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Introdução  

O termo "capital humano" surgiu a partir de estudos do economista estadunidense Theodore 

W. Schultz, em 1961, quando apresentou no artigo "Investment in Human Capital", que o 

crescimento do produto nacional bruto era resultado do investimento no conhecimento e nas 

habilidades humanas dos colaboradores. Nesse contexto, o tema deste estudo é o olhar sobre 

o capital humano no Rio de Janeiro diante das oportunidades econômicas, analisando fatores 

como a evasão escolar, a carência de força de vontade dos brasileiros que não buscam 

oportunidade de emprego, já que acreditam que não terão chance de serem contratados e a 

transferência de capital humano para outras cidades.  

Esse estudo tem como objetivo abordar oportunidades de melhorias para o Rio de Janeiro em 

relação aos macroproblemas relativos ao seu capital humano. Um mapeamento das diversas 

oportunidades de transformação econômica será apresentado, assim como pesquisas que 

mostram como a cidade/estado pode melhorar a capacitação da sua mão de obra. Além disso, 

haverá uma abordagem  contextualizando os setores econômicos que mais são afetados por 

uma escassez de qualificação.    
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1. Contextualização da Transformação  

Neste primeiro capítulo, apresentam-se as tendências acerca do capital humano no Rio de 

Janeiro, considerando as oportunidades para uma transformação econômica, os setores mais 

afetados, políticas públicas e caminhos para uma mudança dentro da economia. Dentro deste 

cenário, é exposta uma análise de dados do mercado de trabalho carioca e fluminense, 

considerando sua relação com o nível educacional dos colaboradores. Em seguida, é 

abordado o impacto do capital humano nos setores econômicos, principalmente no terciário, 

já que este compõe quase três quartos da economia brasileira. Por fim, será apresentado um 

mapeamento das políticas públicas, do município e do estado, feitas para amenizar o 

problema da falta de capacitação dentro do mercado de trabalho do Rio de Janeiro, avaliando 

então, as formas de transformação dessa problemática em pauta. 

1.1 Oportunidade da transformação econômica 

O Rio de Janeiro tem o potencial de realizar ações que possam melhorar a disponibilidade e 

capacidade do seu capital humano, seja de baixa e alta especialização, com o intuito de gerar 

resultados positivos para seu desenvolvimento econômico. Para isso, é necessário aprofundar 

os estudos sobre alguns dos macroproblemas que abordam essas questões, como a fuga de 

capital humano qualificado para outras localidades, a reduzida escolaridade e especialização 

profissional de parte da mão de obra disponível, além da baixa produtividade de profissionais 

de baixa especialização. 

A fuga de capital humano de alta especialização qualificado, conhecida como “fuga de 

cérebros”, refere-se à um tipo específico de emigração de profissionais especializados em 

busca de melhores condições em outros países1. Esse tema foi tratado em audiência pública 

da Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática (CCT) realizada 

em 2017. Participantes deste encontro apontaram que a falta de investimentos e a burocracia 

na aprovação de projetos científicos vêm resultando na evasão de profissionais para outros 

países, gerando efeitos negativos para o desenvolvimento do Brasil. Outras pesquisas 

apontam causas adicionais com relação a esse fenômeno, como: baixa empregabilidade, 

baixos salários ofertados, baixos investimentos destinados à ciência e tecnologia, a conjuntura 

política e econômica do país e desvalorização profissional2.  

Naturalmente que parte desse problema ocorre com o Rio de Janeiro. O governo do estado 

anunciou esse ano que investirá em jovens pesquisadores por intermédio de projetos da 

                                                           
1 https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2017/10/25/burocracia-e-falta-de-investimentos-causam-fuga-de-
capital-humano-indicam-participantes-de-audiencia 
2 https://brasilescola.uol.com.br/geografia/migracao-cerebros.htm 

https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2017/10/25/burocracia-e-falta-de-investimentos-causam-fuga-de-capital-humano-indicam-participantes-de-audiencia
https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2017/10/25/burocracia-e-falta-de-investimentos-causam-fuga-de-capital-humano-indicam-participantes-de-audiencia
https://brasilescola.uol.com.br/geografia/migracao-cerebros.htm
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Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro (FAPERJ) no total de mais de 

R$ 40 milhões em investimentos para os próximos 3 anos. Além disso, o governo fluminense 

também anunciou o reajuste de 25%, nas bolsas de pesquisa de iniciação científica, mestrado, 

doutorado e pós-doutorado financiadas pela mesma fundação3.  

Outro macroproblema relacionado ao capital humano do Rio de Janeiro é a reduzida 

escolaridade e especialização profissional de parte da mão de obra disponível no estado. A 

relação de escolaridade e emprego estão extremamente interligadas, e de acordo com o 

INEP, em 2020, cerca de 2,6% dos alunos matriculados no ensino médio da rede estadual 

abandonaram a escola. Em 2021, esse número chega a 5,6%, aponta Inep. Além disso, em 

2019, antes da pandemia, quase 1,1 milhão de crianças e adolescentes em idade escolar 

obrigatória estavam fora da escola, segundo dados da Pesquisa Nacional por Amostra de 

Domicílios (Pnad) apontados no levantamento “Cenário da Exclusão Escolar no Brasil”, 

realizado pela Unicef. A maioria nas faixas etárias de 15 a 17 anos, idade na qual todos 

deveriam estar cursando o Ensino Médio, e de 4 e 5 anos, que corresponde à Pré-Escola4. A 

Figura 1 ilustra o cenário da Exclusão Escolar no Brasil na faixa etária entre 4 a 17 anos.  

