


Por mais que o Brasil sofra 
com o problema de baixos 
investimentos em 

infraestrutura, o que 
objetivamente paralisa as 
empresas é a falta de mão de 
obra qualificada que ameaça a 
produção e coloca em risco a 
capacidade competitiva.'Nessa 
hora, o sinal amarelo acende. 
Pesquisa feita pela Confederação 
Nacional da Indústria (CNI) com 
mais de mil companhias 
constatou que 69°/o delas 
enfrentam dificuldades com a 
falta de trabalhador qualificado. 
Segundo o levantamento, 94°/o 
têm problemas para encontrar 
operadores para a produção e 
70°/o afirmam que a carência de 
profissional qualificado prejudica 
o aumento da competitividade 
[veja mais no box da pág. 12). 
A questão passa por educação 
básica, capacitação específica 
e falta de entendimento 
dos processos de trabalho. 
Um dos setores mais 
importantes para o 
desenvolvimento, o da 
tecnologia da informação, 
apresenta altos índices de falta 
de profissionais qualificados. 
Dados da pesquisa Global CEO 
Study 2010, realizada pela IBM, 

confirmam a escassez de 
profissionais capacitados em TI. 
Já os números do Instituto 
Nacional de Estudos e Pesquisas 
Educacionais Anísio Teixeira 
(Inep), do Ministério da 
Educação |, indicam que as 

acordo com Mayer, as áreas de 
engenharia, geologia e TI são as 
mais atingidas. 
0 executivo chama a atenção 
para o fato de que a política de 
aprovação das faculdades não 
tem nenhuma preocupação em 

faculdades de tecnologia 
formarão apenas 170 mil 
profissionais nos próximos anos 
- o que nos deixará com um 
déficit de 150 mil profissionais. 
Roberto Mayer, vice-presidente 
de relações públicas da 
Associação das Empresas 
Brasileiras de Tecnologia da 
Informação (Assespro Nacional), 
explica que, de forma geral, a 
falta de planejamento de longo 
prazo por parte do 
governo federal diante 
do crescimento 
econômico e das 
demandas do mercado 
são os principais 
motivos da carência 
de profissionais 
capacitados. Ele 
aponta, também, a 
falta de investimentos 
em educação, somada 
a um modelo de 
ensino defasado e 
distante das práticas 
diárias de trabalho. De 

MAYER, DA ASSESPRO: 
mercado e instituições 
de ensino estão distantes 

alinhar a produção de talentos 
com a demanda da economia. 
"Os cursos são estruturados sem 
levar em conta o mercado e a 
necessidade dos RHs de 
profissionais qualificados, 
especificamente em cargos 
médios, abaixo de gerencia", 
explica. Mas como solucionar 
esse descompasso? Em nenhum 
lugar do mundo, explica, isso se 
resolve instantaneamente. "A 

índia, por exemplo, 
para chegar à 
excelência na área de 
Tl, começou a se 
preparar nos anos 
1970", ressalta. 

Falta de interesse 
0 problema não para 
por aí. Além de 
alguns recém-
formados em TI 
terem vindo de um 
ensino básico ruim, 
há a falta de interesse 
dos jovens pela 

VAGAS TAMBÉM NAS FACULDADES 
A EVASÃO ESCOLAR em cursos de tecnologia é um dos principais desafios enfrentados pelo país, de acordo com a 5a edição 

do índice Brasscom de Convergência Digital (IBCD), apresentada recentemente pela Associação Brasileira das Empresas de 
Tecnologia da Informação e Comunicação (Brasscom). "A educação foi diagnosticada como uma das áreas mais críticas 
entre as dez dimensões analisadas pelo IBCD", afirma Nelson Wortsman, diretor de infraestrutura e convergência digital 
da Brasscom. 0 estudo aponta que apenas 85 mil estudantes concluem os cursos superiores de educação tecnológica, o 
que representa em torno de 18% das mais de 460 mil vagas. As principais razões para a evasão, segundo Sérgio Sgobbi, 
diretor de educação e recursos humanos da Brasscom, são: a falta de perfil em tecnologia, já que apenas 11% dos egressos 
de nível superior são de ciências exatas, enquanto, na China, o número é de 39%; as expectativas não realistas com 
relação aos cursos de Tl; e a falta de base matemática na escola regular, reflexo do investimento anual em educação por 
estudante, que é aproximadamente quatro a cinco vezes menor do que a média dos países da OCDE para a educação 
básica e 20% maior na educação superior. 
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p a n o r a m a 

