
Tratando de saberes específi-
cos e muitas vezes pouco difun-
didos, a gestão do conhecimen-
to de moscas brancas em uma
empresa depende de progra-
mas de capacitação organiza-
dos por profissionais também
desconhecidos da maior parte
dos brasileiros: os designers ins-
trucionais. Confira os princi-
pais trechos de uma entrevista
com a autora do livro ‘Design

Instrucional Contextualizado’,
Andrea Filatro:

● Quando a utilização do design
instrucional é apropriada?
Em geral as ações são feitas a
distância e com soluções educa-
cionais para áreas ainda não ma-
peadas, como no caso dos mos-
cas brancas. Não há ainda um
curso de formação específico
para aquela necessidade, então

essa metodologia é aplicada pa-
ra a construção de soluções edu-
cacionais. Podem ser cursos,

eventos de aprendizagem, mate-
riais auto-instrucionais, entre
outras coisas.

● De que forma essa metodolo-
gia chega às empresas?
Se falarmos em educação corpo-
rativa, às vezes o conteúdo que
vai ser trabalhado é proprietá-
rio, só existe dentro da empre-
sa ou na cabeça de um mosca
branca. Então o designer instru-
cional procura transformar o
conhecimento tácito do especia-
lista em conhecimento explíci-
to e dá um tratamento pedagó-
gico e comunicacional para que
isso possa ser transmitido e de-
senvolvido em outras pessoas.

● Este é um tipo de ação desen-
volvida no longo prazo?
Depende do objetivo de apren-
dizagem. Você pode focar nu-

ma necessidade específica e ge-
rar um curso que enfatize um
aspecto desse profissional mos-
ca branca. Mas, se você quiser
formar um clone – um profissio-
nal inteiro –, aí logicamente a
ação é de longo prazo. Mas, em
geral, o designer instrucional vi-
sa a soluções específicas. Ele
faz um recorte e pergunta: qual
é competência que vamos de-
senvolver, qual é o conteúdo e
qual é o domínio cognitivo que
vai ser trabalhado? Faz parte
das atribuições desse profissio-
nal identificar, no conjunto de
competências dos moscas bran-
cas, quais são as demandadas
por outros profissionais. Ele faz
uma filtragem.

A escassez de pessoal com alta
qualificação não acontece à toa.
De um lado, especialistas apon-
tam a dinâmica da economia,
que a cada dia cria novas ativida-
des. De outro, eles alertam para a
falta de visão do empresariado e
de conhecimento dos jovens
com relação às profissões.

“Temos trabalhadores desse
tipo (raro) porque alguns seg-
mentos não eram vistos como

oportunidades de emprego”, diz
Adriana Gomes, coordenadora
do Centro de Carreiras da ES-
PM. Ela cita como exemplo o se-
tor de petróleo e gás, restrito an-
tes da descoberta do pré-sal.
“Áreas fora do radar tem hoje ca-
rência de pessoal”, completa o
psicólogo Leo Fraiman.

O presidente do site Traba-
lhando.com, Renato Grinberg,
pede que os estudantes invistam

no autoconhecimento e evitem
modismos na hora de escolher a
profissão. “A geologia não tinha
espaço, mas agora tem um mer-
cado potencial crescente.” Mes-
mo assim, esse curso no vestibu-
lar da Universidade de São Paulo
tem 13,76 candidatos por vaga
em 2011 – índice três vezes me-
nor do que o de publicidade.

A presidente da Associação
Brasileira de Recursos Humanos

(ABRH), Leyla Nascimento acre-
dita haver um descompasso en-
tre academia e mercado: “Não te-
mos um planejamento de educa-
ção no Brasil”. Programas de trai-
nee e estágio mal realizados tam-
bém impedem o desenvolvimen-
to de especialistas: “A maioria
dos talentos acaba empregada
como mão de obra barata”, diz
José Renato Siqueira Junior, con-
sultor do Instituto Pieron.

Profissões secundárias ganham os holofotes

Reportagem de capa

Restritos e técnicos
Segmentos da economia altamen-
te técnicos e dominados por pou-
cas organizações, como o energé-
tico e o petrolífero, sofrem com a
falta de especialistas.

Inovação
Indústrias ligadas ao desenvolvi-
mento de produtos e à inovação
também convivem com o surgi-
mento de novas profissões e es-
pecialidades. Há espaço, por
exemplo, em indústrias de emba-
lagens e na área de TI.

Localização
A falta de mão de obra muito es-
pecializada é agravada quando
as unidade empresariais têm se-
de no interior do País. As melho-
res oportunidades podem estar
longe das grandes cidades.