 

 Figura 1: População de 4 a 17 anos fora da escola no Brasil no ano 20195 

 

Como consequência, cerca de 91% das empresas brasileiras enfrentam dificuldades para 

encontrar profissionais, e os principais motivos para a existência dessas barreiras na hora de 

                                                           
3 https://www.band.uol.com.br/bandnews-fm/rio-de-janeiro/noticias/governo-do-rio-anuncia-investimento-para-
evitar-fuga-de-cerebros-16475591 
4 https://www.frm.org.br/conteudo/educacao-basica/noticia/abandono-do-ensino-medio-volta-crescer-em-2021 
5 https://www.frm.org.br/conteudo/educacao-basica/noticia/abandono-do-ensino-medio-volta-crescer-em-2021 

https://www.unicef.org/brazil/media/14026/file/cenario-da-exclusao-escolar-no-brasil.pdf
https://www.band.uol.com.br/bandnews-fm/rio-de-janeiro/noticias/governo-do-rio-anuncia-investimento-para-evitar-fuga-de-cerebros-16475591
https://www.band.uol.com.br/bandnews-fm/rio-de-janeiro/noticias/governo-do-rio-anuncia-investimento-para-evitar-fuga-de-cerebros-16475591
https://www.frm.org.br/conteudo/educacao-basica/noticia/abandono-do-ensino-medio-volta-crescer-em-2021
https://www.frm.org.br/conteudo/educacao-basica/noticia/abandono-do-ensino-medio-volta-crescer-em-2021
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contratar é a falta de especialização e as deficiências na formação escolar. Portanto, a 

questão muitas vezes não é a falta de vagas disponíveis e oferecidas pelas empresas, mas 

sim, a incapacidade de preencher essas vagas com profissionais qualificados6. 

Esse mesmo problema também ocorre com profissionais de alta especialização. Pesquisa 

feita pela empresa de recursos humanos Korn Ferry com empresários brasileiros, no fim de 

2019, evidencia que em 2020 haverá um déficit de 1,8 milhão de pessoas para vagas mais 

especializadas, considerando tanto as vagas abertas quanto as que serão preenchidas por 

empregados sem a qualificação considerada ideal. A análise aponta que o número deve 

crescer a uma taxa de 12,4% ao ano, até alcançar 5,7 milhões de postos com funcionários 

sem competência ideal ou vagos até 2030. Aliás, a falta de especialização em áreas 

estratégicas de um negócio geralmente ligadas ao seu crescimento pode impedir as empresas 

de faturarem até o fim do ano US$ 43,6 bilhões – o que na moeda real significa cerca de R$ 

183 bilhões; limitando ainda, o crescimento econômico7. 

Por último, empresas estabelecidas no Rio de Janeiro vivenciam problemas relacionados com 

a baixa produtividade de profissionais de baixa especialização. Segundo artigo publicado pela 

folha de São Paulo8, um trabalhador brasileiro produz, em média, somente um quarto do que 

produz um trabalhador americano. De um ponto de vista meramente contábil, essa diferença 

de produtividade pode ser explicada por três fatores: nossos trabalhadores são menos 

educados e menos qualificados; esses trabalhadores têm a seu dispor menos máquinas, 

equipamentos, estruturas e infraestrutura; a ineficiência da economia é tal que trabalhadores 

com mesmo capital humano e físico que trabalhadores em países avançados produzem 

menos que estes últimos.  

Segundo pesquisas do Anuário Mundial de Competitividade9, o Brasil ocupa a 75a posição no 

ranking mundial de produtividade, consequentemente, deixando o país em um nível muito 

precário, estando abaixo dos americanos, que por sua vez são 75% mais produtivos. Com 

isso em vista, fica nítido que a população está cada vez mais ignorando os fatores primordiais 

para o crescimento e desenvolvimento econômico.  

A falta de produtividade também vem sendo um grande problema no Rio de Janeiro. Isso 

acaba prejudicando muito o Rio, visando que ele é uma das cidades mais conhecidas para 

turismo do mundo. Essa falta de produtividade se espelha diretamente nos serviços do Rio de 

Janeiro e não são só os serviços públicos, mas também os privados, como restaurantes, táxis, 

                                                           
6 https://dalpiazdalpiaz.com.br/opiniao-e-noticia/a-falta-de-profissionais-qualificados-no-brasil#.YzpFhyU48lQ 
7 https://www.segs.com.br/seguros/210555-falta-de-capacitacao-profissional-e-realidade-no-brasil 
8 https://m.folha.uol.com.br/mercado/2015/01/1579952-por-que-a-produtividade-do-trabalhador-brasileiro-e-tao-
baixa.shtml 
9 https://administradores.com.br/noticias/brasil-ocupa-75-lugar-no-ranking-de-produtividade 

https://dalpiazdalpiaz.com.br/opiniao-e-noticia/a-falta-de-profissionais-qualificados-no-brasil#.YzpFhyU48lQ
https://www.segs.com.br/seguros/210555-falta-de-capacitacao-profissional-e-realidade-no-brasil
https://m.folha.uol.com.br/mercado/2015/01/1579952-por-que-a-produtividade-do-trabalhador-brasileiro-e-tao-baixa.shtml
https://m.folha.uol.com.br/mercado/2015/01/1579952-por-que-a-produtividade-do-trabalhador-brasileiro-e-tao-baixa.shtml
https://administradores.com.br/noticias/brasil-ocupa-75-lugar-no-ranking-de-produtividade
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bares etc. Em um artigo realizado pela O Globo, eles mostram como a qualidade dos serviços 

no Rio não corresponde ao preço e como a ciadade é tocada pela incompetência dos 

colaboradores e a falta de qualidade nos serviços 10. 

Segundo uma pesquisa da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel) mostra 

que 45% dos empresários pretendem contratar daqui até o fim do ano, impulsionados pelo 

otimismo com a Copa do Mundo e os eventos de fim de ano. Mas 99% afirmaram que têm 

algum grau de dificuldade na seleção. Quanto mais especializada a função, mais difícil de 

encontrar o profissional. Dentre os mais requisitados na pesquisa da Abrasel, o padeiro lidera 

o ranking, com 72% de respostas. Em seguida, vem o sommelier, com 71%, e o chef de 

cozinha, 62%. Uma forma de reter mais funcionários e especializar-os, é realizar 

treinamentos. Pórem, um dos principais problemas é que isso acaba sendo um custo extra 

para a empresas e nada empede o profissional de se demitir após do seu treinamento.11 

Contudo, essa problemática gradativamente está afetando mais empresas, resultando em 

trabalhos de qualidade precária e escassez de desenvolvimento econômico das empresas em 

detrimento das equipes. Dito isso, é possível enxergar que mesmo com menos recursos, 

equipes que apresentam uma maior produtividade conseguem entregar melhores resultados, 

além de otimizar o tempo gasto com tarefas, aquecendo então a economia do Brasil com uma 

maior eficácia e velocidade.  

