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ANDREA RAMAL
DOUTORA EM EDUCAÇÃO PELA PUC-RIO

A OAB não se surpreendeu com a reprovação de
90% dos candidatos no exame deste ano. Ora, os
estudantes já chegam à universidade sem o con-
junto de competências essenciais. Basta ver que
no último PISA (2009), programa internacional de
avaliação de alunos, em 65 países, ficamos no 53o
lugar nas competências ligadas a leitura e ciências,
e 57o lugar em matemática – bem abaixo da média
dos países da OCDE.

Só 10% dos estudantes brasileiros aprendem o
mínimo esperado em matemática no ensino mé-
dio (Todos pela Educação, 2012). Esse é um dos fa-
tores que explicam por que cursos como engenha-
ria nem têm candidatos suficientes e o Brasil só
forma 30 mil  engenheiros/ano, contra os 80
mil/ano da Coreia do Sul.

A rede estadual mais bem colocada no IDEB
2011 (Índice de Desempenho da Educação Básica),
Santa Catarina, ficou com nota 4,3 no ensino mé-
dio. E mais de uma rede
não atingiu sequer a no-
ta 3,0 - num indicador
que avalia habilidades
mínimas de matemática
e português.

Ainda assim, em ge-
ral, quase todos os alu-
nos acabam saindo do
ensino médio com um
diploma -  ainda que
sem hábito de estudo,
sem habilidades de lei-
tura e escrita e sem re-
pertório cultural. Ima-
ginem que 72% das es-
colas públicas nem têm biblioteca!

O crivo seguinte é o ENEM, que vale vaga na
universidade. Como vimos nos últimos dias, o exa-
me tenta aproveitar algo em cada candidato, por
mínimo que seja, em vez de escancarar o proble-
ma do despreparo de boa parte dos estudantes.
Um aluno escreve receita de macarrão, mas pelo
menos mostra domínio da língua portuguesa. Ou-
tros cometem graves erros de português, mas ga-
nham pontos por compreender a proposta da re-
dação. E bem-vindos ao ensino superior.

Algumas faculdades fazem o mesmo ao longo
dos cursos. Aproveitam um trabalho aqui, um se-
minário ali, e de repente o aluno está no último pe-
ríodo. Aprovam alunos que não costumam estudar

e não aprenderam o que deveriam, entregando ao
mercado um indivíduo inabilitado para exercer a
profissão.

Uma pesquisa da Universidade Católica de Bra-
sília, realizada em 2012, concluiu que metade dos
universitários são analfabetos funcionais. Quantos
deles ganharão o diploma este ano?

No caso dos advogados, o exame da OAB funcio-
na como um crivo final. Não por acaso, mostra um
resultado similar ao do ensino médio: só 10%
aprenderam de fato. 

Nas demais profissões, a responsabilidade pela
primeira reprovação fica, muitas vezes, nas mãos
das áreas de recrutamento e seleção das empresas,
que se surpreendem ao ver nas provas dos candi-
datos, anos depois e com um diploma de ensino
superior no currículo, os mesmos erros que o En-
em deixou passar. 

Não surpreende que a geração nem-nem, os jo-
vens entre 18 e 25 anos que nem estudam e nem tra-
balham, esteja crescendo: hoje são um a cada cinco
jovens, num total de 5,3 milhões. E isso num país em

que não faltam vagas
no mercado; falta é
gente qualificada.

Não adianta abrir
as portas do ensino
superior a qualquer
custo. Por um lado, é
necessário reformar
o ensino médio: pro-
fissionalizar a gestão
das redes públicas
de ensino, valorizar
os professores, rever
currículos e méto-
dos para adaptá-los
ao jeito de aprender

de hoje e envolver as famílias num processo educati-
vo mais amplo, que inclui também valores e atitu-
des, e não pode ficar só por conta da escola.

Enquanto isso não acontece, já que as institui-
ções de ensino superior recebem alunos sem pre-
paro, precisam encontrar estratégias para suprir
as carências da formação inicial, com programas
suplementares.

Finalmente, espera-se mais rigor no controle da
qualidade dos cursos pelo MEC, caso contrário ca-
da profissão terá que criar seu organismo de certi-
ficação, a exemplo da OAB. Democratizar o acesso
à universidade não pode dar certo sem o binômio
educação básica de qualidade e rigor na certifica-
ção dos cursos e dos novos profissionais.

CLÁUDIO COELHO
DIRETOR PRESIDENTE DA SKALEBA

C
omumente, as empresas de e-
commerce, sejam elas peque-
nas ou de grande porte, têm
como principal estratégia di-
gital o investimento em cam-
panhas de links patrocinados,
como o Google Adwords. De
acordo com um estudo reali-

zado pela Serasa Experian Marketing Services
sobre performance no e-com-
merce, 50% dos anunciantes
investem mais de 10% da ver-
ba em search, canal que re-
presenta 27,25% do tráfego
total nestes sites.

