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OpiniãO
O copo meio cheio 

ou meio vazio 
da Educação

Um copo com água 
pela metade pode estar 
meio cheio ou meio 
vazio, depende do 
ponto de vista

Quem é da área de 
exatas, como eu, 
costuma ver os nú-

meros com muita descon-
fiança - e sempre precisam 
de dados complementares 
para dar embasamento. Vou 
explicar. Quando a Organi-
zação para a Cooperação 
e Desenvolvimento Eco-
nômico (OCDE) divulgou 
o relatório Education at a 
Glance, uma reportagem pe-
gou um recorte da pesquisa 
e comemorou o dado que 
mostra que, no Brasil, um 
diploma de nível superior 
pode significar um aumento 
de até 156% no salário. 

Com pós-graduação, é 
possível ter um rendimento 
mais de quatro vezes maior 
(350%) na comparação 
com quem só tem o Ensino 
Médio. Esses números são 
verdadeiros - e excelentes 
para as mais de duas mil Ins-
tituições de Ensino Superior 
espalhadas pelo país. O que 
a reportagem não apresen-
tou é que esses números 
podem ser péssimos para 
o Brasil. 

Por quê? Porque a média 
entre os países da OCDE é 
de um salário 40% maior 
para quem concluiu a gradu-
ação. A renda maior propor-
cionada pela escolaridade 
é uma prova de como a 
sociedade brasileira ainda é 
desestruturada e desigual. 
O Brasil é hoje um dos pa-
íses da OCDE com o maior 
número de habitantes sem 
diploma do Ensino Médio 
(52% dos adultos) - e onde 
apenas 15% da população 
tem formação superior.

Pesquisadores de Edu-
cação usam um conceito 
da economia para explicar 
esse cenário: é o chamado 
signalling model, desenvol-
vido na década de 1970 pelo 
Nobel de economia cana-
dense Michael Spence. Ao 
ter um diploma de Ensino 
Superior — algo que mais 
de 80% da população brasi-
leira não tem — um jovem 
já apresenta um diferencial 
na hora da busca por um 
emprego. E o potencial de 
ganhos é ainda maior se ele 
cursou uma graduação em 
uma instituição vista como 
prestigiada pelo mercado 
de trabalho.

O Ensino Superior in-
fluencia gerações. Crianças 
com pelo menos um dos 
pais diplomado têm 60% de 
chances de chegar à univer-
sidade, probabilidade que 
cai para 15% quando os pais 
não completaram o Ensino 
Médio. E essa influência 
chega inclusive à saúde. 
Um homem de 25 anos que 
frequentou faculdade pode 
esperar viver quase oito 
anos mais do que seu par de 
pouca escolaridade. Entre 
as mulheres, a diferença 
é de 4,6 anos, segundo o 
relatório da OCDE.

Podemos dizer que, com a 
evolução da Educação a Dis-
tância (EAD) no Brasil, uma 
maior parcela da população 
conseguiu ter acesso a uma 
graduação, seja pelo custo 
mais baixo, menor barreira 
de distância ou, ainda, a 
possibilidade de conciliar 
o estudo com o trabalho. O 
Censo da Educação Supe-
rior do Ministério da Edu-
cação mostra que o acesso à 
graduação vem evoluindo: o 
número de alunos cursando 
o Ensino Superior no Brasil 
aumentou 44,6% entre 2008 
e 2018. 

No ano passado, cerca de 8 
milhões de pessoas estavam 
na faculdade (75%, em insti-
tuições privadas). Estamos 
no caminho certo, mas ainda 
muito longe do ideal. Não 
nos deixemos enganar por 
números isolados. É preciso 
ver os dois lados da moeda 
e fazer comparações antes 
de começar a comemorar. 
E não adianta comparar a 
gente com nós mesmos. Por 
exemplo, ter um diploma e 
ganhar o dobro da média 
da população brasileira 
pode não representar muita 
coisa. 

Quem recebe mais que R$ 
5.214 por mês já está entre 
os 10% mais ricos do Brasil. 
Isso é quase sete vezes mais 
do que a média do rendi-
mento real de metade da 
população, que é de apenas 
R$ 754, segundo a Pesquisa 
Nacional por Amostragem 
de Domicílio (Pnad), do 
IBGE. Entre os países da 
OCDE, o rendimento mé-
dio mensal é equivalente a 
quase R$ 7 mil.