1.2 Setores econômicos mais impactados    

Segundo o IBGE, o Rio de Janeiro é o segundo estado mais importante do país em termos 

de participação da riqueza nacional, sendo responsável por 11,2% do PIB industrial do 

Brasil12 . Com isso, pode-se citar que o estado possui como principal locomotor de sua 

economia a extração de petróleo. Portanto, apesar de também possuir diversas indústrias, em 

especial na região sul fluminense, em cidades como Volta Redonda e Resende, o setor 

petrolífero continua responsável por 44,8% da composição do PIB do estado. Podendo gerar 

até 26 mil empregos diretos no Rio de Janeiro até 2024. 

Visto isso, diante de todos os fatores apresentados, também é um setor que demanda um 

capital humano extremamente qualificado com Geólogos, engenheiros, geofísicos, químicos, 

tecnólogos já que se trata de um recurso natural não renovável, hoje, a principal fonte de 

energia do mundo e, devido a essa importância e complexidade necessita de profissionais 

                                                           
10 https://diariodorio.com/o-pssimo-servio-no-rio-de-janeiro/amp/ 
11 https://g1.globo.com/economia/noticia/2022/10/21/procura-se-por-que-empresarios-tem-dificuldade-de-
contratar-mesmo-com-desemprego-alto.ghtml 
12 https://brasilescola.uol.com.br/amp/brasil/a-economia-rio-janeiro.htm 

https://diariodorio.com/o-pssimo-servio-no-rio-de-janeiro/amp/
https://g1.globo.com/economia/noticia/2022/10/21/procura-se-por-que-empresarios-tem-dificuldade-de-contratar-mesmo-com-desemprego-alto.ghtml
https://g1.globo.com/economia/noticia/2022/10/21/procura-se-por-que-empresarios-tem-dificuldade-de-contratar-mesmo-com-desemprego-alto.ghtml
https://brasilescola.uol.com.br/amp/brasil/a-economia-rio-janeiro.htm
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condizentes com a importância que esse recurso possui. É justamente no quesito de 

profissionais qualificados que o estado do Rio de Janeiro vem pecando. 

 Apesar de toda sua importância é um estado que nas últimas décadas vem enfrentando crises 

econômicas, políticas e de segurança pública. Afetando diretamente a relação emprego e 

capital humano. Segundo pesquisa do Datafolha, 59% dos moradores do Rio de Janeiro 

desejavam deixar o estado. Entre os inúmeros fatores já citados, um se destacava: o medo 

da violência. Ou seja, vem ocorrendo uma grande fuga de capital humano do estado, por 

conta de uma alta criminalidade recorrente13. No entanto, em grande parte das vezes, essa 

fuga é de um capital humano mais qualificado, o que afeta diretamente setores como o 

petroleiro, que necessitam dessa mão de obra mais competente. Consequentemente, acaba 

sobrando muitas vagas desses empregos e faltam profissionais qualificados para preenchê-

las de maneira adequada.   

Em relação a outro setor primordial para o estado do Rio de Janeiro, o turismo, as situações 

já se invertem. Ou seja, por demandar uma mão de obra não tão qualificada e ser um setor 

que é muito dependente de questões econômicas e de segurança pública. Contudo, mesmo 

representando cerca de 10% do PIB do setor em todo país, ele vem apresentando inúmeras 

dificuldades nas últimas décadas: 

- Desemprego: É um setor onde se encontra uma mão de obra menos qualificada, logo são 

os primeiros afetados pela crise, pois, as empresas tendem a segurar uma mão de obra mais 

qualificada, por ser mais escassa e possuir mais concorrência, e, portanto, na hora de tentar 

reduzir os custos, eles são os primeiros a serem dispensados. 

- Qualificação: Apesar da sua importância e grandeza para a economia, o setor de turismo 

poderia ser mais explorado. Em detrimento disso, existem profissionais dispostos a atenderem 

com educação e qualidade os turistas que venham visitar o Rio de Janeiro. Porém, ainda 

existem diversas reclamações, vindas da própria população ou dos turistas, pela falta de 

preparo e/ou educação dos prestadores de serviço do estado.  

Na Figura 2, é possível observar os dados das variações de vagas por atividade e com isso, 

fica claro como setores que demandam, no geral, de um capital humano menos qualificado, 

como o comércio por exemplo, é mais afetado que setores que demandam uma mão de obra 

mais qualificada.  

                                                           
13 https://oglobo.globo.com/brasil/seguranca-publica/noticia/2022/05/sob-gatilho-do-medo-violencia-pandemia-
provocam-fuga-da-capital-do-rio-de-sao-paulo-25496401.ghtml 

https://oglobo.globo.com/brasil/seguranca-publica/noticia/2022/05/sob-gatilho-do-medo-violencia-pandemia-provocam-fuga-da-capital-do-rio-de-sao-paulo-25496401.ghtml
https://oglobo.globo.com/brasil/seguranca-publica/noticia/2022/05/sob-gatilho-do-medo-violencia-pandemia-provocam-fuga-da-capital-do-rio-de-sao-paulo-25496401.ghtml
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Figura 2: Variação do número de vagas, por atividade, em milhares14. 

 

1.3 Políticas públicas relacionadas à transformação 

As políticas públicas podem viabilizar soluções para certos macroproblemas relativos ao 

capital humano que existem no Rio de Janeiro. Neste sentido, serão abordados alguns 

exemplos de políticas públicas que buscam encaminhar soluções para tais problemas 

mencionados. 

Segundo dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o setor de tecnologia 

da informação tem crescente empregabilidade, mas faltam profissionais qualificados. Para 

solucionar este problema, a prefeitura do Rio de Janeiro criou uma iniciativa qual capacita 

jovens vulneráveis em programação, tais como  refugiados, negros, mulheres e transgêneros. 

O objetivo é formar e qualificar jovens em situação de vulnerabilidade social na área de 

programação. Essa é a proposta da política pública que está sendo lançada pela Secretaria 

de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Simplificação (SMDEIS), batizada de 

Programadores Cariocas. A iniciativa, realizada junto a instituições previamente selecionadas, 

é destinada a refugiados e egressos da rede pública com ensino médio completo, com 

prioridade para negros, mulheres e trans. A meta é formar cinco mil profissionais nos próximos 

três anos, sendo 850 com bolsa integral. Quem receber uma das 4.150 bolsas parciais (50% 

de desconto), só pagará o valor restante após a conclusão do curso e, caso não consiga 

emprego em até cinco anos, a instituição parceira assumirá o custo. Os matriculados terão 

direito a auxílio financeiro de R$ 500 por mês e a um computador15. 