Essas ferramentas cobram
um custo por clique (CPC), e
quem clicou no anúncio tem
grande interesse em fazer uma
conversão em seu site,  seja
compra, preenchimento de
um formulário ou um simples
cadastro, por exemplo. Essa
conversão gera um valor usa-
do no cálculo do ROI (Retorno
do Investimento), que é muito
simples de ser calculado, bas-
ta subtrair os custos de publi-
cidade do valor da receita dos
anúncios, e dividir esse resul-
tado pelo custo total de publi-
cidade. 

Entretanto, como muitas
empresas passaram a disputar uma mesma pala-
vra chave, o custo dessa palavra aumentou bas-
tante nos últimos tempos, ficando cada vez mais
difícil de obter ROI positivo com essa mídia. Por
conta disso, o mercado entende que o ROI do
Search está acabando. Mas não está!

Um estudo realizado pelo IAB Brasil (Interac-
tive Advertising Bureau) revelou que os investi-
mentos em marketing digital pelas empresas
cresceram 24,5% entre 2011 e 2012. Além disso, o
mercado brasileiro encara um sério problema
com a falta de mão de obra qualificada e alta
carga tributária. 

Este cenário abre um enorme espaço para a
atuação de plataformas de automatização e otimi-
zação de ações de marketing digital que, no fim
das contas, possibilitam atingir um ROI satisfató-
rio, gerando grande economia de tempo e melho-

res resultados.
Com essas ferramentas de

escala e automação, é possí-
vel otimizar as ações de sear-
ch, links patrocinados e redes
sociais, entre outras, através
da tecnologia de autobiding
(lances automáticos). 

Este processo maximiza a
produtividade, economiza
em mão de obra, alcança me-
lhores resultados em menos
tempo e permite realizar as
melhores decisões de investi-
mentos em search marketing
e publicidade online devido a
avançados relatórios, como o
funil  de  conversões,  por
exemplo. 

Em números,  podemos
afirmar que, com cerca de 20%
a mais de investimento, a em-
presa aumenta a quantidade
de cliques e faturamento, re-

duz o tempo em, pelo menos, 40%, e propicia ao
cliente aumentos extraordinários do ROI. Certa-
mente, estas plataformas chegam para solucionar
um grande problema do mercado, fazendo com
que o ROI volte a ter seu devido valor e imprescin-
dível para quem investe em marketing digital.

Otimizando ações
de marketing digital

Diplomas de areia 

Tecnologia e 
recursos humanos
NICOLÁS JODAL
CEO E COFUNDADOR DA GENEXUS INTERNACIONAL

Em 1916, um dos centros de tecnologia mais desenvolvidos no mundo
era a fábrica de automóveis de Henry Ford, onde a produção em cadeia
foi criada. Naquele momento, vistas em perspectiva, as pessoas que tra-
balhavam ali teriam o mesmo prestígio social que hoje aqueles que traba-
lham em lugares como Google ou Facebook têm, porque estavam fazen-
do as coisas mais avançadas.

O trabalho de Henry Ford na fábrica era tão fascinante que impressionou a
todos e fez com que fôssemos construindo, ao longo do tempo, uma sociedade
que foi imitando essa fábrica. No entanto, do ponto de vista conceitual, o que
se fazia nessa fábrica era apenas copiar um desenho com eficácia. A partir de
um modelo de um Ford-T, que Henry Ford havia criado, os operários fabrica-
ram, durante 14 anos, uma mesma cópia.

Isso é bastante chato. Contudo, gostamos tanto do modelo que toda a nossa
sociedade começou a se organizar em torno de como fazer melhor uma cópia.
Buscou-se, assim, um mecanismo de comando e controle para que as pessoas
fizessem todos os dias o trabalho chato e repetitivo que era preciso fazer, como
apertar parafusos o dia inteiro. Esse mecanismo de controle, ideal para dirigir
uma fábrica, veio do exército.

Sob esse modelo, Alfred Sloan, o mítico Presidente da General Motors
que venceu Henry Ford, deu o nome de Recursos Humanos para essas pes-
soas que trabalhavam nas fábricas. Ele via que tinha um estoque de parafu-
sos e um estoque de pessoas e, percebidos como números, não eram muito
diferentes. Do ponto de vista econômico, a tarefa também era fazer uma
cópia, e a maneira de fazer o negócio desenvolver era ser o maior possível.
Isso era a economia de escala.

