
Alessandro Bonorino acaba de
voltar de uma temporada de dois
anos na China, sede da IBM para
mercados emergentes. Ao conhe-
cer mais de perto o mercado asiá-
tico, sua visão do Brasil mudou:
“Quando estamos aqui, temos a
impressão de que o país está cres-
cendo, e de fato está melhoran-
do”, diz ele. “Mas não de manei-
ra suficiente”. A pouca qualifica-
ção, somada aos altos encargos e
à falta de objetivos estabelecidos
pelo governo para o longo prazo
criam alguns dos principais gar-
galos para nosso crescimento,
acredita. “Nós ficamos o tempo
inteiro, consistentemente reagin-
do”, afirma. “Estamos resolven-
do problemas ao invés de pensar
em projeções para o futuro”. Con-
fira os principais trechos da entre-
vista concedida ao iG.

Um trabalhador brasileiro dedica
mais horas ao trabalho do que a
população damaioria dos países
ricos. Em contrapartida, produz
poucomais de 20%da riqueza
gerada por umamericano ao
ano. Por que a produtividade é
tão baixa?O que nos falta?
Temos problemas de infraestrutu-
ra, investimento e educação. É di-
fícil comparar força de trabalho,
porque depende do setor e de
uma série de outros fatores. O Bra-
sil está chegando a um gargalo crí-
tico na educação. Em compara-
ção com a Ásia, estamos atrás na
maioria dos índices internacio-
nais. A Coreia, por exemplo, está
se transformando com foco em
inovação, com marcas multinacio-
nais de sucesso e tudo isso passa
pelo investimento pesado em edu-
cação. O progresso da Índia nos úl-
timos anos também tem o mesmo
motivo. Hoje, a Índia é um centro
de serviço para grande parte das
empresas multinacionais. Não só
porque a população é enorme, ou
porque o custo da mão de obra é
baixo, mas porque tem o foco em
desenvolver pessoas, especial-
mente em tecnologia.

O trabalhador brasileiro
custa caro?
O trabalhador brasileiro não tem
formação, mas ganha um salário
de um trabalhador com forma-
ção, é relativamente caro. Quan-
do eu saí do Brasil, o déficit de
população formada em tecnolo-
gia da informação era de 100
mil, segundo a Associação Brasi-
leira de Empresas de Tecnologia
da Informação e Comunicação
(Brasscom). São números assus-
tadores, você olha e pensa “co-
mo mudar essa situação?”. A
combinação de falta de escolari-
dade e elevados encargos sociais
aumenta o custo da mão de obra
de forma desproporcional, o que
faz com que se perca competitivi-
dade. Não é só o custo de infraes-
trutura, o custo Brasil, mas o cus-
to de nossa mão de obra fica des-
compassado. Isso traz proble-
mas de competitividade interna-
cional, porque tem sempre al-
guém que vai fazer melhor e
mais barato em algum lugar. Ao
invés de comprar o produto bra-

sileiro você pode comprar da
China, do Vietnã.

Depois de sua experiência na
Ásia, o sr. consegue fazer uma
comparação entre o Brasil e
outrosmercados emergentes?
Você vê que eles partiram de pa-
drões até inferiores aos que exis-
tiam no Brasil em décadas passa-
das, e fica um pouco decepciona-
do. O Brasil está melhorando,
mas não o suficiente, poderia me-
lhorar mais. Na Malásia, criou-se
uma agência com membros do
governo e do empresariado que

discutem estrategicamente como
formar talentos para o país alcan-
çar padrões desenvolvidos até
2020. Fiquei até chateado quan-
do saí de lá, porque apesar da mi-
nha posição mundial na empre-
sa, sou brasileiro. E por que não
temos um plano estratégico as-
sim no Brasil, por que não temos
uma visão em longo prazo? Nós fi-
camos o tempo inteiro, consisten-
temente reagindo. Estamos resol-
vendo problemas ao invés de pen-
sar em projeções para o futuro.
Temos visões, mas falta ambição,
somos uma das maiores econo-
mias do mundo e não fazemos na-
da para manter essa posição e
nosso lugar de destaque.

Na falta de uma visão clara a
longo prazo do Estado, cabe às
empresas ter esse objetivo e
treinar seus funcionários?
Isso acaba sendo uma necessida-
de de sobrevivência. Não só trei-
nando seus funcionários, mas aju-
dando a treinar o mercado, in-
fluenciando a academia e o ecos-

sistema educacional. Aqui no Bra-
sil, a IBM tem parcerias educacio-
nais com escolas técnicas, com
universidades e faculdades. Exis-
te um trabalho em conjunto com
instituições de ensino, além do fo-
co interno no desenvolvimento
dos profissionais. Não é possível
continuar crescendo sem investi-
mentos e recursos necessários pa-
ra dar suporte à visão estratégica.

Em outros países, a parceria
com instituições de ensino não é
necessária?
Esse trabalho é necessário mun-
dialmente. O governo e as insti-
tuições de ensino têm de estar
juntos. Mas, o Brasil precisa mais
e tem mais por fazer. A visão edu-
cacional e do desenvolvimento
organizacional brasileiros progre-
diu, não podemos negar isso,
mas ainda está aquém do que po-
deria ser. Esse é um dos poten-
ciais gargalos que pode levar o
Brasil a uma desaceleração. Esta-
mos quase no pleno emprego,
com apenas 6% da nossa popula-
ção desempregada. Não dá mais
para compensar o problema in-
corporando gente à produção,
precisamos acelerar nossa produ-
tividade de maneira sustentada.

Esses profissionais não
estão capacitados, mas
estão empregados. Como
explicar isso?
As empresas têm de desenvolvê-
los. Agora é preciso preparar os
funcionários quando eles entram
na empresa. A IBM, por exemplo,
tem muito investimento nisso, o
que aumenta indiretamente o
custo da mão de obra. As pessoas
podiam estar mais prontas, sem
dúvida nenhuma.

A falta de investimento em
educação resulta emmenor
potencial de inovação nos
brasileiros?
Aqui surge inovação, temos pro-
dução de tecnologia e profissio-
nais muito capacitados. O brasi-
leiro tem a característica de ino-
var, de sobreviver em um am-
biente com dificuldades. ■

Mayara Teixeira
www.ig.com

AQUISIÇÃO

Clean Harbors pagará US$ 1,25 bilhão
pela empresa de reciclagem Safety-Kleen

Divulgação

“Alguém sempre vai fazer melhor
e mais barato em algum lugar”

Divulgação

A empresa de tratamento de lixo Clean Harbors vai comprar a companhia
privada Safety-Kleen, que recicla óleo usado, por US$ 1,25 bilhão,
buscando se beneficiar da crescente demanda por esse tipo de produto.
A Safety-Kleen — que fornece serviços ambientais para automóveis de
corrida, incluindo os da Nascar — tinha retomado seu plano de fazer
uma oferta inicial de ações para levantar até US$ 400 milhões. Reuters

“

EMPRESAS

Por sobrevivência, a
empresa hoje não só
treina o funcionário,
mas o mercado
influencia a academia
e todo o ecossistema
educacional

Para o executivo, que acaba de voltar de temporada de dois anos na China, sede da IBM para mercados
emergentes, falta ao Brasil ambição e planejamento com relação à qualificação de profissionais

ENTREVISTA ALESSANDRO BONORINO Vice-presidente da IBM

Bonorino:Brasil estáchegandoaumgargalocríticonaeducaçãoe issoserefletenomercado
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 30 out.  2012, Primeiro Caderno, p. 26.




