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Tanto a academia quanto o mer-
cado de trabalho estimulam cada
vez mais o aprendizado em diver-
sas linguagens da ciência para
quem pretende atuar em empre-
gos de vanguarda. Pode-se notar
essa orientação em alguns dos
38 novos cursos de pós-gradua-
ção, mestrado, doutorado e mes-
trado profissional aprovados, na
última semana, pelos integrantes
do Conselho Técnico Científico
(CTC), da Coordenação de Aper-
feiçoamento de Pessoal de Ensi-
no Superior do Ministério da
Educação (Capes), do Ministé-
rio da Educação.

O diretor de Avaliação da Ca-
pes, Renato Janine Ribeiro, disse
que foram recomendados 24 cur-
sos de mestrado, 12 de doutorado
e dois de mestrado profissional.
Na lista constam o novo doutora-
do em Ciência e Tecnologia de
Alimentos, da UFFRG, destaca-
dos como um dos mais jovens no
ramo das ciências agrárias, e o de
BiotecnologiaemSaúdeeMedici-
na Investigativa, daFiocruz, na ca-
tegoria ciências biológicas.

Também entre os indicados es-
tá o curso de doutorado em estu-
dosétnicos e africanos, da Univer-
sidade Federal da Bahia. É o pri-
meirodoutoradodoPaís totalmen-
te voltado ao estudo da cultura da
população negra. Outra conquista
importante apontada pelo diretor
deAvaliaçãodaCapes,Renato Ja-
nine, é o avanço geográfico do
doutorado brasileiro. O doutorado
embiologia experimental, daUni-
versidade Federal de Rondônia, é
um exemplo. “Estamos conse-
guindoampliar a coberturadapós-
graduação. Avançamos e chega-
mos a um ponto mais elevado do
oeste brasileiro. Isto é muito im-
portante para o desenvolvimento
técnico-científico nessas regiões”.

O médico Fabio Gandour, ge-
rente de Novas Tecnologias da
IBM, e integrante da Academia
de Ciências de Nova York e da
Academia IBM de Tecnologia, é
enfático quando o assunto é o ca-
samento de várias linhas das ciên-
cias. “O diferencial competitivo
na área profissional é a mistura de
duas áreas clássicas de estudo, co-
mo medicina e informática”, afir-
ma. Gandour convida ao exercí-
cio de unir especialidades. “Pense

emumadvogadocomespecializa-
ção em música, em um psiquiatra
que entenda de engenharia mecâ-
nica. Isso só trará benefícios.”

Ele lembra que as empresas de
alta tecnologia buscam cientistas
para o seu staff. “Veja o caso da
IBM, ela emprega, no mundo,
quatro profissionais que ganha-
ram o Prêmio Nobel”.

Algumas universidades já es-
tãoestimulandoomodelo interdis-
ciplinar desde a graduação. “Seria
genial um físico saber biologia e
um biólogo física.” A idéia surgiu
de uma conversa entre acadêmi-
cos da USP diante da cada vez
maior especialização dos pesqui-
sadores e cientistas atuais.Eles do-
minam completamente sua área
de atuação, mas ficam perdidos
quando saem dela.

Tal idéia tomou corpo e, sem
muito alarde, foi criado em cará-
ter experimental o Curso de Ciên-
cias Moleculares (CCM) da USP,
em 1991. Dois anos de ciclo bási-
co – biologia, física, matemática,
química e computação –, e dois
de ciclo avançado – o aluno pro-
põe junto a seuorientadoruma ini-
ciação científica e sua estrutura
curricular, a partir das áreas que
demonstrou maior interesse.

A intenção declarada era for-
marpessoasquenomínimodomi-
nassem diversas linguagens da
ciência. “O objetivo embutido do
curso é o aluno ir para a pós-gra-
duaçãodireto, e que ela seja acele-
rada”, diz a coordenadora geral
do curso, Lucile Maria Floeter-
Winter.Em outras palavras, o cur-
so tem a pretensão de formar a na-
ta dos cientistas, “com ampla área
de atuação”, completa Lucile.

E a experiência parece ter sido

bem sucedida. Em 2004 o
CCM contava com 57 alunos e
já havia formado outros 68,
quatro dos quais fazendo mes-
trado, onze com o mestrado e
21 com o doutorado concluí-
dos.MasLucile consideraoda-
do mais significativo a produ-
ção científica de seus alunos.
“São 104 trabalhos publicados,
o que dá uma média de 1,4 por
aluno.”

Apesar de constar no ma-
nual da Fuvest (vestibular da
USP) e agora ser mais divulga-
do, o curso não é para qualquer
um. O intuito, explica Lucile, é
descobrir potenciais cientistas.
As20%melhoresnotas doves-
tibulardaUSPeos10%melho-
res colocados de determinados
cursos (totalizando 1,5 mil alu-
nos) recebem uma carta para
conhecerem o CCM. Cartazes
também são distribuídos pela
Universidade e os interessados
prestam uma prova. Os melho-
res vão para as entrevistas com
os professores na seleção.