                                                           
14 https://g1.globo.com/economia/noticia/2021/05/27/desemprego-atinge-147percent-no-1o-trimestre-diz-
ibge.ghtml 
15 https://prefeitura.rio/desenvolvimento-economico-inovacao-simplificacao/iniciativa-capacita-em-programacao-
jovens-vulneraveis-priorizando-refugiados-negros-mulheres-e-transgeneros/ 

https://g1.globo.com/economia/noticia/2021/05/27/desemprego-atinge-147percent-no-1o-trimestre-diz-ibge.ghtml
https://g1.globo.com/economia/noticia/2021/05/27/desemprego-atinge-147percent-no-1o-trimestre-diz-ibge.ghtml
https://prefeitura.rio/desenvolvimento-economico-inovacao-simplificacao/iniciativa-capacita-em-programacao-jovens-vulneraveis-priorizando-refugiados-negros-mulheres-e-transgeneros/
https://prefeitura.rio/desenvolvimento-economico-inovacao-simplificacao/iniciativa-capacita-em-programacao-jovens-vulneraveis-priorizando-refugiados-negros-mulheres-e-transgeneros/
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Outro exemplo de apoio municipal ocorre na prefeitura de Niterói, que está realizando grandes 

investimentos no desenvolvimento e na inovação de capital humano. O prefeito de Niterói, 

Axel Grael, assinou o protocolo de intenções para participação no Programa de Inovação para 

a Transformação da Gestão de Pessoas no Setor Público da Comunitas. Com a assinatura, o 

município registra o compromisso com o programa e com a busca em conjunto por soluções 

para os desafios de gestão de pessoas pelos próximos oito meses. Niterói foi selecionada 

pelo Comunitas dentre 23 cidades que participaram do processo seletivo. O programa 

também selecionou as cidades de Campinas, Ribeirão Preto, Fortaleza, Maceió e Pelotas. 

Segundo o prefeito “O tema de gestão de pessoas está entre nossas prioridades e deveria 

estar em qualquer governo ou organização. Quem move a Prefeitura são as pessoas, por isso 

é fundamental ter um olhar estratégico para nosso capital humano. Em Niterói essa agenda 

não começou agora. Um Niteroi mais eficiente e comprometida é uma das áreas de resultado 

do nosso Planejamento Estratégico Niterói Que Queremos 2033”. Esse programa de 

Transformação em Gestão de Pessoas também visa desenvolver soluções inovadoras a 

desafios de gestão de pessoas em seis governos municipais16. 

Um outro programa de treinamento de capital humano, o qual está sendo realizado em uma 

escala federal com apoio do Ministério da Economia, é um programa chamado de “Programa 

Brasil Mais”. Este visa realizar treinamentos com colaboradores para inseri-los em uma cultura 

voltada para a transformação digital, por meio de convênio com o Ministério da Economia, 

concurso para selecionar projetos que contemplem soluções inovadoras de capacitação e 

treinamento on-line do capital humano de micro e pequenas empresas, contribuindo para a 

implementação de uma cultura de transformação digital.  

O Brasil Mais tem por objetivo aumentar a produtividade e a competitividade das micro e 

pequenas empresas brasileiras, por meio de soluções de rápida incorporação, com baixo 

custo e alto impacto. Além de difundir práticas para a melhoria de processos produtivos e 

gerenciais e a redução de desperdícios, o programa também apoia as empresas brasileiras 

em sua trajetória rumo à transformação digital, uma vez que essas transformações têm 

impactos relevantes sobre a produtividade, a redução de custos, a customização da produção 

e a formatação de novos modelos de negócios.  

A transformação digital requer uma redefinição das estratégias empresariais que incorpore à 

cultura organizacional três pilares essenciais: a implantação de tecnologias digitais; a 

otimização dos processos e operações; e a qualificação e o desenvolvimento de capital 

humano em processos digitais. Atualmente, o Brasil Mais já atua sobre os dois primeiros 

                                                           
16 http://www.niteroi.rj.gov.br/2022/01/28/prefeitura-de-niteroi-confirma-participacao-em-programa-de-inovacao-
em-gestao-de-pessoas/ 

http://www.niteroi.rj.gov.br/2022/01/28/prefeitura-de-niteroi-confirma-participacao-em-programa-de-inovacao-em-gestao-de-pessoas/
http://www.niteroi.rj.gov.br/2022/01/28/prefeitura-de-niteroi-confirma-participacao-em-programa-de-inovacao-em-gestao-de-pessoas/
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pilares, estando o último em fase de amadurecimento para potencial incorporação entre as 

suas ações17. 

Outra política pública, seria o "novo ensino médio" que alterou a lei que alterou a Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Essa alteração resultou em uma nova organização 

curricular, sendo mais flexível, onde os alunos escolhem a sua especialidade e tem focos nas 

matérias de sua especificação de desejo. De acordo com o MEC, “O Novo Ensino Médio 

pretende atender às necessidades e às expectativas dos jovens, fortalecendo o protagonismo 

juvenil na medida em que possibilita aos estudantes escolher o itinerário formativo no qual 

desejam aprofundar seus conhecimentos". Com tudo, mudança tem como foco assegurar a 

oferta de educação de qualidade a todos os jovens brasileiros e flexibilizar a escola 

(considerando a realidade atual com as novas demandas do mundo do trabalho) a tornando 

mais atrativa para atrair e reter estudantes, tendo em vista que a o aumento da taxa de 

abandono escolar que em 2020, o percentual de estudantes que abandonaram instituições foi 

de 2,3%, enquanto que, em 2021, a taxa foi de 5,6% de acordo com o INEP18. 

Mesmo com todos estes projetos e programas que estão sendo realizados, o Brasil ainda tem 

um grande caminho a trilhar para voltar aos patamares recuperar o dano causado devido a 

pandemia. Segundo um relatório postado em julho de 2022 pelas Nações Unidas, o Brasil 

perdeu aproximadamente 10 anos de progresso em Índice de Capital Humano (ICH). O 

relatório aponta que por causa da crise sanitária, econômica e educacional dos últimos dois 

anos, o Brasil perdeu o equivalente a uma década de progresso no Índice de Capital Humano. 

