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A condição competitivA, As empresAs, A 
AcAdemiA e A cApAcidAde de “entregA” 
dAs nossAs empresAs e colAborAdores

Quem ensina o aluno?
É o mestre!
Quem ensina o mestre?
É a academia!
Quem ensina a academia?
É a vida!
Quem ensina a vida?
A competitividade na “vida”?

esses questionamentos nos vêm da Filosofia. nossas 

empresas lutam para melhorar seu desempenho compe-

titivo. muito do que falta se deve às ações desconexas 

dos nossos governantes. uma das questões mais dolo-

rosas é o colapso dos sistemas de ensino – em particu-

lar na base, que teria como objetivo alimentar todas as 

estruturas de ensino. os que têm condições de receber 

formação consistente para enfrentar um mundo cada 

vez mais competitivo são, infelizmente, muito poucos. 

mas o que mais existe aqui? entendemos aqui como 

“academia” o conjunto das escolas em todos os seus 

níveis. entendemos como “vida” o nosso dia a dia ao 

longo da história dos tempos, com todo o seu patrimô-

nio de experiências forjadas em lutas, dificuldades e de-

safios de todas as profissões. entendemos como “entre-

ga” algo que existiu no passado na época dos artesãos, 

hoje tão raro. entrega é a “honra” do serviço bem feito, 

pelos colaboradores e pelas empresas, com inteligência, 

qualidade, no prazo inexorável e ao custo previsto.

Competitividade

competitividade exige preparo diferenciado, mas cria 

um ciclo positivo de geração de recursos que crescente-

mente acentuam a competitividade e beneficiam a co-

letividade. O que estamos dizendo: competitividade 
gera mais competitividade (Marcelo rozenberg, 
conselheiro do instituto de Engenharia) 

A partir da observação de rozenberg, a questão 

da condição competitiva e de sua falta fica, então, 

ainda mais aguda. ser competitivo gera novos pa-

drões de referência e análise que nos colocam no 

caminho da “escalada estratégica” para a competi-

tividade! seremos mais competitivos porque já so-

mos competitivos! estaremos ensinando a “vida”! 

A partir do raciocínio de rozenberg, entra aqui o 

grande dano à nossa sociedade em razão do colapso 

provocado pelos governantes nas escolas de base e 

no ensino médio.

Formação do colaborador na administração ao lon-
go da história recente

voltando na história, recordamos o que mathew b. 

crawford – shop class as soul craft nos conta: antes 

das linhas de montagem, tínhamos os artesãos. eles 

cumpriam um ciclo de processo de trabalho. Havia vi-

são de conjunto e inteligência em seu trabalho. Quan-

do as linhas de montagem se tornaram importantes, o 

que se pedia dos trabalhadores era o trabalho repetiti-

vo, rápido, isolado e sem visão de conjunto – o oposto 

do que se valorizava na época dos artesãos. charles 

chaplin retratou esse fenômeno muito bem.

o que aconteceu nas linhas de montagem? um enor-

me sucesso econômico que levou todos da “academia” 

a valorizar os resultados. criamos milhões de trabalha-

dores aos quais se negava entender o que se passava ao 

seu redor, a visão do todo, o valor de sua contribuição e 

o relacionamento com os demais trabalhadores. 

o que agora constatamos é que qualquer colabora-

dor precisa ter visão de conjunto e de seu posiciona-

mento no processo de trabalho e – muito importante 

– conhecer as razões de ser do que é proposto e re-

alizado. de certa forma, podemos dizer que ao resul-

tado econômico se contrapõe o que podemos chamar 

de desastre social. criamos gente para não pensar; 
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apenas obedecer e trabalhar durante tempo demais. colhemos os 

frutos desse desequilíbrio agora. os herdeiros dessa construção 

trabalham hoje conosco. As falhas são gritantes; as falhas conti-

nuam gritantes – em particular nos governos.

