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Insper prepara
três cursos na área
de engenharia
De São Paulo

O Insper assinou um acordo
com o Olin College of Enginee-
ring, dos Estados Unidos, para
criar a sua escola de engenharia.
A partir de 2015, o instituto bra-
sileiro, conhecido pelos progra-
mas de economia, administração
e direito, passará a contar com
cursos de engenharia mecânica,
mecatrônica e de computação.

O projeto chega em um mo-
mento em que se discute a falta
de engenheiros no Brasil. Como
mostra o estudo “Educação para
o Emprego” da McKinsey (leia
acima), apenas 10% dos brasilei-
ros recém-formados cursou en-
genharia, apesar de a maioria
considerar a carreira atrativa. Es-
tudos mostram que, consideran-
do o crescimento da economia
brasileira nos próximos anos, de-
vem faltar 250 mil engenheiros
no Brasil em 2015.

Segundo Irineu Gianesi, dire-
tor de novos projetos acadêmi-
cos do Insper, a provável carência
de engenheiros dentro de pou-
cos anos não foi o que preponde-

rou para a instituição abrir essa
nova linha de cursos. “Obvia -
mente, uma nova escola não vai
suprir a necessidade do país”, diz
Gianesi. Em princípio, os três cur-
sos de engenharia formarão 300
alunos. “Nosso objetivo é contri-
buir de forma qualitativa, for-
mando engenheiros com espíri-
to empreendedor, habilidade
para gerenciar equipes, projetos
e prontos para dialogar com o
mundo dos negócios”, diz.

Pelo acordo, assinado na sema-
na passada, as duas escolas irão
trabalhar juntas na elaboração
do currículo e das atividades pe-
dagógicas. Uma delas a ser adap-
tada pelo Insper será o SCOPE, um
projeto que desafia os estudantes
a solucionar um problema real de
uma empresa parceira. “No Ins-
per, já temos algo semelhante. É
algo que ajuda muito o aluno a
praticar a análise e resolução de
problemas”, diz Gianesi. (KS)

Hoje excepcionalmente não publicamos a
coluna “Banda Executiva” de Lucy
Kellaway que sai às segundas-feiras na
editoria de Carreira

E N SI N O

A falta de
sintonia entre
escolas, jovens
e empresas
Estudo mostra que companhias pagariam
mais para profissionais iniciantes melhor
preparados. Por Karla Spotorno , de São Paulo

Aqui está algo para se pensar.
“Empregadores, instituições de
ensino e jovens vivem em mun-
dos paralelos.” Quem contrata
afirma que os recém-formados
estão pouco preparados para o
trabalho. Gastam em média 20
dias treinando quem acaba de
entrar no quadro de funcioná-
rios e garantem que pagariam
salários maiores aos que chegas-
sem prontos para entregar os re-
sultados esperados.

Por outro lado, quem prepara
os futuros profissionais diz que
eles estão, sim, capacitados para
assumir uma posição assim que
saem da faculdade. E os jovens,
bem, eles pouco sabem sobre as
perspectivas profissionais e do
mercado que escolheram. O re-
trato da desconexão entre a ju-
ventude, as empresas e a rede de
ensino pode chocar — ou até
mesmo parecer leviano — para
quem o vê assim em breves e bru-
tas linhas. Mas o fato é que, para
chegar a essa conclusão a espe-
cialista em práticas de ensino
Mona Mourshed, diretora da
consultoria M c K i n s e y, e equipe
entrevistaram aproximadamen-
te mil instituições de ensino, 4,5
mil jovens e 3 mil empregadores
em nove países. Além disso, revi-
sitaram cerca de cem estudos de
caso abrangendo 25 países. Os
resultados brasileiros do estudo
chamado “Educação para o Em-
p r e g o” serão apresentados e dis-
cutidos na próxima quarta-feira
em Brasília, em um seminário da
M c K i n s e y, da Confederação Na-
cional da Indústria e do movi-
mento Todos pela Educação.

Na pesquisa feita no Brasil, um
dos dados que chamou a atenção
da coordenadora foi o fato de as
escolas técnicas e de ensino supe-
rior elencarem como última de
dez prioridades a conexão entre
os estudantes e as empresas. “Ob -
servamos isso tanto nas escolas
privadas quanto na rede públi-
c a”, afirmou Mona em entrevista

Fonte: McKinsey  * Do grupo de jovens que têm alguma familiaridade com a profissão  

Educação e trabalho  
Pesquisa mostra o que pensam empregadores, instituições de ensino e a nova geração

