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No cenário competitivo do século XXI, o conhecimento tornou-se matéria-pri-
ma básica e é o principal ingrediente do que é produzido, feito, comprado e ven-
dido. Portanto, administrá-lo, armazená-lo, vendê-lo e compartilhá-lo consti-
tuem-se na tarefa econômica mais importante das empresas. Dessa maneira, es-
tá acontecendo uma efetiva mudança de paradigma. A rígida divisão entre traba-
lho mental e manual tende a ser eliminada. Tarefas fragmentadas e padronizadas
passam a ser integrais e complexas, exigindo pessoas com capacidade de pensar
e executar simultaneamente.

Os consumidores também mudaram, ficando mais exigentes. O mercado está
mais competitivo, o ciclo de vida dos produtos diminuiu e o seu real valor encon-
tra-se no conhecimento neles embutido. A evolução tecnológica causou impac-
tos intensos no ambiente organizacional.

Esse cenário da economia do conhecimento certamente implica inovações
no sistema educacional, pois, para se adaptar às novas exigências, os executi-
vos necessitam de constante criação, geração e assimilação de conhecimen-
tos e competências. Sendo assim, a aprendizagem ganha destaque entre as or-
ganizações e os executivos.

Algum tempo atrás, ter um diploma de graduação era garantia de emprego e
destaque profissional. Hoje, não dá aos formandos todas as condições exigidas pe-
lo atual mundo competitivo, que requer inovações e respostas rápidas. Os execu-
tivos precisam de um aprendizado contínuo, capaz de qualificá-los para atuarem
em suas carreiras em constantes transformações. Nessa perspectiva, a educação
continuada passa a ter um lugar central em sua vida, assumindo função estratégi-
ca essencial para adequá-los às novas exigências do mercado.

Um dos cursos de educação continuada bastante procurados atualmente pelos
executivos é o de MBA, que começou a ser oferecido no início do século XX na
forma de programas preparatórios, em período integral, para aqueles que deseja-
vam construir suas carreiras nas diversas áreas da gestão de negócios, em 1908.
Em 1940, a oferta evoluiu para um modelo em regime parcial, mais pragmático e
modelado, dirigido aos executivos que não tinham a possibilidade de se afastar
de suas atividades para atualizar seus conhecimentos. Era o MBA Executivo. Nas
décadas seguintes houve a proliferação das escolas de negócios com a proposta
de preparar executivos para enfrentar os desafios das constantes mudanças im-
postas pelos novos meios de informação, devido ao grande avanço tecnológico
que aconteceu na segunda metade do século XX.

A oferta de MBAs e outros cursos de qualidade é importante, pois ser bem-su-
cedido na economia do conhecimento requer proficiência em um novo conjunto
de conhecimentos e competências, o que inclui conteúdos acadêmicos básicos,
como domínio da língua nativa e de um idioma estrangeiro, matemática, habili-
dades científicas e a capacidade de utilizar a tecnologia de comunicação e infor-
mação. Além disso, os executivos devem ser capazes de utilizar essas habilidades
de modo eficaz, atuar de maneira autônoma, reflexiva e crítica e funcionar em
grupos socialmente heterogêneos. Saber cada dia mais, portanto, é essencial. ■

Juliana Quintino de Oliveira
Gestora da Trevisan Editora

Depois de centenas de anos de exclusão de direitos sociais e de cidadania, as polí-
ticas públicas começam de fato a enfrentar o desafio da superação da miséria no
Brasil. Quando ainda temos 16 milhões de brasileiros vivendo abaixo da linha de
pobreza, muitos já especulam sobre as portas de saída da dependência dos benefí-
cios sociais. Precisamos é falar das portas de entrada de milhões de brasileiros no
mundo do emprego. Esse é o objetivo do Programa Nacional de Acesso ao Ensino
Técnico e Emprego (Pronatec), que vai disponibilizar até 2014 mais de 1 milhão
de vagas em cursos profissionalizantes para o Brasil sem Miséria. Diferentemen-
te do que os críticos do Programa Bolsa Família costumam dizer, o recebimento
do benefício não faz com que as pessoas deixem de procurar trabalho. Pesquisa
do Ibase indica que uma parcela estatisticamente insignificante dos titulares do
cartão Bolsa Família - 0,5% - dizem que deixaram de exercer algum trabalho re-
munerado por causa do benefício. O grau de informalidade é alto entre os 99,5%
restantes - apenas 16% têm carteira assinada.