Uma criança brasileira nascida em 2021 perderá, em média, 46% do seu potencial total de 

desenvolvimento. Em 2019, este percentual era de 40%. O caminho para a recuperação será 

longo, segundo o relatório. Considerando-se a taxa de crescimento antes da pandemia, o ICH 

do Brasil levaria de 10 a 13 anos para retornar ao patamar de 2019. Ou seja, o Brasil chegaria 

novamente ao ICH de 2019 somente em 2035. Mesmo assim, com ajuda de projetos como 

“novo ensino médio” ou “Brasil Mais" e diversos outros, estamos chegando cada vez mais 

perto dos patamares anteriores19. 

1.4 Caminhos para a transformação  

Pensando em caminhos para a transformação do problema, pode-se citar agentes que 

poderiam corroborar para melhorar a capacitação dos cariocas. Dentre esses, vale ressaltar 

ONGs e empresas privadas, tanto brasileiras como internacionais. Nesse contexto, as 

                                                           
17 https://brasilmais.economia.gov.br/noticia/abdi-lanca-edital-para-projetos-de-capacitacao-e-treinamento-on-
line-do-capital-humano-de-micro-e-pequenas-empresas 
18http://portal.mec.gov.br/component/content/article?id=40361#:~:text=A%20Lei%20do%20Novo%20Ensino,ocorr
er%20a%20partir%20de%202020 

19 https://brasil.un.org/pt-br/189001-brasil-perdeu-10-anos-de-progresso-em-indice-de-capital-humano 

https://brasilmais.economia.gov.br/noticia/abdi-lanca-edital-para-projetos-de-capacitacao-e-treinamento-on-line-do-capital-humano-de-micro-e-pequenas-empresas
https://brasilmais.economia.gov.br/noticia/abdi-lanca-edital-para-projetos-de-capacitacao-e-treinamento-on-line-do-capital-humano-de-micro-e-pequenas-empresas
https://brasil.un.org/pt-br/189001-brasil-perdeu-10-anos-de-progresso-em-indice-de-capital-humano
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organizações não governamentais deveriam promover a capacitação, como faz a SBS, 

Sociedade Brasileira para Solidariedade, que impulsiona e ajuda adolescentes que estão 

quase se formando na escola a irem para faculdade, disponibilizando aulas, ajuda para o 

vestibular, um curso pré-vestibular solidário, com o intuito de aumentar a taxa de brasileiros 

que possuem um ensino superior, pois apenas 21% d os brasileiros possuem Ensino Superior 

de acordo com o OCDE20. 

Ademais, mais empresas privadas deveriam criar programas de capacitação para seus 

funcionários, para eles serem mais especializados. Nesse ínterim, podemos citar o Bradesco, 

que criou a UniBrad, Universidade Corporativa Bradesco, que foi criada com o fito de estimular 

o desenvolvimento de seus colaboradores, buscando investir na educação de seus 

funcionários.  Outrossim, vale ressaltar também a Ambev, que dentro de suas políticas aponta 

esse investimento em qualidade, em suas próprias palavras: “investimos na capacitação das 

pessoas — Nossa Gente — e no desenvolvimento das comunidades em que estamos 

presentes. Acreditamos que, por meio de oportunidades de transformação social, todos 

colhem resultados e crescem juntos”21. 

 Em uma segunda análise, vale ressaltar que de acordo com o “Serviço Nacional de 

Aprendizagem Industrial” (SENAI), pesquisas apontam que o Brasil deve ter um déficit de 

trabalha dores qualificados até 2023. Com isso, grande parte das empresas vão acabar 

atribuindo trabalhos às pessoas que não possuem as habilidades e competências necessárias 

para exercer determinadas funções e serviços.  

Dito isso, é importante entender a relevância dos programas de capacitação para as 

organizações, pois eles estão entre as melhores práticas para estimular o potencial de 

equipes e aumentar a performance do time e de toda a empresa. Com isso, estas conseguem 

melhorar seus resultados e ainda qualificar seus funcionários, além de especializá-los dentro 

de sua própria área de atuação. Portanto, pode-se dizer que trabalhadores que possuem esse 

tipo de treinamento e que sabem empregar as suas habilidades de forma assertiva são 

capazes de desenvolver o seu papel com excelência. 

 

 

  

                                                           
20 https://sbsrj.org.br/ 
21 https://blog.uplanguage.com/empresas-que-oferecem-cursos-para-seus-funcionarios/ 

https://sbsrj.org.br/
https://blog.uplanguage.com/empresas-que-oferecem-cursos-para-seus-funcionarios/
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2. Análise do Contexto 

Este capítulo discorre sobre como a potencialização do capital humano no Rio de Janeiro 

pode contribuir para o alcance dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável no Brasil. 

Também, são apresentadas abordagens para a transformação, a partir do World Economic 

Forum (WEF), que encaminham soluções e contemplam oportunidades e possíveis mudanças 

positivas que se relacionam com o potencial capital humano do Rio de Janeiro. 

2.1 Contextualização a partir dos ODS 

Desenvolvido pelas Nações Unidas, os objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) são 

um planejamento estratégico global com intenção de acabar com a pobreza, proteger o meio 

ambiente e o clima. Objetivando atingir a agenda de 2030, a ONU desenvolveu 17 objetivos, 

alicerçados em 169 países, de forma a garantir um mundo mais justo, igualitário e sustentável, 

assegurando que os indivíduos, ao redor do mundo, sejam capacitados para desfrutar da paz 

e da prosperidade22. 