Profissionais recém-formados estão preparados para trabalhar no Brasil?
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A baixa qualificação explica a dificuldade das empresas para preencher
     as vagas no início da carreira, segundo os europeus
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A última de 10 prioridades das instituições de ensino superior e 
técnico é ajudar os estudantes a conseguir um emprego depois da formatura
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trabalhar

ao Va l o r . Na média dos nove paí-
ses, essa iniciativa está no meio
das prioridades no ranking de
um a 10. Para a especialista da
McKinsey e PhD em Desenvolvi-
mento Econômico pelo Massa-
chusetts Institute of Technology
(MIT), esse é um dos dados que si-
naliza a pouca preocupação das
universidades com a trajetória de
seus alunos depois que eles se for-
mam. “De forma geral, as escolas
no Brasil e no mundo parecem
preocupadas em atrair e manter os
estudantes até a conclusão dos
cursos. Mas não sabem o que acon-
tece com eles depois”, afirma. Mo-
na diz que existem exceções. Na
Colômbia, por exemplo, o Ministé-
rio da Educação registra a trajetó-
ria dos formados por, aproxima-
damente, cinco anos e publica as
informações no site “Observatorio
Laboral para la Educación” (ou ob-
servatório do trabalho para a edu-
cação, numa tradução livre). O ob-
jetivo é avaliar e divulgar a empre-
gabilidade proporcionada pelos
diferentes cursos e escolas, enten-
der a oferta do mercado de traba-
lho e também ajudar os jovens a
escolher melhor as suas carreiras.

Pelo estudo, essa é uma dificul-
dade enfrentada por jovens em
todo o mundo. Quase metade
dos estudantes escolheram suas
profissões baseados apenas na
opinião e nas informações da
própria família. Apenas 40% co-
nheciam as reais oportunidades
de trabalho proporcionadas pela
carreira escolhida. Além de te-
rem pouca informação, os jovens
brasileiros vivem alguns parado-
xos. Mais de 70% percebem a car-
reira de engenheiro como alta-
mente atrativa. Mas apenas 10%
dos recém-formados nas univer-
sidades ganharam o diploma
nessa área. Mona não sabe por
que isso acontece. Pode ser tanto
pela falta de dinheiro para pagar
o curso quanto pela falta de tem-
po para estudar, visto que preci-
sam trabalhar para se sustentar.

Segundo a pesquisa, 43% dos jo-
vens brasileiros reclamam da fal-
ta de condições financeiras para
fazer um curso universitário, e
25% argumentam que precisam
trabalhar. Os percentuais são
mais alto que a média geral, que
ficou em 31% e 20% respectiva-
mente. Outro paradoxo é o fato
de 72% dos jovens brasileiros
acreditarem que a formação téc-
nica profissionalizante tende a fa-
cilitar a conquista de um posto de
trabalho. Apesar disso, apenas
30% percebem que essa é uma for-
mação valorizada pela sociedade.

Na avaliação de Mona, o déficit
entre o perfil demandado pelas
empresas e a capacidade dos re-
cém-formados é um problema
que afeta diretamente os negó-
cios das empresas. “Não estamos
falando de uma questão de res-
ponsabilidade social”, diz a espe-
cialista. Ela afirma que é algo que
compromete os resultados das
empresas e sua perpetuidade.
Entre os nove países pesquisados
no estudo da McKinsey — Alema -
nha, Arábia Saudita, Brasil, Esta-
dos Unidos, Índia, Marrocos, Mé-
xico, Reino Unido e Turquia —,
apenas 43% dos empregadores
pesquisados confirmaram ser
possível encontrar um número
suficiente de trabalhadores ini-
ciantes realmente qualificados.
No relatório, os especialistas da
consultoria afirmam que este
“problema provavelmente não
será um fenômeno temporário.
Na verdade, ele deverá tornar-se
muito pior”. O McKinsey Global
Institute estima que, até 2020,
haverá escassez de 85 milhões de
trabalhadores de nível alto e mé-
dio de qualificação nos países.

D I V U LG A Ç Ã O

Mona Mourshed, da McKinsey, diz que escolas não fazem pontes para alunos

va l o r .com.br

Re i to r
Brasileiro vai dirigir
instituição francesa
Após a fusão em uma única
instituição, as escolas de
negócios francesas Rouen
Business School e Reims
Management School anunciaram
a nomeação do brasileiro Adilson
Borges como reitor da
organização. Desde 2002 na
Reims, Borges é professor
do departamento de marketing.
Ele tem graduação e mestrado
em marketing pela Universidade
Federal do Rio Grande do
Sul (UFRGS). O doutorado
foi feito na Universidade de
Rennes, na França.

va l o r. c o m . b r/u /31 3 6 0 6 8

MBA
Alunos estão mais
conservadores
Profissionais que buscam
programas de MBA neste ano
pretendem assumir menos riscos
do que alunos de anos anteriores,
segundo pesquisa da QS
Quacquarelli Symonds com mais
de 4 mil respondentes de todo o
mundo. Em 9 dos 13 setores
analisados, a maioria dos
profissionais não pretende
trocar de área e houve uma
ligeira queda nos que almejam
o empreendedorismo.

va l o r. c o m . b r/u /31 3 76 5 8
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Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 27 maio 2013, Eu & Investimentos, p. D3.