Esses são alguns exem-
plos de que o mesmo nú-
mero pode ser bom ou ruim. 
Depende se você enxerga 
o copo meio cheio ou meio 
vazio.

(*) - É presidente da Divisão de 
Ensino da Positivo Educacional.

Paulo Arns da Cunha (*)

Falta de regras simplificadas 
dificulta a implantação da 

LGPD por pequenas empresas
Roberto Mayer (*)

Ainda mais precária é a situação 
nas MPEs (Micro e Pequenas 
Empresas), onde a maioria 

sequer possui conhecimento das exi-
gências que a lei impõe.

Inspirada na legislação europeia sobre 
proteção de dados pessoais, a LGPD 
exige uma mudança de cultura para 
todas as empresas: desde o microem-
preendedor individual que mantém 
cadastro de seus clientes apenas, até 
os laboratórios farmacêuticos de grande 
porte, que contam com programas de 
fidelidade para vender diretamente 
aos pacientes, passando por bancos e 
bancas, em todos os ramos de atividade.

Além desse ‘salto cultu-
ral’, a LGPD contempla, 
na sua própria redação, 
a exigência da criação e 
operacionalização de uma 
Autoridade Nacional de 
Proteção de Dados (co-
nhecida pela sigla ANPD), 
que até o momento tem 
sido conduzida de forma 
tímida. Ela já foi criada por 
decreto, mas está longe de 
estar em operação. Além 
da indicação dos seus 
membros, conselhos etc. 
será necessário definir 
os detalhes de todas as 
regras que a LGPD estabelece.

Por exemplo, por sugestão das enti-
dades do setor de Tecnologia da Infor-
mação, como a Assespro, a LGPD prevê 
regras simplificadas para as MPEs. 

Caberia à ANPD realizar audiências 
públicas para discutir e, posteriormen-
te, regulamentar detalhes como estes. 
Entretanto, até o momento, os sinais 

referentes à execução 
dessas tarefas não são 
suficientemente con-
sistentes para acreditar 
que estarão concluídos 
até agosto.

Essa situação apenas 
serve para prejudicar o 
processo decisório das 
empresas. Se persistir 
a realidade mapeada no 
final de 2019, a LGPD en-
trará em vigor sendo des-
cumprida pela maioria 
absoluta das empresas, 
adicionando mais uma 
variável ao ambiente de 

insegurança jurídica.

Ainda em 2019, foi apresentado no 
Congresso Nacional, um projeto de lei 
adiando a entrada em vigor da LGPD 
por mais dois anos. Em linguagem co-

loquial, trata-se apenas de ‘empurrar 
o problema com a barriga’.

O cerne da questão está na necessi-
dade de educar os empreendedores e 
profissionais responsáveis pela gestão 
de empresas de todos os portes em 
relação aos desafios da LGPD. Advo-
gados, especialistas em compliance, 
instituições de ensino e associações 
de classe vem se esforçando com esse 
objetivo. No entanto, as pesquisas re-
velam tratar-se de alguns copos d’água 
numa pedra quente: sua temperatura 
não muda.

A tramitação da LGPD no Congresso 
Nacional começou muito antes da atual 
gestão no governo federal. Ainda assim, 
o atual Poder Executivo terá papel 
decisivo, seja por ação ou omissão, ao 
longo deste ano de 2020 para sabermos 
se a LGPD, afinal pegará ou não. Quem 
viver verá!

(*) É diretor-adjunto da Assespro Nacional 
vice-presidente da ALETI (Federação 

Iberoamericana de Entidades de Tecnologia 
da Informação e Comunicação)

No último trimestre de 2019, diversas pesquisas de mercado revelaram que a maioria das empresas 
está longe de concluir os preparativos para se adaptar às exigências da Lei Geral de Proteção de Dados 
(LGPD), já sancionada e programada para entrar em vigor em agosto próximo.
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News@TI
Núcleo de Inovação

@Foi inaugurado em Florianópolis (SC), o Núcleo de Inovação 
da Soprano, denominado Espaço Fidati. O projeto de open in-

novation tem parceria da Fundação CERTI (Centros de Referência 
em Tecnologias Inovadoras). O objetivo é desenvolver novas soluções 
para o mercado junto a startups, aproximando ainda mais a Soprano 
da tecnologia e da inovação. Com investimento que ultrapassa R$ 500 
mil, o Núcleo de Inovação da Soprano vai contemplar, inicialmente, 
a unidade Soprano Fechaduras e Ferragens, com o objetivo de faci-
litar a vida das pessoas gerando a melhor experiência em acesso e 
segurança (www.soprano.com.br). 