A relação entre a “academia” e a “vida”
da experiência deste trabalho emergem questões significativas. Há 

muito tempo percebemos que existe um grande espaço vazio entre a 

“academia e a “vida” – um espaço vazio de comunicação. dentro da 

própria “academia”, tal como conceituado neste texto, existe tam-

bém o vazio entre o ensino de base e o que é dado nas faculdades. 

mais um espaço vazio de comunicação.

o diálogo entre o mercado, as empresas com suas necessidades, que 

evoluem a cada dia, e a “academia” é insuficiente e não estruturado. 

em outros países, nas diversas profissões, existe uma quantidade enor-

me de pesquisas e trabalhos conjuntos entre empresas e “academia”. 

no brasil, a frequência desses trabalhos é muito pequena. nun-

ca me esqueço de um discurso da ministra da educação da Fran-

ça, na década de 1980, dizendo que era necessário aumentar o 

número de horas aula no ensino básico, porque a França estava 

perdendo competitividade. curiosamente ela se referiu ao aumen-

to do número de horas, e não à melhora do ensino. distância entre 

a “academia” e a “vida”?

cabe colocar uma lente de aumento nessa questão da relação 

da “academia” com as empresas. Há um pressuposto de que, nessa 

relação, a “academia” ensina a empresa. não é verdade na maior 

parte dos casos. o que se passa é que quem está aprendendo é 

a “academia”, pois a “vida” está na empresa e a “academia”, 

então, aprende com a “vida”. o que ela faz é apenas organizar o 

conhecimento. nada mais. 

vem, então, uma pergunta que nos ocorre por conta da leitura 

de nicholas nassim taleb – A lógica dos cisnes negros: “o que 

anda mais depressa: o que você sabe ou o que você não sabe?”. 

o que anda mais depressa: o que a academia sabe ou o que o 

mercado e as empresas precisam?

As “academias” estão perdendo velocidade na aquisição de co-

nhecimento em relação ao que acontece na “vida”. Ficam para trás 

porque abrem mão de entender a “vida”. vivem em um ciclo de au-

toalimentação sem o sopro divino do conhecimento e a experiência 

do que vem de fora.

Ferramentas que são ponte de comunicação entre mercado, 
empresas e a “academia” – uma proposta de solução

estamos neste momento terminando o projeto da câmara de 

Acreditação contínua de engenheiros. trata-se de esforço de um 

grupo diferenciado de associados do instituto de engenharia de 

são paulo, em um trabalho de dois anos. pode ser entendido como 

algo que seria comparável ao exame da oAb dos advogados, mas 

praticado de forma contínua – construção de mérito, e não de 

reserva de mercado.

A principal força da câmara de Acreditação está no fato de caracte-

rizar-se como uma “ponte de comunicação” entre a “vida” e a “aca-

demia”. os exames geram bases estatísticas que são discutidas com 

entidades representativas de contratantes de serviços de engenharia. 

o objetivo é colocar em evidência as necessidades do mercado, as 

necessidades da “vida”, fazer a análise do que está acontecendo nos 

exames e que tipo de propostas precisam ser feitas para a “acade-

mia” em termos de atualização e inovação dos programas de ensino. 

de que forma essa iniciativa pode ser estendida para muitos seto-

res da economia, ligando a “vida” com as escolas em geral? seria o 

caso de um exemplo a ser seguido inclusive internamente às hierar-

quias de ensino?

Os iniciadores – os estadistas
Que caminhada se inicia aqui? Quando mais uma vez olhamos a 

história, percebemos o valor do esforço de ensino nos diversos países. 

na grécia antiga, tivemos o ensino como ponto central dos objetivos 

da sociedade, gerando um patrimônio que nos alimenta até os dias 

de hoje. tivemos a multiplicação do conhecimento e riqueza gerada 

pela leitura da bíblia, preconizada por lutero e o que grandes estadis-

tas fizeram em países como turquia, França, estados unidos, rússia, 

coreia do sul e china. 

Foram os estadistas que perceberam a correlação domínio do 

conhecimento–ensino e o resultante sucesso econômico. Agiram 

como estadistas. investiram em conhecimento para gerar resul-

tado econômico. A “academia” nunca foi protagonista dessa 

relação nem se propôs a tal – em particular no brasil.

empreitadas como a da câmara de Acreditação contínua de enge-

nheiros podem ser estudadas e aproveitadas. muitas empresas de gran-

de porte têm feito investimentos em formação técnica e universitária, 

como forma de prover para si recursos humanos com conhecimento. 

A proposta deste texto é fazer algo diferente: desempenhar o papel 

do estadista, estabelecer claramente a relação conhecimento–ensi-

no–resultado econômico e as correlações diretas entre o que o merca-

do precisa e o que a academia precisa prover. o que temos finalmente, 

provido pelo mercado, é o uso inteligente da estatística de alto nível, 

método de monte carlo, redes neurais e outros recursos da alta es-

tatística para orientar o ensino em todos os seus aspectos.   n


