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Formação técnica
pode alavancar
competitividade
Carência de mão de obra qualificada é apontada como um
dos gargalos mais complexos enfrentados pelas empresas

Beatriz Bulla
Francisco Carlos de Assis
Dayanne Sousa

Com escassez de mão de obra
qualificada e baixa proporção de
jovens que chegam às universida-
des, o Brasil vive hoje o desafio
de aumentar sua produtividade
por meio de investimento em
inovação e educação profissiona-
lizante. Essa avaliação da educa-
ção nacional foi consenso duran-
te o seminário “Educação e for-
mação de mão de obra para o
crescimento”, terceiro da série
Fóruns Estadão Brasil Competi-
tivo, realizado pelo Grupo Esta-
do em parceria com a Confedera-
ção Nacional da Indústria
(CNI).

O porcentual de 6,6% de jo-
vens brasileiros de 15 a 19 anos
matriculados em escolas de ensi-
no médio profissionalizante, de
acordo com o presidente do Ser-

viço Nacional de Aprendizagem
Industrial (Senai), Rafael Luc-
chesi, é muito baixo comparado
à média dos países da Organiza-
ção para a Cooperação e Desen-
v o l v i m e n t o E c o n ô m i c o
(OCDE), que chega a 42%. Inten-
sificar forças, tanto do governo
quanto da iniciativa privada no
ensino profissionalizante se
mostra essencial para um país
que, até 2015, precisará de 7,2 mi-
lhões de profissionais de nível
técnico.

Diante do desafio, especialis-
tas apontam que a valorização
do diploma universitário em de-
trimento do ensino técnico, cha-
mada de “cultura bacharelesca”,
é prejudicial para o desenvolvi-
mento do País, já que o número
de jovens que chega ao ensino
superior no Brasil ainda é irrisó-
rio, cerca de 15% do total. “Te-
mos problemas antigos de capa-
citação de mão de obra que se

devem à cultura bacharelesca, à
ideia de que apenas um diploma
de ensino superior basta para ga-
rantir uma boa vida”, reforçou
James Wright, professor da Fa-
culdade de Economia, Adminis-
tração e Contabilidade da Uni-
versidade de São Paulo (FEA-
USP) e coordenador do Progra-
ma de Estudos do Futuro da Fun-
dação Instituto de Administra-
ção da USP (Profuturo-FIA).

Sem preparo. Lucchesi chama
a atenção para o futuro dos jo-
vens que não chegam ao ensino
superior atualmente e, de acor-
do com ele, se deparam com o
mercado de trabalho sem prepa-
ração profissional. “Todo o con-
teúdo de aprendizado é pensado
como se todos fossem para a uni-
versidade, mas a maior parte não
vai”, criticou. Também presente
no evento, o diretor de integra-
ção de redes do Ministério da

Educação (MEC), Marcelo Fe-
res, reforçou que vivemos uma
cultura que dá muito valor ao di-
ploma. Feres afirmou que o País
tem aproximadamente 6,5 mi-
lhõesde estudantes no ensino su-
perior e 1,3 milhão no ensino téc-
nico. “Isso não é sustentável pa-
ra uma economia que busca o
crescimento”, complementou
Feres.

O reitor da Unimonte, Ozires
Silva, também relacionou a edu-
cação com inovação e ganho de
competitividade. Ele apontou
que o “fanatismo” da Coreia do
Sul por educação durante anos
proporcionou a eleição de um
veículo da montadora coreana
Hyundai como “carro do ano”
nos Estados Unidos este ano.
“Nós temos parâmetros funda-
mentais para dar um salto para o
futuro. Por que não o Brasil?”,
indagou Ozires.

Wright concorda que a forma-
ção profissional está essencial-
mente ligada ao aumento da pro-
dutividade nacional. “Temos
um desafio enorme de melhorar
a produtividade, o que obvia-
mente envolve qualificação pro-
fissional, infraestrutura e taxa
de poupança, entre outros. Mas
o desafio fundamental é o desen-
volvimento da educação”, afir-
mou Wright. De acordo com ele,
o Brasil vem perdendo a corrida
da competitividade nos últimos
dez anos para outras economias
emergentes, ao crescer à média
de 1,5% ao ano, ante os 9% da
China ou até mesmo os 3% da
Coreia. “A distância está aumen-
tando em termos de geração de
renda”, lamentou.