No que toca à educação, se eu precisar educar crianças para que no fu-
turo façam uma cópia, vou precisar de uma escola que siga o modelo de
uma fábrica. Foi o que se fez e que se pode ver hoje: existe um mecanismo
padrão em que tudo é feito exatamente igual. Aos seis anos, aprendem-se
as vogais; aos sete, a somar, e assim sucessivamente. Ninguém se pergunta
se uma criança está mais ou menos pronta para fazer uma ou outra tarefa.
É sempre exatamente a mesma coisa.

Esse modelo foi fascinante e avançamos muito com ele, mas hoje ele é cada
vez menos relevante por muitas ra-
zões. Uma delas, a que me interessa
desenvolver, é o fato de termos come-
çado a fabricar alguns produtos que
nunca tinham sido fabricados antes
no mundo: produtos nos quais o custo
está em não ser uma cópia.

A revolução de Henry Ford foi di-
minuir o custo para se fazer uma có-
pia, que era muito alto naquele mo-
mento. Mas se faço um software, o
custo não está em fazer a cópia. Isso
muda totalmente as regras. Se o custo
não está em fazer a cópia, terei de or-
ganizar a empresa de uma forma ab-
solutamente distinta. 

Aqui, alguém pode dizer: bom,
isso pode ser muito interessante
para os que fazem software, mas
não é relevante para alguém que fa-
brica automóveis,  por exemplo.
Mas não é bem assim. Nos últimos
anos, o software tem invadido tudo.
Continuando com o exemplo dos carros, um Ford atual de alta categoria
tem mais ou menos a mesma quantidade de software que metade do sis-
tema operacional Windows.

O que acontecerá, então, é que, com o tempo, a fábrica de Henry Ford
vai se parecer muito mais com o Google de hoje do que com a fábrica de
1916, porque quando o software toca uma indústria, transforma-a. E já
não podemos dizer que aqueles que trabalham nessas empresas de alta
tecnologia são “Recursos Humanos”: seria um insulto dizer que seres
humanos são recursos.

Tampouco podemos chamá-los de “Capital Humano”, que significaria ape-
nas uma variação ao afirmar que são dinheiro, em vez de dizer que são como
parafusos. Nada disso, são pessoas.

Agora, a empresa precisa se organizar de modo diferente. Em vez de seguir o
modelo de um exército, temos que seguir o modelo de um atelier, uma vez que
o mais parecido, em 1916, ao que fazemos agora era o estúdio de Pablo Picasso. 

O atelier de Picasso está muito mais próximo do Google de hoje. A tarefa das
pessoas que trabalham ali é criar. Não se trata de fazer uma cópia, mas de ter
ideias novas. As organizações são completamente diferentes: não há mais co-
mando e controle, mas um mecanismo de liderança e apreciação.

Quando os funcionários da Apple faziam o que Steve Jobs queria ou quando
os funcionários da Microsoft faziam o que Bill Gates queria, não faziam porque
Jobs ou Gates era o comandante ou chefe da empresa. Faziam porque tinham
um enorme respeito pelo conhecimento dos dois. Assim é a liderança: deve es-
tar baseada no conhecimento do que estamos fazendo.

Em economia, não nos interessa mais o maior, mas o mais rápido. Quanto
mais rápido eu puder me mover, melhor serei. E ser grande é lento. A educação
também mudou substancialmente: já não me interessa que todos aprendam o
mesmo, mas desenvolver o talento que cada uma das pessoas tem. 

O que interessa é que cada aluno possa seguir seu próprio caminho. Ou seja,
que além da educação formal, possa seguir seu próprio desenvolvimento. Se al-
guém se interessa por História aos sete anos, por que não pode aprender mais?

Essas são algumas das mudanças que vamos ver cada vez mais. Algumas já
estão acontecendo agora. No Uruguai, por exemplo, existe um projeto chama-
do “Plan Ceibal” que possibilitou a entrega de 500 mil laptops para crianças.
Dessa forma, além do mecanismo de educação formal, elas podem acessar um
mecanismo com o qual podem desenvolver seu próprio talento. No fundo, o
que estamos fazendo é aprender a aprender. Essa é a tarefa fundamental.

Essa é minha visão do futuro. Penso que a partir de agora, vamos ter mais
empresas que vão estar mais orientadas à liderança, à gestão do talento.
Não vamos ter recursos humanos, não vamos ter capital humano: o que va-
mos ter são pessoas que estão desenvolvendo seu talento, fazendo coisas
cada vez mais sofisticadas.

Como Alfred Sload e Henry Ford tiveram a enorme oportunidade de criar
uma nova sociedade em torno do que estavam fazendo, hoje, nós, empresá-
rios, temos uma enorme oportunidade de criar uma nova sociedade em fun-
ção de toda a novidade que estamos criando. 
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Text Box
Fonte: Jornal do Commercio, Rio de Janeiro, 30 abr. 2013, Primeiro Caderno, p. A-35.




