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Opinião

Brasil ainda carece de mão de obra com melhor
escolaridade. Por Marcelo Côrtes Neri et alii

Recursos humanos
para o desenvolvimento

Falta de trabalhador
qualificado é mais grave
e generalizada na base
da pirâmide e menos em
áreas como engenharia

U
m dos principais ativos
de um país são as pes-
soas e sua força de tra-
balho. A educação é o

fator crucial para o desenvolvi-
mento econômico e social.

Nos últimos anos o Brasil pas-
sou por um processo de cresci-
mento com redução de desigual-
dades. A década inclusiva nos le-
vou a novo patamar em termos de
qualidade de vida, de renda e con-
sumo per capita, mas também en-
seja novos desafios para o futuro.
Um dos nossos maiores desafios
está na formação de recursos hu-
manos qualificados para um mer-
cado de trabalho em expansão.

Temos uma situação diferente
da chamada crise de desempre-
go brasileira que vigorou no pe-
ríodo 1998 a 2003 e da situação
europeia e americana atual. De
todas as formas, é um problema
que exige políticas de longo pra-
zo. O tema da escassez de mão
de obra qualificada é recorrente
nos últimos anos. Outra questão
relacionada é a melhoria dos in-
dicadores de produtividade e
competitividade. Para isso, a
qualificação da mão de obra é
de extrema relevância. O gover-
no federal tem apostado em no-
vos programas de qualificação
como o Ciência sem Fronteiras e
o Programa Nacional de Acesso
Técnico e Emprego (Pronatec).

A fim de subsidiar o Plano Bra-
sil Maior e discutir as questões re-
lativas tanto a oferta quanto a de-
manda de pessoal qualificado no
Brasil, o Ipea e a Agência Brasilei-
ra de Desenvolvimento Indus-
trial (ABDI) lançaram a Rede de
Pesquisas sobre Formação e Mer-
cado de Trabalho. O lançamento
da Rede foi seguido por dois dias
de seminário sobre os dilemas
para a formação de recursos hu-
manos de alto nível no país.

Contrariando algumas visões
disseminadas, os estudos apre-
sentados identificaram carência
mais grave e generalizada de
mão de obra na base da pirâmide
e menos em áreas como as enge-
nharias, um dos principais focos
deste debate. O problema trans-
parece mais em ocupações de ní-
vel técnico, fortalecendo a im-
portância do Pronatec. Em car-

reiras de nível superior, os focos
de escassez parecem estar cir-
cunscritos a habilitações especí-
ficas das engenharias (engenha-
ria naval), certas profissões que
têm sido mais demandadas nos
últimos anos mas que formam
pouca gente (geologia) e espe-
cialidades médicas (pediatria e
obstetrícia). Outro foco de escas-
sez passa pela dificuldade de se
atrair profissionais qualificados
para algumas regiões distantes
ou mesmo dentro dos grandes
centros. Por exemplo, Niterói e
Belfort Roxo, ambas no Grande
Rio, ocupam os extremos do ran-
king da relação médico por habi-
tante nos 200 maiores municí-
pios brasileiros.

Há também o desafio do desen-
volvimento de competências espe-
cíficas como o domínio de idiomas
e cursos de informática que rara-
mente são incorporados na agen-
da de políticas educacionais. Ou
mesmo nas séries estatísticas utili-
zadas. A PME demonstra salto su-
perior a 100% nos últimos oito
anos na proporção de jovens de
15 a 17 anos que cursam ou que
concluíram cursos não regulares.

Em muitos casos a deficiência
não está apenas na oferta de for-
mação básica ou técnica. Segun-
do os próprios jovens de 15 a 17
anos, dois terços dos fatores pe-
los quais não estão na escola re-
gular está na falta de demanda
como falta de interesse (40%) ou
renda insuficiente (27%). No caso
de cursos técnicos, a falta de de-
manda corresponde a 82% das
razões alegadas. É preciso ouvir
os jovens e informá-los sobre os
potenciais retornos pecuniários
prospectivos acerca das diversas
escolhas educacionais.

De toda forma, é evidente que
o país precisa ampliar o número
de pessoas com cursos médios e
superiores que alavanquem a
aquisição de competências pro-

fissionais requeridas por níveis
mais altos de produtividade e
competitividade. A despeito das
melhorias de fluxo na educação
básica e da expansão de progra-
mas como Prouni e Fies, o Brasil
ainda carece de mão de obra com
melhor escolaridade: segundo
publicação recente da OCDE, so-
mente 41 a cada 100 brasileiros
entre 25 e 64 anos dispõem de en-
sino médio completo, e apenas
11 detêm um título de nível supe-
rior, longe da média dos países ri-
cos, onde 74% concluíram o ensi-
no médio e 31% passaram por al-
gum tipo de educação terciária.

Sem uma força de trabalho es-
colarizada, restringem-se as pos-
sibilidades de dinamizar e agre-
gar valor à estrutura produtiva
brasileira. Apesar da diversifica-
ção de nossa indústria setores
mais intensivos em tecnologia re-
presentam uma parcela ainda pe-
quena do Produto Interno Bruto
(PIB) e das exportações brasilei-
ras. O crescimento da participa-
ção desses setores na economia é
o norte do Plano Brasil Maior.

