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1.Segundo a pesquisa, os
egressos se queixam de
pouco preparo técnico.
Como o sr. vê isso?

Qualidade não é o que você
sabe, é o que você faz com o
que sabe. Por isso, é importan-
te que as instituições tenham
mestres e doutores, mas desde
que eles tenham experiência
como empresário, executivo e
técnico. Não pode existir esse
vácuo. Respeito as universida-
des públicas, mas há uma lacu-
na entre teoria e prática que
precisa ser preenchida. Sem
isso, vamos continuar na con-
tramão do mundo. É só olhar
os rankings de inovação para
ver como o nosso País está
muito mal. Nossa relevância
econômica e política não está
compatível com nossa capaci-
dade de inovar e criar.

2.Qual a explicação para
essa dicotomia?
No Brasil, somos pre-
sos à tradição de um

academicismo ativista que não
aceita que as universidades de-
vam ter parcerias com empre-
sas e, até mesmo, ganhar di-
nheiro com isso. Vê-se como
uma espécie de contaminação.
A gente acha que isso é ser usa-
do e, logo, cria pouco e explora
comercialmente ainda menos.
É quase inviável pensar em um
empresário na faculdade e um
acadêmico na empresa. O que
não se vê lá fora. É por isso
que a nossa mais conceituada
universidade, a USP, figura ape-
nas como a 158.ª do mundo.
Enquanto isso, se o MIT (Mas-
sachusetts Institute of Technology)
fosse um país, seria sozinho a
16.ª economia mundial.

3.E como mudar isso?
É preciso ser pragmá-
tico. Existe possibili-
dade de a universida-

de desenvolver pesquisa básica
com aplicação comercial e isso
é bom que aconteça. Retorno
financeiro não é uma deturpa-
ção, o acadêmico não vai ser
corrompido pelo mal. Mas é
preciso reconhecer o trabalho
desse profissional. Em todo o
mundo, quem criou é dono do
negócio. Aqui, como o conheci-
mento gerado pelo pesquisa-
dor pertence à instituição, ele
tem pouco incentivo financei-
ro para se dedicar à inovação.
É preciso expandir o financia-
mento e supervisionar o traba-
lho nas privadas, com cobrança
da dedicação dos professores,
cronograma controlado e exi-
gência de relatórios periódicos.

3 PERGUNTAS PARA...

O contido pedido de socorro
feito por astronautas, na
iminênciadeuma catástro-
fe, celebrizado na frase

“Houston, nós temos um problema”,
poderia ser enviado para Brasília
quando o tema é educação e mercado
de trabalho. O alerta a fazer é grave. Se
não corrigirmos a rota vamos fracas-
sar no projeto de desenvolvimento.

Os empresários dizem que não há
trabalhadores qualificados, mas os jo-
vens amargam números europeus de
desemprego. Nas pessoas entre 18 e
24 anos, a taxa dos desocupados osci-
la entre 13% a 14%, mas no País se fala
de pleno emprego. O recorte de gêne-
ro, cor e região levará a índices ainda

piores. Uma pessoa negra, do sexo femi-
nino e de Salvador enfrenta desempre-
go de 20%.

O estranho é que os mais jovens têm
em média mais anos de estudo do que as
faixas mais velhas da população. Portan-
to, não se pode dizer que o desemprego
é decorrente apenas do problema educa-
cional. Claro que temos uma crise grave
na educação. É tão evidente que nem
precisamos enviar recado para Hous-
ton, Marte ou Brasília.

A geração que tem hoje 45 a 50 anos
estudou em média menos do que os que
estão sendo barrados na porta do mer-
cado de trabalho. Pode-se levantar a hi-
pótese de que eles estão estudando o
que o mercado não está procurando, e o

mercado procura o que eles não estão
estudando.

Odescasamentoentre oferta e deman-
da é parte do problema, mas não basta
para explicar o enigma de um País que se
queixa de escassez aguda de trabalhado-
res qualificados e onde o desemprego de
mulher – que tem escolaridade maior do
que a dos homens – é mais elevado.

Omercadodetrabalhobrasileiroprefe-
reepretere.Esófazisso,quempodeesco-
lher e não está com escassez de oferta. As
explicações dadas pelos especialistas e
empresários não parecem suficientes.
Existe no Brasil um agudo atraso na edu-
cação, mas isso não justifica tudo.

Há quem defenda a tese de que deve-
mos dar aos jovens que querem ser tra-

balhadores técnicos apenas o conheci-
mento técnico. Reservando o ensino
universitário para quem tem maiores
ambições. Isso apressaria a formação
da mão de obra requerida pelo merca-
do. Parece uma solução perfeita e ela
tem um defeito: não conversa com o mo-
mento atual.