   

Figura 3: Objetivos de Desenvolvimento Sustentável ODS 

 

Dessa forma, ao pensar a importância do capital humano diante da agenda de 2030 e os 

ODS, no Brasil, mais especificamente no Rio de Janeiro, foram selecionados dois objetivos 

específicos que se relacionam com macroproblemas deste tema, o ODS 4 "Educação de 

qualidade" e o ODS 8 "Trabalho decente de crescimento econômico". A partir destes dois 

objetivos, neste item são apresentadas possibilidades de abordagem e encaminhamento de 

oportunidades acerca do capital humano no Rio de Janeiro  

                                                           
22 https://odsbrasil.gov.br/ 

 

https://odsbrasil.gov.br/
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O ODS 4 se refere a educação de qualidade, orientado por assegurar a educação inclusiva e 

equitativa, promovendo oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos. Com 

isso, introduz maior igualdade e dignidade para os seres humanos, como uma educação de 

qualidade garante um futuro melhor, formado por profissionais mais qualificados.  

A base do capital humano é a aprendizagem, a partir desse objetivo de boa educação no 

Brasil, o capital humano do Rio de Janeiro pode ter a oportunidade de melhorar cada vez 

mais. Com uma educação inclusiva, igualitária, sustentável e que foca em pessoas em 

situação de vulnerabilidade, o mercado de trabalho terá cada vez mais profissionais 

qualificados e preparados possibilitando geração de renda e suportando o crescimento 

econômico do estado. Tendo relação com o macroproblema apresentado, a respeito da 

escolaridade reduzida e falta de qualificação de parte dos colaboradores no Rio de Janeiro, o 

encaminhamento de soluções para os problemas apresentados podem contribuir para o 

atingimento das metas desse ODS, sendo: assegurar a igualdade de acesso para todos os 

homens e mulheres à educação técnica, profissional e superior de qualidade, a preços 

acessíveis, incluindo universidade; aumentar substancialmente o número de jovens e adultos 

que tenham habilidades relevantes, inclusive competências técnicas e profissionais, para 

emprego, trabalho decente e empreendedorismo; eliminar as disparidades de gênero na 

educação e garantir a igualdade de acesso a todos os níveis de educação e formação 

profissional para os mais vulneráveis, incluindo as pessoas com deficiência, povos indígenas 

e as crianças em situação de vulnerabilidade.  

Com a melhoria da educação profissional no Rio de Janeiro, incluindo o ensino técnico e 

pensando nas identidades menorizadas, os colaboradores terão a oportunidade de aprimorar 

sua qualificação, prosperando para um melhor mercado de trabalho.  

 

O ODS 8 definiu como principal objetivo promover o crescimento econômico sustentado, 

inclusivo e sustentável, emprego pleno e produtivo e trabalho decente para todas e todos. Há 

quem acredite e defenda que “o trabalho dignifica o homem”, frase do filósofo Max Weber, 

mas para que ela e suas implicações possam ser discutidas a fundo, é preciso que o trabalho 

também seja digno. E foi pensando nisso que a ONU e seus países signatários definiram 
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como o oitavo dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, a ser alcançado até 2030: 

Trabalho decente e crescimento econômico 

Essas questões são extremamente importantes para o Rio de Janeiro, pois com o crescimento 

econômico sustentado, inclusivo e sustentável, emprego pleno e produtivo e trabalho decente 

para todas e todos, as condições de trabalho iriam melhorar. Assim, haveriam melhores 

planos de carreira dentro das empresas, tornando possível o desenvolvimento profissional de 

muitos moradores do Rio de Janeiro, consequentemente tornando-os mais satisfeitos com o 

trabalho e diminuindo a fuga de capital humano.  

Visto isso, observamos que a ONU tem um objetivo bem claro com essas ODS’s, oferecer 

educação de qualidade ao longo da vida para todos, garantir trabalho digno e promover o 

crescimento econômico, assim potencializando o capital humano até 2030. Agora cabe as 

nações promoverem esforços para que essas metas sejam alcançadas, e assim melhorarmos 

esse mundo tão conturbado que vivemos hoje. A partir do momento em que os direitos dos 

colaboradores forem devidamente exercidos dentro das empresas, o crescimento profissional 

dos mesmos iria progredir, consequentemente suavizando o macroproblema da fuga do 

capital humano do Rio de Janeiro, como mencionado no parágrafo acima.  

Para isso, o encaminhamento de soluções para os problemas apresentados podem contribuir 

para o atingimento das metas desse ODS, sendo: atingir níveis mais elevados de 

produtividade das economias por meio da diversificação, modernização tecnológica e 

inovação, inclusive por meio de um foco em setores de alto valor agregado e dos setores 

intensivos em mão de obra; promover políticas orientadas para o desenvolvimento que 

apoiem as atividades produtivas, geração de emprego decente, empreendedorismo, 

criatividade e inovação, e incentivar a formalização e o crescimento das micro, pequenas e 

médias empresas, inclusive por meio do acesso a serviços financeiros; alcançar o emprego 

pleno e produtivo e trabalho decente para todas as mulheres e homens, inclusive para os 

jovens e as pessoas com deficiência, e remuneração igual para trabalho de igual valor; reduzir 

substancialmente a proporção de jovens sem emprego, educação ou formação; tomar 

medidas imediatas e eficazes para erradicar o trabalho forçado, acabar com a escravidão 

moderna e o tráfico de pessoas, e assegurar a proibição e eliminação das piores formas de 

trabalho infantil, incluindo recrutamento e utilização de crianças-soldado, e até 2025 acabar 

com o trabalho infantil em todas as suas formas; proteger os direitos trabalhistas e promover 

ambientes de trabalho seguros e protegidos para todos os trabalhadores, incluindo os 

trabalhadores migrantes, em particular as mulheres migrantes, e pessoas em empregos 

precários; elaborar e implementar políticas para promover o turismo sustentável, que gera 

empregos e promove a cultura e os produtos locais; desenvolver e operacionalizar uma 
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estratégia global para o emprego dos jovens e implementar o Pacto Mundial para o Emprego 

da Organização Internacional do Trabalho [OIT].  

2.2 Contextualização a partir do World Economic Forum (WEF) 

O World Economic Forum (WEF) é uma organização sem fins lucrativos que foi fundada na 

Suíça por Klaus Martin Schwab em 1971, tendo como principal fito estimular debates em 

escala global e propor soluções acerca de tópicos como política, meio ambiente, negócios e 

combate à fome. Como forma de apresentar dilemas, expor dados e propor possíveis 

soluções, em correlação com os macroproblemas apresentados, o World Economic Fórum 

disponibiliza, diversos Mapas de Transformação que exibem informações e artigos acerca dos 

mais diversos problemas enfrentados pela humanidade. Ademais, além de serem interativos, 

esses mapas exibem de forma detalhada todas as dimensões que impactam e são impactadas 

por cada ODS. Nesse contexto, através de análises dos Mapas de Transformação, este 

subtópico tem como objetivo apresentar dilemas, expor dados e propor possíveis soluções 

que se relacionam com a temática do capital humano23. 

