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Fóruns Estadão BRASIL COMPETITIVO

Com técnicos, produtividade cresce
Especialistas chamam a atenção para a necessidade de aprimorar o ensino técnico no País para conquistar o interesse dos jovens
RYAN PYLE/THE NEW YORK TIMES

Wladimir D’Andrade

Empresas, governos e entidades
civis precisarão se juntar no movimento de qualificação de mão
de obra no País, para adequar a
necessidadedetrabalhadoresespecializados na sustentação dos
investimentos futuros. Segundo
os especialistas, a solução passa
pelo aprimoramento do ensino
técnico e pelo aprendizado dentro das empresas, levando o jovemseespecializar enquantoestuda, antes de buscar o primeiro
emprego.
O esforço conjunto poderá resultar em reformas na legislação
trabalhista e promover o ensino
técnico como boa alternativa de
carreira e perspectiva de remuneração atraente, avalia Stéphane Garelli, diretor do instituto
suíço de formação de executivos, Centro de Competitividade
MundialdaIMDEscola deNegócios.
Garelliafirma queo Brasilprecisa desenvolver sistemas de ensino que permitam ao jovem estudante desenvolver habilidades sem necessidade de cursar
ensino superior – caminho que a
maioria da população não pode
pagar. No último Anuário Mundial da Competitividade (WCY,
nasigla eminglês),divulgadopelo IMD em maio, o indicador que
mostra a disponibilidade de força de trabalho qualificada em vários setores de atuação coloca o
Brasil na 57.ª colocação, de um
total de 59 nações avaliadas.
Garelli cita exemplos de países europeus, onde jovens recebem formação das empresas duranteumperíodododia,semdeixarem de lado a escola regular.
“Esse sistema de aprendizado
tem sido muito desenvolvido na
Alemanha e na Suíça. As pessoas
se tornam operacionais no mercado de trabalho mais rapidamente se comparado com o período mais longo de formação
acadêmica. É preciso que os trabalhadores desenvolvam suas
habilidadesnasempresas, investir em treinamento.”
Em Dubai e Abu Dabi, no
Oriente Médio, cita Garelli, os
governosexigemdasmultinacio-

Oferta de
vagas

1.

Senai. Serão oferecidas

2,5 milhões de vagas em
2012, a maioria delas
para cursos de aprendizagem industrial e aperfeiçoa-

mento profissional, sendo 60%
das vagas oferecidas gratuitas.
De janeiro a agosto deste ano,
foram efetuadas 179,4 mil matrículas nos cursos técnicos de
nível médio em 49 diferentes
áreas, sendo 55% ou 98,1 mil gratuitas.
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Senac. Mais de 1 milhão de matrículas de
janeiro a agosto, sendo mais de 382 mil em
cursos gratuitos, incluindo Pronatec. Trinta por cento das inscrições são em cursos técnicos
de nível médio, com destaque
para os eixos de gestão e negó-
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cios, turismo e lazer e ambiente
e saúde, e nos superiores (76
cursos tecnológicos). O restante das matrículas, em cursos de
qualificação básica e aprimoramento profissional.
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Senar. Serão oferecidas 1 milhão de vagas
gratuitas em cursos
de formação inicial e
continuada – 23 mil em cursos
de 160 horas dentro do Pronatec. O Senar lançou este ano o
primeiro curso técnico de nível
médio (1.200 horas).
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Rumos. Na China, estudantes buscam formação profissional nas áreas de ciência e tecnologia: o porcentual atinge 55,08%; no Brasil, o índice é de 15,2%
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nais, como contrapartida da
atuação das empresas no local, a
criação decolégiostécnicos para
treinar a força de trabalho local.
“Companhias estrangeiras podem ser importantes agentes da
formação da mão de obra local e
transferir novas habilidades para os trabalhadores do país.”
O problema da falta de mão de
obra qualificada no Brasil decorre do cenário positivo da economia brasileira, diz Carlos Arruda, coordenador do Núcleo de
Inovação da Fundação Dom Cabral, instituição responsável pelos dados do Brasil no WCY, do
IMD.Deacordo comele,asoportunidades de emprego disponíveisnomercadobrasileirodesestimulam o jovem a aprofundar a
sua formação. “A educação se
tornou algo importante, mas

não prioritário”, diz.
Uma das consequências desta
situação é a “baixíssima” produtividade do brasileiro. No WCY
o Brasil ocupa a 52.ª posição no
ranking de 59 países que mede a
rentabilidade do trabalhador em
relação ao Produto Interno Bruto (PIB). Os dados, de 2011, mostram que a rentabilidade anual
média da mão de obra brasileira
é de US$ 22.914. Na Argentina é
de US$ 45.558; no Canadá, chega
a US$ 78.887; e nos Estados Unidos, US$ 106.098. “À medida
que incluímos mais gente no
mercado de trabalho com baixa
qualificação,menosvaloragregamos à nossa economia”, afirma
Arruda.
Um dado que pode ilustrar a
escassez de profissionais com
condições de levar a um aumen-

