
MÃO DE OBRA POR MARIA CAROLINA NOMURA 

Acarência de mão de obra 
qualificada é o calcanhar 
de aquiles do setor de 

infraestrutura no Brasil. Faltam 
não apenas bons profissionais 
de nível operacional como pe
dreiros, carpinteiros e armado
res, mas também de cargos mais 
estratégicos como engenheiros 
e técnicos. E quando bons pro
fissionais despontam, são dispu
tados vorazmente pelo mercado, 
que oferece a eles, além de gor
dos salários, boas perspectivas 
de crescimento na carreira. 

Dados do Instituto de Pesqui
sa Econômica Aplicada (Ipea) de 
abril deste ano indicam que, dos 
estimados 7,3 milhões de desem
pregados, apenas 27% tendem a 
apresentar qualificação e expe
riência profissional. "Os grandes 
problemas da falta de qualifica
ção são a baixa produtividade, 
o aumento do custo da obra e o 
retrabalho", afirma Haruo Ishi-
kawa, vice-presidente de relações 
capital e trabalho do Sindicato 
da Construção Civil de São Paulo 
(Sinduscon-SP). 

Para diminuir esse gargalo, 
as empresas têm investido pesa
do em educação: em uma ponta, 
transformam seus canteiros de 
obras em verdadeiras salas de 
aula, alfabetizando seus fun
cionários e promovendo cursos 
de capacitação, geralmente em 
parceria com o Serviço Nacional 
da Indústria (Senai); e, na outra, 
desenvolvem o potencial de seus 
gestores por meio de programas 

de liderança e cursos específi
cos em sua área de atuação para 
atualizar seus conhecimentos 
técnicos, além dos programas de 
estágios e trainees para a forma
ção de futuros líderes. 

"A Odebrecht, por exemplo, in
vestiu R$ 17,2 milhões no Progra
ma Acreditar, que, desde 2008, 
prepara profissionais para atuar 
no setor de construção com cur
sos de pedreiro, soldador, entre 
outros", conta Paulo Quaresma, 
diretor de pessoas e organização 
da companhia. Hoje, são mais de 
92 mil inscritos em 11 Estados. 
Dos 39 mil formados, mais de 
21 mil foram contratados para 
atuar em obras da empresa. Para 
seus executivos mais estratégicos, 
a companhia oferece um MBA 
empresarial em parceria com a 
Fundação Getúlio Vargas (FGV). 

A OAS, por meio da Escola OAS, 
que promove cursos de educação 
básica e capacitação, alfabeti
zou mais de 3 mil trabalhadores 
e qualificou mais de 15 mil. Já a 
Even, além do ensino fundamen
tal, proporciona um plano de car
reira. "O profissional pode come
çar como pedreiro e evoluir para 
auxiliar administrativo, encarre
gado e mestre de obras, fazendo 
cursos na Academia Mãos à Obra. 
Os colaboradores enxergam esse 
caminho de crescimento, o que é 
um estímulo para continuarem 
na empresa", diz Valéria Fernan
des, diretora de RH da Even. Para 
níveis gerenciais, Valéria conta 
que são oferecidos cursos de lide

rança, processo de avaliação, além 
do coaching individual para com
plementar a formação do gestor. 
"Nossa rotatividade é baixa, e cer
ca de 85% do quadro de diretores 
são de pessoas que fizeram carrei
ra internamente", afirma. 

No ano passado, a Cyrela inves
tiu cerca de R$2 milhões na forma
ção de seus colaboradores, e a Ma-
tec Engenharia aportou R$ 140 mil 
em seu programa de capacitação 
em parceria com a Escola Politéc
nica da Universidade de São Paulo 
(USP) para promover a especiali
zação de cem funcionários, entre 
engenheiros, arquitetos e técnicos. 
"Percebemos que os ciclos tecnoló
gicos estão cada vez mais curtos e 
sofisticados e exigem um conhe
cimento amplo do profissional", 
explica José Clóvis Rodrigues, ge
rente de RH da Matec. 