Em relação ao ODS 4, educação de qualidade, ela se relaciona com o tópico do WEF de uma 

educação especializada relevante, que alerta sobre a existência de um gap muito grande entre 

as habilidades que são exigidas no mercado e as que estão disponíveis. Portanto, fica nítido 

que muitas vezes as pessoas que deixam a faculdade rumo ao mundo profissional não estão 

preparadas ou ainda não possuem as habilidades necessárias para isso. Sem nenhuma 

mudança adequada no sistema de educação e treinamento, esse problema continuará 

crescendo exponencialmente, principalmente pois as exigências com relação a essas 

habilidades mudam em ritmo acelerado. Com isso, é oportuno um aconselhamento e 

orientações profissionais de alta qualidade para auxiliar nessa transição bem-sucedida do 

mundo acadêmico para o mundo coorporativo. 

Como é possível perceber pela Figura 4, o ODS 4 se relaciona com diversos tópicos além da 

educação especializada relevante, como o equilíbrio entre assistência e carreiras, a educação 

básica de qualidade, a arte na educação, a dinâmica de gênero dos futuros trabalhos e os 

caminhos de aprendizagem ao longo da vida. Tais tópicos também são necessários para a 

formação de um bom capital humano.  

                                                           
23 https://www.weforum.org/ 
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Figura 4: Mapa de transformação do ODS 04 
 

 

Um tópico abordado no site da WEF que se relaciona com a ODS 8, que foi citado 

anteriormente, e com a temática do capital humano, é a questão da transformação digital dos 

negócios. Em virtude da pandemia do COVID-19, em 2020, criou-se uma tendência de 

trabalho remoto, onde muitas pessoas e empresas tiveram que digitalizar todas suas 

atividades para tentar seguir sua vida cotidiana de casa. Portanto, vários empreendimentos 

tiveram que se adaptar a modelos digitais de operação, porém a escassez de especialização 

no mundo tecnológico prejudicou demasiadas pessoas, por apresentarem uma dificuldade de 

manusear e trabalhar com a internet. Com isso, por causa dessa tendência, diversas 

oportunidades de empregos surgiram, várias empresas necessitaram de ajuda para criar 

plataformas, treinar equipes on-line e entre outras profissões que não foram captadas por 

demasiados brasileiros pela falta de especialização. Isso fica nítido pela fala do presidente da 

empresa Governança Brasil (GOVBR), Marcelo Lima, “Estamos com 60 vagas de emprego 
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abertas e não conseguimos ocupá-las”, dentre essas vagas do GOVBR grande parte é de 

técnicos de informática, sendo essa uma realidade de inúmeras empresas no período de 

pandemia e ainda nos dias atuais. 

Como é possível perceber pela Figura 5, o ODS 8 se relaciona com diversos tópicos além da 

criação de emprego e empreendedorismo. O equilíbrio entre assistência e carreiras, disrupção 

no trabalho e nas capacitações, transição justa, economia de prata, produtividade e 

competência, crescimento inclusivo e mercados de trabalho inclusivos também colaboram 

para o Trabalho descente e crescimento econômico.  

 

 

Figura 5: Mapa de transformação do ODS 08 
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3. Mapeamento das oportunidades no contexto do Rio de Janeiro 

Este capítulo apresenta, inicialmente, oportunidades no Rio de Janeiro, analisando formas 

para melhorar o capital humano da cidade, com a apresentação de soluções relacionadas a 

políticas públicas e novos negócios. Na sequência, uma análise de tendências tecnológicas é 

apresentada relacionada aos macroproblemas estudados. Por fim, há a exposição de startups 

que ofertam soluções para a melhoria do potencial do capital humano no Rio de Janeiro. 

 

3.1 Oportunidades de soluções relacionadas a políticas públicas 

3.1.1. Plataforma Especialize-se  

Uma ideia para aumentar a empregabilidade dos profissionais de baixa especialização é a 

criação de uma plataforma que oferta cursos online pelo setor público que funciona com base 

em um sistema de pontos. Para cada curso realizado, a pessoa recebe uma certa quantidade 

de pontos em cada área. Essa pontuação servirá como indicador de nível de qualificação para 

que as empresas possam recrutar profissionais. 

Além disso, a plataforma poderia possibilitar a participação de empresas que estão 

procurando mão de obra qualificada e criar cursos que correspondem exatamente a esta vaga 

com a possibilidade de ser contratado ao final do curso. Desta forma as empresas iriam 

minimizar o problema de vagas não preenchidas. Por exemplo, se uma pessoa pretende atuar 

como programador de software, porém não tem as habilidades específicas que são requeridas 

na maioria das vagas, ela pode acessar a plataforma do governo e realizar um ou mais cursos 

específicos gratuitamente para a empresa que ela pretende trabalhar. 

 

3.1.2. Turistando pelo Rio   

Recentemente, a prefeitura do Rio iniciou um programa chamado Programadores Cariocas, 

criado para formar e qualificar jovens em situação de vulnerabilidade social na área de 

programação de software. O programa oferece bolsas integrais e parciais e é destinado a 

quem estudou ao longo da vida em escola pública. Caso o aluno se qualifique para as bolsas 

integrais não deverá pagar nada. No caso das bolsas parciais, o aluno só deve efetuar o 

pagamento caso esteja empregado na área de tecnologia. Se os alunos contemplados com 

uma das bolsas parciais não conseguir um emprego em até cinco anos, as instituições 
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privadas parceiras assumirão o custo do curso. Os participantes também contarão com um 

auxílio financeiro e ganharão um computador ao terminarem o curso24. 

