615, Centro, na Cidade de Tietê, Estado de São Paulo, 
CEP 18530-000. 2. Quorum: Totalidade dos membros do Conselho de Administração, a saber: 
(i) Alexandre Tujisoki; (ii) Renato Prado Bertin; (iii) Tiago de Brito Ribeiro Alves Caseiro; (iv) Julio 
de Oliveira Moreira; (v) Rafael Negrão Rossi; e (vi) José Renato Ricciardi. 3. Mesa: Os trabalhos 
foram presididos pelo Sr. Alexandre Tujisoki e secretariado pelo Sr. Julio de Oliveira Moreira. 
4. Ordem do Dia: Deliberar sobre a Eleição dos membros da Diretoria da Companhia. 5. Deliberações: Em 
conformidade com a ordem do dia, os Conselheiros deliberaram, por unanimidade e sem quaisquer restrições: 
(i) eleger ao cargo de Diretor Presidente, o Sr. Sebastião Ricardo Carvalho Martins, brasileiro, 
divorciado, engenheiro civil, portador do documento de identidade nº 5.858.716 SSP/SP, CPF: 
272.035.656-53, com domicílio na Rua Pedroso Alvarenga, nº 271, Ap. 52 - São Paulo - SP, para um 
mandato de 2 (dois) anos, permitida a reeleição. O membro da Diretoria ora eleito, presente à reunião, 
declara, sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da Companhia e nem 
condenado, ou sob efeitos de condenação, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso 
a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato; 
ou contra a economia popular, contra o sistema fi nanceiro nacional, contra as normas de defesa da 
concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade, sendo desde logo investido 
no cargo para o qual foi eleito. 6. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a Reunião, 
da qual se lavrou a presente ata que, lida e achada conforme, foi por todos assinada. (a.a) - Alexandre 
Tujisoki - Presidente; Julio de Oliveira Moreira - Secretário; Conselheiros: José Renato Ricciardi, 
Renato Prado Bertin, Alexandre Tujisoki, Tiago de Britto Ribeiro Alves Caseiro, Julio de Oliveira Moreira 
e Rafael Negrão Rossi. Confere com a Original lavrada em livro próprio. Alexandre Tujisoki - Presidente 
da Mesa; Julio de Oliveira Moreira - Secretário da Mesa. Diretor Eleito: Sebastião Ricardo Carvalho 
Martins. JUCESP nº 114.457/11-6 em 30/03/2011. Kátia Regina Bueno de Godoy - Secretária Geral.
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