Tudo é mais desafiador hoje. Um tra-
balhador pode aprender de forma efi-
ciente como dominar uma tecnologia
que amanhã estará obsoleta. Imagine al-
guém que tenha se especializado na
área de Tecnologia da Informação há
dez anos e não tenha feito atualização
nesse período. Ele hoje seria um jurássi-
co, fora do mercado e sem emprego.

Mesmo se olharmos para trás, para
um mundo mais simples que o nosso,
aquele no qual um rapaz vindo de Per-
nambuco entrou no Sesi para se formar
torneiro mecânico. No que aquele jo-
vem foi realmente bom? Na liderança
sindical e política que o levou à presidên-
cia da República.

O conhecimento se torna obsoleto
com tanta rapidez que em vez de fazer a
diferenciaçãoentre ensinotécnico einte-
lectual, o Brasil deveria estar pensando
na qualidade do básico na educação que
dará aos seus cidadãos a capacidade de

pensar, escolher, comparar, racioci-
nar, divergir e, sobretudo, aprender.

Qualquer pessoa que estiver agora
entrando no mercado de trabalho te-
rá, ao longo das próximas décadas da
sua vida profissional, de fazer várias
mudanças radicais de áreas ou de for-
mas de executar o trabalho. Não há
um conhecimento que possa ser en-
tregue como uma caixa mágica para o
profissional de área alguma. Esse é o
risco, e a delícia, de viver tempos re-
volucionários.

Mas Houston, ou Brasília, deve-
riam estar a essa altura curiosos para
saber por que um mercado que se
queixa de falta de mão de obra rejeita
jovens que têm níveis de escolarida-
de mais altas do que as de gerações
mais velhas.

Uma possibilidade é que as empre-
sas não tenham entendido a parte
que lhes cabe nesse esforço coletivo
de preparação de trabalhadores. Só
aceita quem já está pronto. Empresa
moderna educa, qualifica, especiali-
za, oferece cursos, treina os que re-
cruta. Se as máquinas têm manuten-
ção, por que as pessoas não? Na épo-
ca em que vivemos os cérebros são o
bem mais valioso de uma empresa.
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Para formandos,
faculdade é falha
no preparo técnico
Empresas reclamam que o egresso do ensino superior não tem
capacitação técnica nem comportamento adequado ao mercado

VanDyck Silveira, presidente do Ibmec
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Vida real. Augusto Vilela,funcionário do Itaú, atribui preparo a programas de trainee
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Apesar de o mercado alardear o
“apagão de mão de obra”, a cada
ano mais gente recebe diploma
de graduação e espalha currículo
feito spam. Para entender essa
incoerência à brasileira, uma pes-
quisa ouviu empregadores,
egressos dos cursos superiores e
instituições de ensino. A respos-
ta é simples: como praticamente
inexiste diálogo entre as empre-
sas e a academia, a maioria dos
formados não está apta a aten-
der às expectativas de um contra-
tante cada vez mais competitivo
e exigente.

Um cenário que se mede pela
própria percepção do egresso:
apesar de a maior parte deles
acreditar que finalizar um curso
superior abre oportunidades de
trabalho, 30% dizem que lhes fal-
ta conhecimento técnico.

“Isso nos sinaliza que ou as ins-
tituições não estão ensinando
corretamente, ou dão ênfase ao
que não é necessário”, diz Thia-
go Rodrigues Pêgas, diretor do
Sindicato das Entidades Mante-
nedoras de Estabelecimentos de
Ensino Superior no Estado de
São Paulo (Semesp), que enco-
mendou a pesquisa em conjunto
com a Federação das Indústrias
do Estado de São Paulo (Fiesp).

O levantamento, que funcio-
na como um projeto-piloto, foi
realizado na região de Campi-
nas, área com predomínio de em-
presas mecânicas, de eletrônica,
tecnologia, química e alimentí-
cia. A ideia, agora, é aplicar o
questionário em todo o Estado
de São Paulo. “Mas essa amostra
já indica que, se o País quiser
mesmo figurar entre os maiores,
precisamos aumentar esse diálo-
go. A indústria já percebe que so-
mos parte da cadeia produtiva.
Agora precisamos nos organizar
para mudar a imagem que o se-
tor produtivo tem da academia,
de que é lenta e pouco afeita a

mudanças”, sintetiza Pêgas.

Paliativo. Enquanto persiste a
falta de sintonia, as grandes em-
presas utilizam-se de seus pro-
gramas de trainee – tão disputa-
dos que chegam a ter mais de
500 candidatos por vaga – para
pinçar seus profissionais. No
Itaú, por exemplo, foram mais
de 25 mil inscritos para as 87 va-
gas do processo de 2012.