Cursos de TI mais valorizados pelas empresas
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O
neCom o surgimento de novas empre-

sas de tecnologia no Brasil e negócios 
cada vez mais disruptivos digitalmente, 
estima-se que neste ano, mais uma vez, 
cerca de 70 mil vagas ficarão sem pre-
enchimento na área de TI. O número 
de profissionais formados anualmente 
- 45 mil - pelas universidades ainda 
esta longe da demanda total que o 
mercado necessita e isso tem feito com 
que muitas companhias capacitem seus 
profissionais por meio de treinamento 
intensivo em determinados cursos de 
programação.

De acordo com a Digital Innovation 
One, maior ecossistema open education 
do Brasil para desenvolvedores de sof-
tware, em recente pesquisa com seus 
estudantes, mesmo dentro das univer-
sidades, tem sido um grande desafio 
encontrar profissionais que estejam 
qualificados para as vagas. “A acirrada 
competição global dos negócios e busca 
pela inovação exige contínua adoção 
da evolução tecnológica, deixando o 
modelo de aprendizagem tradicional 
defasado em relação às reais necessi-
dades do mercado de trabalho.”, revela 
Iglá Generoso, CEO da startup.

Com base nas buscas feitas pelas 
empresas do tipo de qualificação neces-
sária para o preenchimento de vagas, 
a Digital Innovation One realizou um 
mapeamento e identificou quais são os 
cursos mais exigidos pelas empresas 
e tendências para 2020. Todos podem 
ser feitos online e de forma gratuita:

Confira quais são eles:

Javascript
 Quer chamar atenção das empresas 

e startups millennials? Então saiba que 
seu conhecimento de Javascript deve 
estar afiado. Graças às soluções web 
cada vez mais interativas e refinadas, 
os usuários elevaram seu nível de exi-
gência em serviços, exigindo cada vez 

mais dos desenvolvedores, que devem 
entregar muito mais do que trabalhos 
triviais. Outro fator importante é que 
Javascript é o conhecimento essencial 
para o desenvolvedor de software avan-
çar para tornar-se um desenvolvedor 
full-stack completo e atuar com Reac-
tJS, React Native, Angular e Node.js. 

Java
 Altamente requisitados por empresas 

tradicionais, Java tornou-se uma pode-
rosa plataforma de desenvolvimento. 
O motivo: é uma linguagem portável 
para qualquer sistema operacional e 
tem grande variedade de frameworks 
que visam facilitar o trabalho do de-
senvolvedor para criar aplicações para 
desktop, celular, cartão, web, televisão 
digital, etc. Aos profissionais de TI, cabe 
uma especialização nesta linguagem de 
programação.

Phyton
 Com a ascensão da ciência de dados, 

apontada como a mais promissora área 
do TI pelo Fórum Econômico Mundial, 

a linguagem Phyton é muito valorizada 
pelas companhias brasileiras. Funda-
mentalmente estatística e com menor 
complexidade de aprendizado, nasceu 
no Centro de Matemática e Ciência de 
Computação, localizado em Amsterdã, 
e tem impulsionado a migração de ma-
temáticos e economistas para a área da 
tecnologia.

Generoso destaca ainda que “a nova 
geração de desenvolvedores de softwa-
re precisa estar preparada para essas 
linguagens, porém ter uma base concei-
tual sólida em arquitetura, agilidade e 
padrões de desenvolvimento de softwa-
re é fundamental. Isso permite que o 
desenvolvedor domine mais linguagens 
e não perca oportunidades de cresci-
mento profissional nas tecnologias que 
transformarão o mercado global”.

Os interessados em realizar os cursos 
gratuitos de Javascript, Java, Phyton ou 
de outras linguagens de programação 
podem fazer o cadastro pelo endereço: 
http://digitalinnovation.one.

São Paulo, sábado a segunda-feira, 15 a 17 de fevereiro de 2020 Negócios2 Negócios
Empresas 
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“Se persistir a 
realidade mapeada 
no final de 2019, 
a LGPD entrará 
em vigor sendo 
descumprida pela 
maioria absoluta 
das empresas, 
adicionando mais 
uma variável 
ao ambiente de 
insegurança jurídica.