“São 25 vagas por ano, mas
não é nossa intenção preenchê-
las.Queremos apenasbonsalu-
nos”, diz Lucile. Ela explica
que os alunos são analisados e
osquedemonstramvontade, in-
teresse e objetivos definidos
são escolhidos. E resume os 14
anos do CCM. “Sua interdisci-
plinaridade é o que temos de
mais próximo do conceito de
universalidade, objetivo da
Universidade. E o que vi até
agora foi a formação de perfis
únicos, pois cada aluno tem a
chance de explorar ao máximo
suas aptidões e potencialida-
des.” ●

GESTÃO

Karina Cândido

Muito se tem dito hoje em dia
que a comunicação e a assimila-
ção de conhecimento pelos fun-
cionários é importante para os ne-
gócios. Uma tese sobre analfabe-
tismo funcional defendida no fi-
nal do ano passado pelo doutor
em comunicação Geraldo Prado
Galhano Júnior, porém, compro-
va, na prática, o que muito vinha
sendo discutido na teoria. O pes-
quisador apurou, após dois anos
imerso em uma multinacional do
setor automobilístico, que a defi-
ciência de habilidades básicas
chega a atingir 78% dos funcioná-
rios. “O resultado obtido foi as-
sustador. Ninguém esperava que
só 21% dos funcionários enten-
desse aquilo que a empresa passa-
va para eles”, observa Galhano.

O levantamento mostrou que
houve casos de funcionários,
mesmo universitários, que não
conseguiram compreender situa-
ções do dia-a-dia que exigem con-
tas de matemática simples, como
soma e subtração. Um teste, por
exemplo, pedia para que fossem

comparados os preços de produ-
tos entre dois supermercados, e
quanto poderia ser a economia.

Mensagens não compreendi-
das pelos empregados podem
acarretar em danos e prejuízos pa-
ra a corporação. “Isso acontece
porque os trabalhadores não en-
tendem sinais de aviso de peri-
go, instruções de segurança,
instruções ao longo de um pro-
cesso produtivo, de embala-

gem ou embarque de produtos,
etc, causando erros e acidentes
no local de trabalho ou danos
nos equipamentos”, diz.

O doutor e consultor da multi-
nacional é o primeiro profissio-
nal no Brasil a aplicar, efetiva-
mente, a teoria sobre analfabetis-
mo funcional estudada em diver-
sos países. “Na forma acadêmi-
ca, os Estados Unidos são ge-
niais, impecáveis, mas não encon-

trei empresa alguma em que o es-
tudo tivesse sido aplicado e que
revelasse o índice de não com-
preensão de dados da empresa pe-
los funcionários”, garante.

Estas mensagens não com-
preendidas pelos empregados po-
dem acarretar em danos e prejuí-
zos para a corporação. “Isso
acontece porque os trabalhado-
res não entendem sinais de avi-
so de perigo, instruções de se-
gurança, instruções ao longo
de um processo produtivo, de
embalagem ou embarque de
produtos, etc, causando erros e
acidentes no local de trabalho
ou danos nos equipamentos”,
diz Galhano.

Essa questão assusta empresas
de todo o mundo. Estudos realiza-
dos pelas agências norte-america-
nas National Alliance of Busi-
ness e National Institute for Li-
teracy revelam que somente nos
Estados Unidos o analfabetismo
funcional – como é tratada a defi-
ciência – resulta em aproximada-
mente U$$ 60 bilhões de perdas
em produtividade por ano. No
Brasil, estima-se que esse núme-
ro é da ordem de U$$ 6 bilhões.

Como o estudo é algo novo no

País, fica difícil ter parâmetros de
comparação em relação a outras
empresas, mas Galhano assegura
que se “em uma multinacional,
na qual investem milhões em trei-
namentos de pessoal, o resultado
foi assustador, imagine nas ou-
tras empresas”.

METODOLOGIA
O interesse de Galhano pelo as-
sunto começou em 2000, quan-
do iniciou seu curso de doutora-
do pela ECA/USP. “Meu orien-
tador falou sobre o tema e
achei interessante. Foram al-
guns meses de pesquisas e
mais pesquisas até a prática
dos testes numa multinacional
que durou dois anos”, conta.

Os testes aplicados foram
simples, simulavam contas bá-
sicas do dia-a-dia de uma pes-
soa como, por exemplo, compa-

ração de preços num supermer-
cado ou leitura de um aviso da
empresa. “A idéia do analfabe-
tismo funcional está estreita-
mente vinculada ao conceito
de comunicação. Isso ocorre
porque o trabalhador tem difi-
culdade em interpretar textos
em prosa, em documentos e
também com operações mate-
máticas”.

Dos funcionários que respon-
deram o questionário Pesquisa
de Raciocínio Crítico e Quanti-
tativo, todos tinham, pelo me-
nos, o ensino médio completo,
e foram divididos em quatro es-
calas que iam de 1 a 4, na or-
dem crescente cada uma equi-
valia ao grau de compreensão
das mensagens. “Tive que in-
ventar uma escala 0, pois hou-
ve quem não alcançou nem o
primeiro nível”.