“Como não existe uma facul-
dade para banco, o que a gente
aproveita é o background mate-
mático e a forma com que esse
profissional raciocina. O restan-
te, complementamos no progra-
ma”, diz Marcele Correia, super-
visora da área de pessoas. Na últi-
ma turma, por exemplo, 36% são
engenheiros. “Pode-se pensar,
mas por qual razão engenheiros
em banco? Vou aproveitar o ra-
ciocínio lógico, a forma de ele
pensar os processos.”

A lista de aprovados revela um
outra faceta da seleção que tam-
bém aparece na pesquisa: os pro-
gramas de trainee recrutam ma-
joritariamente os oriundos de
universidades públicas e das ins-
tituições privadas mais concei-
tuadas. Uma escolha que aconte-
ce até mesmo quando a análise
do currículo não é a primeira fa-
se do processo de seleção, como
é o caso do próprio Itaú. Por lá, o
local de formação só vem à tona
na quarta etapa e, mesmo assim,
é raro chegar até ali um candida-
to que não seja egresso dessas
instituições.

“Existe um rankeamento ba-
seado no mérito que economiza
tempo do empregador. No mun-

do todo é assim. É uma forma de
avaliar o talento, não é uma ex-
clusão”, avalia VanDick Silveira,
presidente do Ibmec.

O mineiro Augusto Vilela, por
exemplo, se formou em Adminis-
tração na Universidade Federal
de Minas Gerais (UFMG) e diz
que sua experiência de vida foi
fundamental para ser trainee do
Itaú. “Meus professores eram
ótimos, mas muitos nunca ti-
nham atuado no mercado. Ao
perceber isso, fui buscar outras
oportunidades. Trabalhei na em-
presa júnior da universidade e
fiz dois programas de estágio.”

Ele acredita que essa vivência
fez com que se destacasse nas di-
nâmicas de grupo, quando de-
monstrou capacidade de resol-
ver problemas, espírito de lide-
rança e habilidade na gestão de
pessoas. “Se tivesse ficado só na
sala de aula, não teria desenvolvi-
do essas competências.”

Além do despreparo técnico,
Karina Ude, gestora de recursos
humanos da Bosch, diz que falta
aos recém-formados um enten-
dimento do mundo corporativo.
“É um choque cultural. Esse pro-
fissional chega sem as competên-
cias comportamentais desenvol-
vidas. Não sabe como se portar
em uma reunião.”

Por isso, o programa de treina-
mento da multinacional alemã
dura dois anos e, além da capaci-
tação técnica, tem módulos foca-
dos em autoconhecimento e no
alinhamento da cultura pessoal
com a organizacional, com men-
toria de executivos.

Solução. Para Francisco Almei-

da, um dos coordenadores da
HSM, a distância entre mercado
e academia é reflexo da tradição
brasileira, que valoriza o profes-
sor pelo número de pesquisas e
publicações e não se importa se
muitos deles não têm experiên-
cia de mercado. “É só ver que, no
lattes, um artigo publicado ocu-
pa o mesmo espaço de uma expe-
riência profissional.”

Uma tradição que deve serque-
brada no curso de Administra-
ção da instituição, com previsão

de lançamento em 2013 no Rio
de Janeiro. Para a concepção do
projeto, a instituição fez encon-
tros com diretores de RH e estru-
turou um curso para atender às
exigências técnicas e comporta-
mentais do mercado.

Nos trabalhos em grupo, por
exemplo, a avaliação do profes-
sor deve contemplar, além do
conteúdo, a maneira como o alu-
no se expressa e o relacionamen-
to com a equipe.

Outra estratégia simples, diz

Pêgas, do Semesp, é repensar o
comportamento paternal da uni-
versidades. “Se o aluno não en-
trega um trabalho no dia apro-
priado, o professor aceita no se-
guinte, porque um dia não inter-
fere na qualidade do material.
No ambiente corporativo não é
assim. Não há essa tolerância.”

Sem isso, adverte, uma lógica
perversa continuará a valer: a de
que as empresas contratam por
requisito técnico e demitem por
mal comportamento.

Houston, temos um atraso
Colunista de O Globo

● Disputa

1.000
candidatos por vaga é a
concorrência que chega a
registrar os programas de
trainee das grandes empresas.
A seleção leva por volta de 4 me-
ses – com provas escrita, dinâmi-
ca de grupo e entrevista – e os
selecionados já seguem para
o programa contratados
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 22 out. 2012, Desafios Brasileiros, p. H7.