to da produtividade da economia nacional é a baixa formação
de profissionais graduados nas
áreasde ciência e engenharia. De
acordo com o WCY, apenas
15,2% dos alunos das universidades brasileiras estão matriculados em cursos dessas áreas, o
pior porcentual entre 56 países
analisados nesse quesito. No
Chile a parcela atingiu 29,3% e
na China, 55,08%.
“As engenharias ficaram presas a uma redução da demanda
pelos profissionais após o milagre econômico (da década de
70). Muitos, então, foram trabalhar no setor financeiro”, conta
o diretor da Fundação Dom Cabral. “Se um país quer crescer
com agregação de valor, tem de
formar profissionais nessa área
(engenharia)”, diz.

Resistência cultural. No Brasil, a qualificação técnica da
mão de obra é dependente do
chamado Sistema S, formado
por organizações criadas pelos
setores produtivos e que inclui
o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai), o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac) e o Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo (Sescoop), entre outros.
Este conjunto de instituições, no entanto, não consegue
atender o tamanho da necessidade atual das empresas por
profissionais. “Embora com
avanços nos últimos anos, essa
qualificação não está sendo suficiente para atender à demanda atual e muito menos a futura”, afirma a diretora da Escola

de Administração de Empresas
de São Paulo (Eaesp), da Fundação Getúlio Vargas (FGV), Maria Tereza Fleury.
De acordo com ela, existe no
País uma herança cultural da
valorização do bacharelado
que cria resistências quanto a
outros caminhos para a formação profissional. “O Brasil precisa dar um reconhecimento ao
ensino técnico semelhante ao
que recebe uma pessoa com
curso universitário”, afirma.
Mas aos poucos, ela observa,
ocorre na sociedade brasileira
uma flexibilização do conceito
sobre a formação técnica. “Já
começamos a ver, em uma série de grupos sociais e entre os
jovens que hoje saem do primeiro grau, uma mudança de
olhar.”

Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 9 nov. 2012, Economia & Negócios: Fóruns Estadão Brasil competitivo, p. H7.

Número de cursos cresce,
especialmente de Humanas
Professor do Insper
chama a atenção para a
necessidade de mais
cientistas, engenheiros
e médicos no País
João Carlos de Oliveira
ESPECIAL PARA O ESTADO

É preciso massificar o acesso ao
ensino universitário para se dispor de mão de obra qualificada,
diz o professor Naércio Aquino
Menezes Filho, do Instituto de

Ensino e Pesquisas (Insper). Só
assim, diz ele, o País poderá concorrer em melhores condições
com outros países. “Apenas 10%
da população adulta brasileira
temcursouniversitário”,dizMenezes Filho. “Nos Estados Unidos e na Coreia, esse porcentual
chega a 40%; na França, 35%; e
no vizinho Chile, 25%.”
Mas o Brasil avançou bastante
em alguns aspectos da área de
ensino superior. Entre 2000 e
2010,aoferta decursos universitários cresceu no País, mas especialmente na área de humanas.

Em decorrência, conta Menezes
Filho, a oferta de profissionais
em áreas como, por exemplo, turismo, publicidade e mesmo enfermagem aumentou, enquanto
os salários caíram em termos
reais (descontada a inflação).
É exatamente o oposto do que
ocorreu, no mesmo período, para médicos, engenheiros, profissionais em ciências ambientais e
em ciências físicas. Nesses casos, dizo professor, que também
coordena os cursos de políticas
públicas do Insper, a oferta de
profissionais formados se man-

teveconstante,emboraademanda tenha crescido. Resultado: os
salários aumentaram 5% em termos reais nesse período.
Menezes Filho resume: o mercado sinaliza a necessidade de
profissionaisde níveluniversitário nas áreas de tecnologia. “O
Brasilprecisadecientistas,deengenheiros, de médicos.”
Formar profissionais nessas
áreas, porém, exige investimentos elevados por causa da necessidade de sofisticados laboratórios de pesquisa e de uma maior
infraestrutura de aprendizado
(como hospitais, por exemplo),
além de um corpo docente mais
qualificado. Tudo isso encarece
amensalidade,oquereduzapossibilidade de acesso das classes
mais pobres.
Para Menezes Filho, é preciso

promover mudanças na composição dos cursos de ensino superior, que incluam novas formas
de financiamento do estudante
e mais investimentos – públicos
e privados – em universidades e
cursos.
O professor acredita que os
mecanismos de financiamento
público para estudantes no ensi● Baixo
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NAÉRCIO AQUINO
MENEZES FILHO
PROFESSOR DO INSPER

“Apenas 10% da população
adulta brasileira tem curso
universitário. Nos Estados
Unidos e na Coreia, esse
porcentual chega a 40%.”

no superior, como o ProUni e o
Fies,deveriam “ser maisdirecionados para esses cursos”. Eventualmente,por causa dasmensalidades elevadas, o governo poderia aperfeiçoar esses mecanismos, alongando os prazos de pagamentos, por exemplo.
E, embora ele acredite na necessidade dessas mudanças no
ensino superior, a prioridade do
governo na educação, na opinião dele, é “melhorar a qualidade da educação básica do Brasil”. Menezes Filho lembrou a
colocação do País no Pisa, indicador daqualidade de ensino básico (matemática, literatura e
ciências) da Organização para
Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE): entre 55
países, o Brasil ficou com um
vergonhoso 52.º lugar.