Na Brookfield, desde 2010, fun
ciona o Portal Construir, que é a 
Universidade Corporativa da em
presa. "Os cursos são oferecidos na 
modalidade presencial e a distân
cia. São de natureza técnica, com 
foco na atualização profissional 
e cursos de liderança e sobre nos
so mercado", explica Lygia Fray 
Villar, diretora de RH. Em 2012, 
a universidade oferecerá ações de 
desenvolvimento associadas aos 
processos em que o colaborador 
atua, vinculando a estratégia de 
educação corporativa à estratégia 
de negócio da empresa. 

Boa parte da atenção das com
panhias também é voltada aos 
profissionais no início de carrei-
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ra. A Gafisa investe R$ 15 milhões 
por ano em programas de está
gio, trainee e desenvolvimento e 
sucessão dos jovens funcionários. 
"O problema é que falta uma ma
turidade profissional que não foi 
adquirida com experiência, por
que o setor imobiliário só se tor
nou atrativo de uns anos para cá. 
Nos anos 1980 e 90, não se enxer
gava o desenvolvimento do pro
fissional a médio e longo prazos", 
afirma Rodrigo Pádua, diretor de 
gente e gestão da Gafisa. 

A aposta das empresas em 
seus colaboradores é um reflexo 
do aquecimento de todo o setor 
de infraestrutura, especialmente 
depois do anúncio dos grandes 
eventos esportivos que o Brasil se-
diará, das obras do Programa de 
Aceleração do Crescimento (PAC) 
e do pré-sal. O crescente número 
de contratações em todas as áreas 
é prova disso. A Brookfield tem 3 
m i l novos funcionários em seu 
quadro, a Cyrela, mais de 8 m i l . 

"Vivemos um bom momento 
no setor da construção civil , in 
fluenciado pela necessidade que 
o país tem em melhorar sua infra-
estrutura. Com isso, há um forte 
crescimento não apenas em se
tores como saneamento, minera
ção, siderurgia, mobilidade urba
na, rodovias, portos e aeroportos, 
mas também em setores como 
energia, petróleo e gás", diz Di l -
son Paiva, diretor administrativo 
da Construtora OAS, companhia 
que contratou mais de 2,5 m i l 
profissionais apenas neste ano. 

Aliado às iniciativas privadas, 
o governo federal lançou em abril 
o Programa Nacional de Acesso 
ao Ensino Técnico e ao Emprego 
(Pronatec), que pretende inten
sificar as ações do poder público 
para a formação e qualificação da 
mão de obra. De acordo com o se
cretário de educação profissional 
e tecnológica do Ministério da 
Educação (MEC), Eliézer Pacheco, 
até o fim de 2014, serão investidos 
R$ 7,4 bilhões em programas que 
deverão beneficiar mais de 8 m i 
lhões de brasileiros. 

O Senai também está traba
lhando para oferecer mais cursos 
voltados ao setor de infraestru
tura em parceria com empresas 
e entidades como Programa de 
Mobilização da Indústria Na
cional de Petróleo e Gás Natural 
(Prominp), Associação Brasileira 
das Empresas Distribuidoras de 
Gás Canalizado (Abegas) e Insti
tuto Pavimentar. Segundo Mar
cello Pio, especialista da unidade 
de estudos e prospectiva do Senai 
Nacional, os cursos são feitos de 
acordo com o perfi l profissional 
demandado pelo mercado. 

Apesar de todos os esforços, 
Paulo Safady Simão, presidente 
da Câmara Brasileira da Indús

tria da Construção (CBIC), afir
ma que só haverá um equilíbrio 
da oferta e da demanda de mão 
de obra capacitada quando o 
perfi l do setor da construção 
sair do " t i jo lo sobre ti jolo". "Te
mos de buscar novos processos 
que exigem menos mão de obra. 
É fundamental trabalhar com 
mais inovação." 

A Gafisa já deu um passo nes
se sentido. "Estamos migrando 
de tecnologia. A ideia é sair da 
alvenaria estrutural para fôr
mas de alumínio. O profissio
nal de base deixa de ser mais 
artesanal e vai para a l i n h a de 
produção, é quase um monta
dor", explica Rodrigo Pádua. 
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Text Box
Fonte: Valor Setorial, São Paulo, p. 78-79, ago. 2011. 