CONHECIMENTO GERENCIADO

Especialista
em falta,
treinamento
em alta
Empresas que dependem de pessoal com
alta qualificação investem em capacitação
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Dispensável não parece ser a pa-
lavra mais adequada para descre-
ver profissionais como Márcia
Bonafé, de 46 anos, técnica do
sistema elétrico de campo da
AES Eletropaulo. Responsável
pela inspeção termográfica das
linhas de transmissão da compa-
nhia desde 1989, ela faz parte de
um seleto grupo de nove eletri-
cistas da empresa e é uma rarida-
de no mercado – ou, como prefe-
re o jargão na área de recursos
humanos, uma mosca branca.

O apelido refere-se a trabalha-
dores muito especializados e,
por isso, escassos. “Passei dois
anos me preparando antes de as-
sumir a inspeção”, conta Márcia,
envolvida com a medição em li-
nhas de até 88 mil volts.

Coordenadora do Centro de
Carreiras da Escola Superior de
Propaganda e Marketing (ES-
PM), Adriana Gomes trabalhou
dez anos como headhunter vi-
vendo na pele a dificuldade de
encontrar experts. “As empre-
sas procuram um headhunter co-
mo última alternativa, quando
não conseguem encontrar nin-
guém para uma vaga”, afirma.

Organizações com sedes no in-
terior têm ainda mais dificulda-
des para contratar moscas bran-
cas, segundo a consultora em
coaching executivo Elaine Mar-
tins. “Uma indústria química lo-
calizada em Amparo (SP) preci-
sa buscar profissionais de fora
da cidade. E não é fácil achar quí-
micos qualificados que queiram
ir para lá”, exemplifica.

Com falta de mão de obra em
postos-chave, a solução encon-
trada pelas empresas baseia-se
no treinamento de pessoal. “Às
vezes, a pessoa não é formada na
área, mas tem facilidade na maté-
ria e pode ser preparada”, diz Ma-
risa Silva, consultora da Career
Center (Leia abaixo uma entrevis-
ta sobre design instrucional).

Os programas de estágio e de

trainee são, na opinião de Elaine,
outras alternativas para se geren-
ciar o conhecimento dos especia-
listas. “É importante que áreas
envolvidas com o desenvolvi-
mento de produtos ampliem a
formação de pessoal.”

Na AES Eletropaulo, a técnica
Márcia, cuja função envolve ris-
cos e é feita a bordo de um heli-
cóptero, instruiu todos os seus
colegas para a atividade: “Dou di-
cas de postura e de segurança”.
E, antes de entrarem em ação so-
zinhos, os profissionais passam
por medições monitoradas.

Novo mercado. A criação do se-
tor de análise de negócios na em-
presa de benefícios Ticket tam-
bém exigiu a qualificação em ges-
tão para trabalhadores de tecno-
logia da informação (TI). “Fiz
um curso de cinco meses para
estruturar a área, que iniciou
operações este ano”, diz o geren-
te de consultoria de sistemas da
empresa, James Mommensohn,

de 39 anos, responsável pelo de-
partamento. Os outros 11 funcio-
nários do setor têm formação na
área de sistemas e devem passar
pelo mesmo curso. “Como o ana-
lista indica soluções, conhecer
tecnologia é importante”, diz
Mommensohn, que pondera: a
capacitação ajuda a moderar o
viés técnico dos profissionais.

“Empregados nossos conhe-
cem os sistemas da empresa – e
isso facilita muito quando eles
vão falar com o usuário na hora
de propor soluções. Há pouca
gente no mercado nisso porque
é uma profissão nova, e demora
para se formar um profissional.”

Para coordenadora da área ges-
tão de carreiras da Fiap, Janete
Teixeira Dias, a falta de mão de
obra é mais evidente em segmen-
tos dependentes de inovação.
“Há profissionais desemprega-
dos no mercado, mas algumas
atividades, por serem específi-
cas, ficam com vagas muito tem-
po em aberto.”

DANIEL TEIXEIRA/AE

Up. Da área de sistemas, Mommensohn fez curso antes de criar o setor de análise de negócios

Da cabeça de um expert
ao domínio de todos

Andrea Filatro
AUTORA DO LIVRO ‘DESIGN INSTRUCIONAL CONTEXTUALIZADO’

De helicóptero. Técnica Márcia Bonafé mede há 22 anos a temperatura da rede elétrica na região metropolitana de São Paulo

Vestibular.
Grinberg
recomenda
que jovens
procuram
se informar

Ninhos de moscas brancas
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 25 set. 2011,  Caderno Empregos, p. 3.