A maior dificuldade para os programas oficiais de capacitação profissional é
superar a resistência de um público que nunca trabalhou, nem viu seus pais ou
avós trabalharem no mercado formal. Estamos falando de famílias que, há mui-
tas gerações, vivem à margem desse mercado e, portanto, não têm cultura do tra-
balho formal - jornada, salário, direitos e obrigações. São pessoas que trabalham
de manhã num bico para comer à tarde. Uma cultura que, para ser quebrada, exi-
girá atrair esse público para a cultura do mundo do trabalho, provando quão van-
tajoso é conquistar uma profissão e ter a carteira assinada. Ter acesso a direitos
previdenciários, como aposentadoria, auxílio doença, e uma renda fixa certa.
Convencer esse público a vir para o Pronatec é um processo. Por isso, ele não po-
de perder o Bolsa Família. Se ele sair da condição de pobreza (até R$ 140 per capi-
ta) só perde a bolsa se abrir mão (desligamento voluntário) e, neste caso, o retor-
no é automático. Caso contrário, o desligamento só acontece no próximo reca-
dastramento (de dois em dois anos), mas o retorno não é automático.

Em 2012, o governo vai oferecer 361 mil vagas de cursos profissionalizantes pa-
ra o público do programa Brasil Sem Miséria. Só no estado de São Paulo serão 90
mil vagas. Os cursos serão custeados pelo governo federal e disponibilizados pe-
los institutos federais de ensino técnico e Sistema S (Senai e Senac). No ano que
vem, os cursos estarão disponíveis em 161 municípios, incluindo as 27 capitais e
as cidades com população superior a 100 mil habitantes que estejam integradas à
rede do Sistema Nacional de Emprego (Sine). A oferta de cursos depende da ade-
são das prefeituras, que definirão as instâncias que irão responder pela gestão do
programa no município.

Os programas sociais formam um sistema: tiram da miséria, capacitam, inse-
rem no mercado e financiam o empreendedorismo. Os investimentos do Progra-
ma de Aceleração do Crescimento e do Minha Casa Minha Vida abriram milhares
de vagas de empregos que precisam ser preenchidas. Precisamos agora é abrir
portas do mercado de trabalho para os beneficiários dos programas federais de
transferência de renda, sem que, para isso, eles se sintam ameaçados de perder
os benefícios recentemente conquistados. A maioria (73%) dos titulares do Pro-
grama Bolsa Família tem a noção do programa como algo temporário. ■

Requisito para o sucesso

CentenáriodoTitanicpõeBelfastnomapaturístico

Cândido Vaccarezza
Deputado Federal pelo PT de SP é líder do goveno na Câmara

Ser bem-sucedido na economia do conhecimento
requer proficiência em um novo conjunto
de conhecimentos e competências

A porta de entrada

Dificuldade dos programas de capacitação é superar a
resistência de quem nunca trabalhou no mercado formal

PONTO FINAL

Antes incluída junto com Bagdá e Beirute na lista de cidades vedadas ao turismo,
Belfast se tornou um dos destinos mais procurados graças a seu passado
conturbado, aos campos de golfe e ao centenário da tragédia do Titanic. Após
o acordo de paz entre católicos e protestantes, a provincia viu o movimento
de turistas saltar de 400 mil em 1998, para 1,6 milhão neste ano. Em 2012,
quando a cidade celebra o centenário do Titanic - construído no estaleiro Harland
and Wolff, em Belfast - as autoridades esperam um aumento de 20% no turismo.
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