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O modelo educacional brasilei-
ro está longe do que se vê nos
países desenvolvidos e mesmo
de outros emergentes. Apesar
de recentes avanços, o País ain-
da privilegia muito a educação
regular em detrimento da pro-
fissionalizante. A avaliação é de
Rafael Lucchesi, presidente do
Serviço Nacional de Aprendiza-
gem Industrial (Senai) em en-
trevista ao Estado. Segundo
ele, o investimento em forma-
ção técnica ajuda a elevar a pro-
dutividade das empresas.

A seguir, os principais tre-
chos da entrevista.

● Como o sr. vê o modelo educa-
cional brasileiro?
Estamos muito centrados na
educação regular em vez do en-
sino profissional. Apenas 6,6%
dos brasileiros entre 15 e 19
anos optam pela educação pro-
fissional técnica de nível médio.

A média dos 34 países da OCDE
(Organização para Cooperação
e Desenvolvimento Econômi-
co) é de 42%. Na Alemanha, a
média é de 53% e na Coreia do
Sul e França, de mais de 40%.
No Japão, o índice é de 55%.
Também temos baixa qualidade
no ensino básico (fundamental
e médio), situação que precisa
mudar. No ranking da OCDE, o
Brasil aparece na 53.ª posição
em um painel de 65 nações.

● O ensino em outros países
bem posicionados nesse ranking
é mais direcionado ao ambiente
de negócios?
A abrangência do ensino univer-
sitário é acima do brasileiro. Te-
mos só 14% da população no en-
sino superior, para uma média
de 40%. Mas a grande diferença
é o fato de haver um grande
contingente de jovens que fa-
zem a educação geral de nível
médio com a educação profis-
sionalizante. Isso cria um mer-
cado de trabalho mais funcio-
nal. No ambiente de negócios,
há necessidade de profissionais
com formação universitária,
mas também são requisitados
técnicos e operadores.

● Que ações existem para am-
pliar a estrutura educacional?

Os governos estaduais têm am-
pliado os programas de educa-
ção profissional. São Paulo es-
tá aumentando a capacidade
de atendimento do Centro Pau-
la Souza de escolas técnicas. O
governo federal também está
expandindo sua rede de esco-
las e estruturou o Pronatec
(Programa Nacional de Acesso
ao Ensino Técnico e Emprego)
para aumentar notavelmente a
oferta de cursos técnicos de ní-
vel médio, assim como os de
formação inicial e continuada.
O Sistema S vem aumentando
consideravelmente o número
de matrículas. O Senai está do-
brando o número de matrícu-
las até 2014. Até lá serão 4 mi-
lhões de matrículas por ano.

● Como o sr. avalia o Pronatec?
É uma política muito bem con-
cebida. Mobiliza um conjunto
de atores – redes públicas fede-
ral e estaduais, rede de ensino
privado e o Sistema S. Busca
ampliar de forma ágil as vagas
para jovens na formação técni-
ca de nível médio e aumentar a
oferta de cursos de qualificação
de curta duração, com cargas
horárias de 200 a 400 horas, pa-
ra formação de eletricistas, ope-
radores de máquinas indus-
triais, cozinheiros, soldadores e

torneiros mecânicos. O Fundo
de Financiamento Estudantil é
uma ideia bem estruturada que
faz parte do Pronatec, baseado
no mesmo modelo que alargou
a possibilidade de jovens caren-
tes financiarem sua educação
superior. Os jovens podem fi-
nanciar a sua educação técnica
e, além disso, as empresas que
financiam processos de qualifi-
cação de seus funcionários tam-

bém são beneficiadas com essa
facilidade de acesso ao crédito
a taxas baixas.

● Como estimular os jovens a
ingressarem no ensino técnico?
Fizemos um estudo consideran-
do as 21 ocupações técnicas
mais demandadas em 18 Esta-
dos e ficou constatado que o sa-
lário médio inicial é de R$ 2
mil. Com dez anos de carreira,

o salário médio chega a R$ 6
mil. Ou seja, os técnicos têm re-
munerações superiores às ofe-
recidas para muitas ocupações
de nível universitário. É impor-
tante disseminar essa informa-
ção para que a juventude bus-
que esses cursos. Hoje vemos
uma onda de jovens de classe
média que busca a educação
profissional, mas esse número
ainda pode aumentar muito.
Há muita oportunidade para
quem tem formação técnica.
Muitos desses profissionais
conseguem colocação no mer-
cado de trabalho mais rapida-
mente do que bacharéis em Di-
reito, por exemplo.

● A formação técnica deve ser
associada com a universitária?
Com certeza, uma não exclui a
outra. O aluno com boa forma-
ção técnica de nível médio tem
condições de seguir uma carrei-
ra sólida, e isso pode até orien-
tar melhor a formação universi-
tária dele posteriormente. Esse
caminho pode corrigir um ou-
tro problema que temos no Bra-
sil, que é o déficit de engenhei-
ros. A cada 100 graduados, ape-
nas 5 são engenheiros. Número
muito menor do que o registra-
do em diversos países. No Ja-
pão, são 25 engenheiros a cada
100 formados. Na China, mais
de 30. Temos enorme deficiên-
cia também quando compara-
mos o nosso sistema educacio-
nal universitário tecnológico
com os de países desenvolvidos
ou de diversas nações emergen-
tes. Acredito que a juventude
pode buscar na educação profis-
sional técnica uma carreira está-
vel e bem-remunerada. Com is-
so, vai conseguir melhores con-
dições para prosseguir os estu-
dos buscando uma graduação
tecnológica.
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‘Ensino profissional
garante uma carreira
estável e bem paga’

Rafael Lucchesi, presidente do Senai

Lacuna. Mercado exige técnicos e operadores, diz Lucchesi

Para diretor-geral do
Senai, formação técnica
abre oportunidades e
eleva a produtividade
das empresas
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 9 nov. 2012, Economia & Negócios: Fóruns Estadão Brasil competitivo, p. H5.