carreira, o que, por 
consequência, provoca 
a sobra de vagas nas 
universidades. Como 
forma de reverter essa 
situação, a Assespro 
está desenvolvendo um 
trabalho para 
incentivar os jovens a 
ingressar nos cursos de 
TI. O objetivo é mostrar 
a esse público a 
relevância dessa 
profissão para o 
crescimento do Brasil. 
"Eles precisam ter a 
sensação de que todos 
os processos de trabalho e de 
vida se baseiam em 
tecnologia", afirma. Ele 
adianta que a Assespro 
protocolou em Brasília uma 
solicitação de audiência com a 
presidente Dilma Rousseff para 
apresentar as propostas do 
setor. "0 grande problema do 
governo é que ele só usa a 
tecnologia como ferramenta 
para tornar o Estado mais 
eficiente, sem nenhuma 
preocupação com sua 
aplicação no setor privado, e 
nem com o benefício que o 
uso da tecnologia pelo Estado 
poderia proporcionar ao 

UNS, DA SABA: deve-se 
acabar com a visão de lucro 
imediato das empresas 

cidadão" afirma. 
Ele dá como 
exemplo as 
declarações de 
imposto de renda. 
"Quando existe 
erro do 
contribuinte e ele 
paga menos, logo 
vem uma carta 
cobrança. Mas, 
quando ele paga 
mais do que 
deveria, nada é 
feito em 
contrapartida", 
completa. 

Quem compartilha do mesmo 
pensamento de Mayer é 
Delano Lins, presidente da 
Saba do Brasil, organização 
que fornece sistemas que 
combinam qualificação 
profissional, gestão de pessoas 
e tecnologias colaborativas de 
comunicação. Para ele, as 
principais causas dessa crise 
são a falta de capacitação, de 
treinamento e de sistemas que 
direcionem as pessoas dentro 
das organizações. "Muitas 
vezes, colaboradores altamente 
qualificados realizam funções 
erradas. Estudos mostram que 
mais de 80°/o estão em cargos 

incompatíveis", alerta. Por 
isso, continua Lins, os gestores 
de recursos humanos deveriam 
fazer um mapeamento 
direcionado e capacitar de 
forma focada, treinando e 
desenvolvendo as novas 
competências. 
Esse descompasso entre 
qualificação e cargo, continua 
Lins, é decorrente de um 
somatório de fatores. De um 
lado estão as universidades, 
que focam efetivamente a 
parte didática distanciando o 
aluno da vida real; de outro, 
as corporações, que não estão 
preparadas para receber essas 
pessoas sem experiência. 

Boas saídas 
Lins é direto quando o assunto 
é capacitação. "Nossas 
corporações acham que tirar 
colaboradores dos ambientes 
de trabalho para capacitar é 
perda de tempo. Isso 
demonstra a falta de 
planejamento estratégico a 
médio e longo prazo, e uma 
visão de lucro imediato", 
enfatiza. Segundo ele, o 
governo também deve investir 
pesado em capacitação, em vez 
de se preocupar, por exemplo, 

Quem sente mais a falta 
Segundo dados da CNI, 78°/o das empresas para as quais falta trabalhador qualificado têm programas 
de capacitação como uma das formas de lidar com o problema. A pesquisa aponta que 52% dizem que 
a má qualidade da educação básica é a principal dificuldade para qualificar os funcionários. Conforme 
os dados, 99% das empresas acreditam na necessidade de investir na qualificação dos funcionários, mas 
99% têm dificuldade para qualificá-los. Entre as entrevistadas, 931 são pequenas empresas, 464, médias 
e 221, grandes. Daquelas que disseram ter dificuldades, 70% são pequenas, 70% médias e 63% grandes. 
Entre os setores mais críticos em relação à mão de obra qualificada estão o de vestuário (84%), outros 
equipamentos de transportes - que inclui todos que não são da cadeia produtivos de automóveis -
(83%), limpeza e perfumaria (82%) e móveis (80%). 