O professor apontou que um

trabalhador brasileiro em 2011
gerava anualmente R$ 31.085 de
Produto Interno Bruto (PIB) em
relação à População Economica-
mente Ativa (PEA). Para atingir
a mesma produtividade que um
mexicano em 2040, cada traba-
lhador brasileiro deverá gerar R$
120.545 naquele ano. “É um gran-
de desafio de produtividade.”

Área técnica. Ele destacou ain-
da que o problema brasileiro não
é o número de formados na uni-
versidade, e sim o reduzido nú-
mero de pessoas com formação
na área de ciência, tecnologia e
áreas técnicas. “Nossa propor-
ção de engenheiros é extrema-
mente baixa”, afirmou Wright.
Segundo ele, 40% dos matricula-
dos em cursos superiores estão
cursando Administração, Direi-
to e Pedagogia, ante 7% de matrí-
culas em áreas técnicas. O núme-
ro deveria chegar próximo a 25%

da população universitária, para
fins de comparação com outros
países, segundo o professor.

Dados da OCDE mostram que
no Brasil a proporção de enge-
nheiros em relação ao total de
universitários é de apenas 4,6%,
enquanto essa relação é bem
maior em países como Chile
(13,7%), Japão (19%), Coreia do
Sul (23,2%) e Malásia (45%). Na
média da OCDE, a proporção é
de 12%. Lucchesi afirmou ser pre-
ciso “melhorar a matriz educa-
cional” do País, com mais forma-
ção de engenheiros. Wright com-
plementou: “Precisamos orien-
tar nossos alunos para aprende-
rem efetivamente matemática e
para uma formação técnica pro-
fissional”. De acordo com o pre-
sidente do Senai, contudo, a valo-
rização do profissional técnico
tende a ser crescente no merca-
do profissional no País.

“Na medida em que os novos
programas hoje estão aliados a
uma política de valorização pro-
fissional, seguramente esse pro-
fissional técnico de nível médio
começa a ter o valor salarial e o
valor social do trabalho inclusi-
ve maiores do que em casos de
profissional de nível superior”,
concordou Feres.

O diretor ressaltou a impor-
tância do lançamento do Progra-
ma Nacional de Acesso ao Ensi-
no Técnico e Emprego (Prona-
tec), há um ano, como funda-
mental para ampliar a escolari-
dade no nível técnico e em cur-
sos de tecnologia. “O Pronatec
é um conjunto de iniciativas
que visa a ampliação acelerada
da oferta de cursos técnicos e de
educação continuada.”

● Cenário

CARLOS ALBERTO
BARREIROS
DIRETOR DE COMUNICAÇÃO DA CNI
“É grave o problema de escassez
de mão de obra qualificada...
O Brasil patina rumo ao
desenvolvimento.”

Fóruns Estadão BRASIL COMPETITIVO

RAFAEL LUCCHESI
PRESIDENTE DO SENAI
“Claramente, temos um
problema na matriz educacional.
Há um desequilíbrio com relação
à mão de obra qualificada
formada na universidade e a
demanda por profissionais
técnicos nas empresas.”

PAULO QUARESMA
DIRETOR DE PESSOAS E
ORGANIZAÇÃO DA ODEBRECHT
“Procuramos oferecer plano de
carreira aos profissionais de
nível técnico e valorizá-los da
mesma forma que valorizamos
os que têm graduação de ensino
superior.”

MARCELO FERES
DIRETOR DE INTEGRAÇÃO
DE REDES DO MINISTÉRIO
DA EDUCAÇÃO
“Temos identificado uma
necessidade de ampliar a oferta
de cursos profissionalizantes e
até 2014 nossa meta é criar
8 milhões de novas vagas.”

EMILIO MATSUO
ENGENHEIRO-CHEFE DA EMBRAER
“É possível ver alguma carência
de motivação para seguir
carreiras técnicas ou de
engenharia, embora na
Embraer eu não sinta
tanta falta de mão de obra
de engenheiros.”

JAMES WRIGHT
PROFESSOR DA FEA/USP
“Segundo a OCDE,
o Brasil é o 5.º país
na formação de bacharéis,
mas a proporção de
engenheiros e gente com
formação técnica é
muito baixa.”

OZIRES SILVA
REITOR DA UNIMONTE
“Não conheço nenhum
país em que educação
seja tributada. Aqui, os
alunos são tributados,
cursos de capacitação de
empresas e doações a
escolas também.”

Debate. Paulo
Quaresma, Rafael
Lucchesi, Leandro
Modé (‘Estado’) e
Marcelo Feres
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 9 nov. 2012, Economia & Negócios: Fóruns Estadão Brasil competitivo, p. H2.