Por fim, o principal consenso
que emergiu entre os pesquisa-
dores é a importância da melho-
ria da qualidade da educação
brasileira, em todos os níveis.
Avaliações educacionais de larga
escala mostram que apesar dos
avanços, nossa educação básica
ainda é de baixa qualidade e nos-
so ensino superior é muito hete-
rogêneo. É preciso de bons enge-
nheiros, médicos e programado-
res, como também de técnicos in-
dustriais, laboratoriais e de cons-
trução civil. Enfim, em todas as
áreas tenhamos profissionais
com os conhecimentos e as habi-
lidades necessárias para o mundo
do trabalho e para os desafios da
sociedade do conhecimento. Essa
é a principal rota a para ampliar-
mos a competitividade e a produ-
tividade de nossa economia e pa-
ra chegarmos ao desenvolvimen-
to inclusivo e sustentável.

Marcelo Côrtes Neri é presidente do
Instituto de Pesquisa Econômica e
Aplicada (Ipea).
Fernanda De Negri, Paulo Meyer
Nascimento, Divonzir Gusso são
pesquisadores do Ipea.
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Governo promete despolitizar
gestão das companhias docas

P
ara que o Brasil não sofra um
apagão portuário, o país terá que
investir pelo menos
R$ 43,6 bilhões até 2030. O
montante, estimado por estudo da

Universidade Federal de Santa Catarina
(UFSC) encomendado pelo governo federal, é
o valor necessário para ampliar a capacidade
dos portos nacionais, de forma que eles
tenham condições de atender ao forte
aumento de movimentação de carga
esperado para os próximos 18 anos.

Hoje, os 34 portos públicos organizados do
país movimentam 258 milhões de toneladas
por ano. De acordo com o Plano Nacional de
Logística Portuária (PNLP), a demanda anual
subirá para 975 milhões de toneladas até
2030. A meta do governo, fixada no PNLP, é
ampliar a capacidade de atendimento nesse
período para 1,1 bilhão de toneladas.

“Caso não seja feito nenhum investimento,
a movimentação será superior à capacidade
instalada atual, gerando uma deterioração
do nível de atendimento e impedindo a
fluidez no escoamento de mercadorias”, diz o
estudo da UFSC, que teve o auxílio de
consultores do Porto de Roterdã (Holanda), o
maior da Europa. A pesquisa mapeou o
sistema portuário nacional, levantou
necessidades e fez comparações com as
referências internacionais nessa área.

A necessidade de mudanças na gestão dos
portos é urgente, conforme indica o
documento confidencial revelado pelo
Va l o r . A utilização total da capacidade
instalada existente será atingida já em 2013
nos portos da região Sudeste, em 2014 nos
do Sul, em 2015 nos do Norte e em 2016 nos
da região Nordeste.

O governo trabalha contra o relógio. O
Palácio do Planalto deve anunciar nos
próximos dias um amplo pacote de medidas
destinadas à modernização do setor.
Corretamente, a presidente Dilma Rousseff se
convenceu de que, assim como em outras
áreas de infraestrutura, tais como rodovias,
ferrovias e aeroportos, o setor portuário
precisa ter seus investimentos liderados pela
iniciativa privada. Só assim a demanda por
ampliação da capacidade poderá ser
atendida no prazo estipulado.

O Brasil já dispõe, desde os anos 1990, de
operações de terminais privados em portos

públicos. O problema é que, se não houver
ampliação das capacidades e uma verdadeira
revolução na gestão das companhias docas,
estatais que atuam como autoridade
portuária, o país enfrentará graves
problemas no futuro próximo. O estudo feito
pela UFSC mostra deficiências preocupantes
na administração das docas.

O retrato traçado pelos especialistas
mostra que, entre as principais mazelas,
estão a excessiva interferência política nas
docas, tarifas defasadas, gastos trabalhistas
excessivos e recorrentes prejuízos
financeiros. “Não há um sistema de gestão
por resultados eficiente, que contemple um
plano de metas, indicadores de desempenho
e reavaliação contínua”, adverte o estudo.

A Codesp, estatal que administra o porto
de Santos, o maior do país, com
movimentação de carga de quase
100 milhões de toneladas por ano, possui
estrutura mais inchada que a de similares
europeias. Enquanto em portos europeus
considerados de grande porte (com volume
de carga superior a 50 milhões de toneladas
por ano), há uma média de
1.107 funcionários, na Codesp são 1.405.

Outros dados são igualmente espantosos.
Enquanto a rentabilidade média dos
principais portos internacionais, calculada
pela relação entre lucro e receita bruta, foi de
23% entre 2005 e 2009, a dos brasileiros foi
negativa em 9%. A Companhia Docas do Rio
de Janeiro, por exemplo, registrou prejuízo
em todos os exercícios no período analisado e
teve rentabilidade negativa de 120% em 2008.

No pacote que anunciará em breve, o
governo exigirá gestão profissional das
docas. O plano é assinar contratos de
desempenho com gestores que serão
escolhidos, no mercado, por empresas
caçadoras de talentos. O desafio é grande
porque, como se sabe, as docas são
dominadas por afilhados de políticos
poderosos que integram a base de apoio ao
governo nos Estados.

O estudo recomenda a formulação de um
plano de saneamento financeiro das docas e
a fixação de metas de desempenho por
períodos de dez anos. Caso as metas anuais
não sejam cumpridas por dois exercícios
consecutivos, os diretores poderão ser
responsabilizadas, segundo a proposta.
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Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 5 nov. 2012, Primeiro Caderno, p. A14.