com quem está burlando 
o Enem (Exame Nacional 
do Ensino Médio). Isso 
quer dizer, para ele, que é 
preciso proporcionar uma 
educação de base melhor 
para que o Enem seja uma 
confirmação de que os 
alunos aprenderam bem. 
"Andamos na contramão 
do que os outros fazem no 
exterior", alerta. E o ' 
resultado dessa educação 
insuficiente, na visão de 
Lins, é não conseguir 
competir no mercado 
globalizado e assistir a 
uma enxurrada de 
empresas estrangeiras 
alocadas no Brasil 
enviarem dinheiro a suas 
sedes. "0 RH deve pensar 
mais na estratégia do 
que na operação dos 
processos, aliando a 
capacitação à tecnologia 
para viabilizar pessoas 
mais produtivas", diz. 
No Senai SP não existe 
nenhum programa de 
capacitação que não seja 
feito em cooperação com a 
indústria. Esse modelo 
funciona a partir de um 
comitê formado 
por empresas e 
gestores da 
entidade, que é 
quem define o 
perfil profissional 
dos cursos. Esse é 
o ponto de 
partida para 
construir a feição 
pedagógica de 
formação da 
entidade, que é 
capacitar em 
total consonância 
com a demanda 

SANTA ROSA, DO 
SENAI SP: é preciso 
alinhar a grade curricular 

do mercado. Isso significa 
dizer que a o Senai oferece 
cursos de capacitação 
conforme a necessidade 
das empresas, como 
explica o professor João 
Ricardo Santa Rosa, 
gerente de educação da 
instituição. "Existem 
quatro aspectos nessa 
questão. 0 primeiro é a 
oferta da mão de obra; o 
segundo é a demanda; 
depois vêm a quantitativa 
dessa demanda e sua 
qualidade", explica. Ele 
conta que foi feito um 
levantamento, em 2009, 
sobre o volume de 
ocupação no Estado de 
São Paulo, que apontou 
que havia 3,54 milhões de 
trabalhadores nas 
ocupações. Desses, 
2.328.361 estavam na 
indústria e 1.212.631 nas 
demais áreas da economia. 
Ele lembra que existe uma 
previsão de crescimento 
nas indústrias de 5°/o, ao 
ano, até 2015. E diz que, 
apenas em 2009, o Senai 
ofereceu um milhão de 
matrículas, o que significa 

que a 

instituição está 
treinando e 
oferecendo mão 
de obra em 
larga escala em 
se comparando 
com a 
demanda. Para 
ele, é necessário 
que haja 
alinhamento 
entre a grade 
curricular e o 
dia a dia do 
trabalho. 

MEIRELLES DA FGV: 
empresas estão 
deixando de crescer 

Futuro incerto 
Perspectiva é que, até 
2014, faltarão 800 mil 
postos na área de Tl 

0 professor Fernando 
Meirelles, do centro de 
tecnologia e informação 
aplicada da FGV-SP, desenha 
um cenário preocupante 
para área de Tl no Brasil. 
De acordo com um estudo 
publicado pela faculdade em 
2010, até 2014 serão 140 
milhões de computadores 
ativos no país, incluindo 
os corporativos e pessoais, 
acompanhados por um déficit absurdo 
de mão de obra. Meirelles ressalta que 
nove entre dez gerentes de Tl reclamam, 
sobretudo, do custo Brasil, o que também 
impacta negativamente a expansão da área 
de Tl. De acordo com o professor, algumas 
empresas estão deixando de crescer até 
50%, por falta de mão de obra especializada, 
apesar de uma grande demanda de mercado 
"Hoje já temos dificuldade para recrutar 
e capacitar os 1,2 milhão que deveriam 
estar atuando, e para os quatro próximos 
anos serão necessários mais 800 mil, o 
que provavelmente não teremos", alerta. 
Essa situação pode ser explicada por dois 
fatores básicos: a tecnologia da informação 
doméstica cresceu e, consequentemente, 
a necessidade de suporte também, e as 
empresas estão usando mais tecnologia 
do que há dez anos, o que requer mão de 
obra especializada. A causa maior para uma 
previsão tão sombria, segundo Meirelles, é 
a falta de investimento e de seriedade com 
que o governo federal encarou o desafio, ' 
e a pior das consequências é o prejuízo no 
crescimento econômico do país. Para reverter 
essa situação, ele destaca o investimento 
em universidades e cursos técnicos e a 
articulação entre política pública, o setor 
privado e as universidades. 

Text Box
Fonte: Educação, São Paulo, Especial Educação, p. 10-13, 2011.