O teste levou em conta o
grau de escolaridade e a ori-
gem de cada funcionário, se ur-
bana ou rural. Notou-se que os
funcionários que tinham feito
algum colégio técnico ficaram
em um nível melhor, e os que
cursaram supletivo ficaram
bem abaixo do esperado. “Isso
prova que a educação no País é
péssima. O governo fala em
educação, mas não a qualifica.
Oito anos de estudo – que equi-
vale ao ensino médio e funda-
mental – é muito pouco para
formar alguém”, completa Ga-
lhano. Ele faz ainda ressalva
que o tema enfrenta muita resis-
tência no Brasil, tanto que pre-
cisou adaptar o termo para alfa-
betismo dentro da empresa. “A
palavra analfabestimo, choca,
no entanto não podemos des-
prezar este problema”. ●

O estágio pode ser um dos mais
importantes investimentos para
quem realiza cursos na área finan-
ceira e quer construir carreira.
Oportunidadesparaessa experiên-
cia são oferecidas pelo CIEE, que
tem40vagasabertaspara estudan-
tes de vários cursos. Além da pos-
sibilidade de melhorar sua qualifi-
cação, os selecionados terão outro
benefício: o recebimentodebolsa-
auxílio, que vai de R$ 863 a R$
1.294, valores acima da média de
remuneração para estágios de ní-
vel superior, atualmente em torno
de R$ 700.

Os selecionados estagiarão em
uma instituição bancária. Os can-
didatos devem morar na zona oes-
te de São Paulo e estar cursando o
penúltimo ou último ano de ciên-
cias contábeis, economia, estatísti-
ca, administração de empresas ou
matemática. Ainda como requisi-
tos, são solicitados conhecimen-
tos de informática. Entre as ativi-
dades de estágio, estão o auxílio à
pesquisa de dados de mercado,
análise de documentos contábeis
e cálculo de tributos.

No ano passado, em áreas de
atuação como bolsas de valores,
capitalização e bancos, o setor fi-
nanceiro foi responsável pela con-
tratação de aproximadamente 15
mil estagiários, de acordo com le-
vantamento do CIEE. Esse núme-
ro corresponde a cerca de 15% do
totaldeestágiosconcedidosemos-
tra essa área como uma das mais
pródigas em vagas.

Para Humberto Casagrande,
conselheiro do CIEE e presidente
daAssociaçãodosAnalistas ePro-
fissionais de Investimento e Mer-
cado de Capitais (Apimec), o in-
gresso dos estudantes nas empre-
sas financeiras contribui para a
constante rediscussãodos seusmé-
todos e processos, “o que é extre-
mamente bem-vindo em um mer-
cado cujaprincipal característica é
o dinamismo.”

JáAlcidesAmaral, ex-presiden-
te do Citibank e também conse-
lheiro do CIEE, diz que els se tor-
nam candidatos em potencial para
vagas de trainees, o que exige al-
guma experiência e boa formação
acadêmica. (www.ciee.org.br) ou

☎ , (0--11) 3046-8220.
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Perda nos EUA
chega a U$$ 60 bilhões
e, no Brasil, estima-se
em U$$ 6 bilhões

Fã de desenhos da dupla Aste-
rix, leitor assíduo de títulos de
psicologia, física e de autores
latinos de ficção, o médico Fa-
bio Gandour, gerente de Novas
Tecnologias da IBM, é o execu-
tivo da multinacional responsá-
vel por identificar a necessida-
de de produtos de ponta para a
área de saúde.

No começo dos anos 90, o
médico foi convidado para co-
mandar essa área da empresa,
após um relatório da Mckinsey
que recomendou que as empre-
sas de alta tecnologia criassem
a vertical saúde. Foi uma boa
hora. Depois de quatro anos na
faculdade de Brasília, mais qua-
tro de residência no Canadá,
ele já tinha no currículo 11
anos de medicina, com ênfase
em cirurgia pediátrica.

O perfil de Gandour, lembra,
até então identificado com es-
tranhamento por colegas da me-

dicina, só o favoreceu. “Na
empresa, pensaram, vamos
chamar aquele médico lou-
co, PhD em ciência da com-
putação”, brinca, com um to-
que de ironia.

Inquieto, falante e hábil
em desafiar quem está por
perto com perguntas de ra-
ciocínio lógico, Gandour faz
a interface entre a demanda
de laboratórios de medicina
e à IBM.

Durante à entrevista, ele
apresentou protótipos de
suas criações, como um celu-
lar em formato de luva, um
anel capaz de armazenar da-
dos. E diz: “na IBM, faze-
mos reuniões para discutir a
usabilidade das coisas.”

E dá um aviso: “há uma
demanda cada vez maior do
conhecimento com base teó-
rica, desde que ela seja apli-
cável.”● T.A

Estágio em
alta na área
de finanças
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