Olimpíada do Conhecimento

DISPUTA TEM RECORDE
DE INSCRITOS ESTE ANO
Senai e Senac classificaram 638 estudantes

A

Olimpíada do Conhecimento, maior
competição de educação profissional
das Américas, contará em sua
sétimaediçãocomaparticipação recorde de 638 estudantes do Serviço Nacional de
AprendizagemIndustrial(Senai) e do Serviço Nacional de
AprendizagemComercial(Senac) de todo o País. As provas,
preparadas com base nas qualificações exigidas no mercado de trabalho, serão realizadas em São Paulo, entre os

dias 12 e 18 de novembro.
Os jovens inscritos – entre 14 e
21 anos – concluíram no mínimo
400 horas em cursos de aprendizagem industrial ou formação
técnica de nível médio. Eles foramselecionadosemtorneiossemelhantes nos Estados de origem e agora vão concorrer, na
etapa nacional, buscando as melhores pontuações em 54 ocupações profissionais.
“Aideiaévalorizarosestudantes das duas instituições e ajudar
os jovens a conhecerem as diferentesprofissões”,destacaopro-

fessor José Luís Gonçalves Leitão,gerentedaOlimpíadado Conhecimento do Senai.
Segundo ele, as notas dos alunosformarãoumconjuntode indicadores que auxiliará o Senai e
o Senac a avaliar a qualidade dos
cursos e aprimorá-los conforme
asnecessidadesdaindústriaecomércio.
O número de ocupações profissionais na Olimpíada do Conhecimento tem aumentado de
uma edição para outra. De 26 em
2001,saltoupara54.Entreasprofissões incorporadas estão impressãooffset,tecnologia deedificação, estruturas metálicas,
marcenaria de estruturas, sistemadeconstruçãodrywall, pinturaautomotiva,funilaria automotiva, robótica móvel e sistema de
transporte de informação.
“A entrada de novas profissões ocorre por causa do incre-

mento de tecnologias no mercado”, explica José Luís Leitão.
Por exemplo, as edificações tinham como base as colunas de
concretoarmado,masatualmente foi incluída a aplicação de estruturas metálicas de suporte
nas construções.
Algumas ocupações que já
eramcontempladashámaistempo nos cursos do Senai só passaram a fazer parte do torneio este
ano, entre elas impressão offset.
Nesses casos, houve alinhamento dos currículos entre as unidades estaduais, o que permitirá a
competiçãoemigualdadedecondições.
Mundial. Os estudantes selecionadosnaOlimpíadadoConhecimento vão participar no ano que
vem da 42.ª WorldSkills, competição internacional de educação
profissional que será em Leip-

zig, na Alemanha. Em 2011, no
torneio mundial sediado em
Londres,oBrasilficouemsegundo lugar, atrás da Coreia do Sul e
à frente de países como Japão,
SuíçaeCingapura.Osalunosbrasileiros receberam seis medalhas de ouro, três de prata e duas
de bronze. O País passou a ser
referência mundial na formação
deprofissionaisem desenhomecânico em CAD, eletrônica industrial e mecânica de refrigeração, áreas que tiveram ouro em
duas edições da competição.
O aluno Willian Ramon Grassioti de Sousa, de 21 anos, conquistou medalha de ouro no torneioWorldSkills no ano passado
em Mecânica de Refrigeração.
“Minha força de vontade foi
maior do que tudo.” Morador de
Taguatinga do Norte, em Brasília, Grassioti sempre estudou
em escola pública, mas no ensi-

nomédiodecidiuseguir aprofissão do pai e ingressou paralelamente no curso de aprendizagemindustrialdemecânica de refrigeração.
Em Web Design, o vencedor foi Natã Miccael Barbosa, de 20 anos. Para o estudante, o curso técnico é uma porta de entrada para mercado
de trabalho. “É muito importantepara as pessoas quequerem começar a trabalhar cedonas áreas quegostam”, ressalta. / D.R.

Serviço
OLIMPÍADA DO CONHECIMENTO
2012 NO PAVILHÃO DE EXPOSIÇÕES
DO ANHEMBI, ZONA NORTE DE SÃO
PAULO. ENTRE OS DIAS 12 E 18 DE
NOVEMBRO. ENTRADA GRATUITA