Seguindo essa mesma linha de ação e tentando impulsionar o desenvolvimento de mão de 

obra qualificada na cidade, a prefeitura poderia lançar um programa similar ao Programadores 

Cariocas para formar profissionais de turismo, considerando a importância deste setor para a 

economia do Rio. Segundo um artigo publicado pela Prefeitura do Rio, somente nos últimos 

12 meses terminando em março de 2022, o setor de turismo no Rio foi capaz de arrecadar 

mais de R$ 108 milhões de reais25. Sendo assim, o programa poderia dar uma maior enfâse 

no atendimento ao turista, com o objetivo de qualificar melhor esses trabalhadores. O curso 

seria totalmente gratuito, sem limitação de idade e com foco em pessoas de renda baixa.  

 

3.2 Oportunidades de soluções relacionadas a novos negócios  

3.2.1. Digitalizando empresas 

Devido a falta de capital humano especializado e também por falta de recursos financeiros, 

muitas empresas não conseguiram acompanhar a evolução digital e acabaram prejudicadas 

por isso. Em busca de ajudar essas empresas que hoje se encontram digitalmente defasadas, 

a criação de uma startup que  atenda pessoas e negócios que não possuem recursos técnicos 

ou financeiros para manter um portal na web ou uma loja virtual seria de extrema importância 

para o desenvolvimento das mesmas e consequentemente para o desenvolvimento da cidade. 

A startup ofereceria uma plataforma digital onde os empreendedores teriam acesso aos 

serviços oferecidos pela mesma, e após selecionar o serviço de seu interesse, cadastrariam 

suas empresas para que o trabalho pudesse ser iniciado. esses serviços iriam desde a criação 

de sites até a administração de redes sociais. 

O retorno financeiro aconteceriam de duas formas: para empresas que tivessem condições 

melhores, ocorreria o pagamento de mensalidades para utilização dos serviços oferecidos. Já 

para empresas com maior dificuldade financeira, o pagamento só ocorreria após o retorno 

financeiro que os serviços oferecidos proporcionassem a empresa contratante. 

 

                                                           
24 https://www.eduardopaes.com.br/programadores-cariocas-inscricoes-abertas-para-jovens-de-17-a-29-anos-no-
programa-da-prefeitura-do-rio/ 
25 https://prefeitura.rio/desenvolvimento-economico-inovacao-simplificacao/arrecadacao-do-turismo-na-cidade-
superou-os-r-50-milhoes-no-verao/ 

https://www.eduardopaes.com.br/programadores-cariocas-inscricoes-abertas-para-jovens-de-17-a-29-anos-no-programa-da-prefeitura-do-rio/
https://www.eduardopaes.com.br/programadores-cariocas-inscricoes-abertas-para-jovens-de-17-a-29-anos-no-programa-da-prefeitura-do-rio/
https://prefeitura.rio/desenvolvimento-economico-inovacao-simplificacao/arrecadacao-do-turismo-na-cidade-superou-os-r-50-milhoes-no-verao/
https://prefeitura.rio/desenvolvimento-economico-inovacao-simplificacao/arrecadacao-do-turismo-na-cidade-superou-os-r-50-milhoes-no-verao/


  

20 
 

3.2.2. Projetando o futuro 

Outra oportunidade seria a criação de uma startup de educação (idem para) focada em 

crianças de baixa renda e estudantes de escola pública na educação infantil. Como é de 

conhecimento de todos, a educação no Brasil é falha e com investimentos extremamente mal 

distribuídos. A educação infantil, tão importante na formação do cidadão, acaba sendo uma 

das mais afetadas por isso. Com isso, grande parte das crianças brasileiras não possuem 

uma formação inicial adequada e quando chegam no ensino fundamental e médio não 

possuem uma base de conhecimento mínima para dar continuidade em seus estudos, 

gerando um aumento na evasão escolar, na pobreza e até mesmo na criminalidade. 

Portanto, surge uma oportunidade de criar uma startup voltada para o futuro dessas crianças 

que possuem uma educação tão precária ou inexistente. O objetivo dessa startup é 

justamente oferecer auxílio a família e a essas crianças de baixa renda que ainda estão em 

formação e suprir as demandas das mesmas, já que as escolas públicas, na maioria das 

vezes, não conseguem atender essas necessidades. O retorno financeiro seria através de 

mensalidades simbólicas, apoio da prefeitura/estado e principalmente através de parcerias 

com empresas de iniciativa privada da cidade do Rio de Janeiro que estejam interessadas em 

investir no futuro capital humano da cidade. 

 

3.3 Análise de tendências tecnológicas para possíveis soluções 

3.3.1. Plataformas para comunicação remota  

Alavancado pela chegada da pandemia em 2020, o modelo de trabalho remoto tornou-se 

constante e presente na vida de diversos trabalhadores. Ademais, possibilitou que o Rio de 

Janeiro fosse menos afetado pela fuga de “cérebro”, uma vez que, as plataformas para 

comunicação remota possibilitam que esses especializados trabalhem de longe, contribuindo 

para as empresas cariocas e fluminense. 

Logo, mesmo com o colaborador morando fora, com o advento dessa tecnologia, foi possível 

manter esses trabalhadores mais especializados trabalhando para empresas do Rio de 

Janeiro. Profissionais como Engenheiros de software que é responsável por projetar e guiar 

o desenvolvimento de sistemas, aplicativos e programas que conseguem facilitar processos 

dentro de empresas que através do trabalho remoto conseguem ajudar demasiadas empresas 

ao mesmo tempo pela facilidade que as plataformas de comunicação possibilitam. Outrossim, 

demasiadas profissões como psicólogos, advogados, jornalistas, professores são alguns 

exemplos que não precisam necessariamente trabalhar de forma presencial e em vez disso 
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podem usar a plataformas de vídeo chamadas, como por exemplo o Zoom e o Google Meet 

para reuniões e fechamento de trabalhos26. 

3.3.2 Plataforma de EAD  

Outra tecnologia que chegou para ficar no dia a dia de empresas do ramo da educação foram 

as plataformas de EAD. Essas plataformas, são softwares de gestão de aprendizagem online 

que hoje atuam como um facilitador do ensino a distância. Escolas, curso técnicos, graduação, 

cursos empresariais tem sido os principais “clientes” dessas plataformas. Sendo seu 

diferencial para atrair cada vez mais empresas no mercado, as facilidades que traz no ensino 

para especialização e qualificação dos indivíduos que estão em busca de trabalho ou dos que 

já estão trabalhando e querem um nível de especialização maior. 

Essa tecnologia já existe há alguns anos, entretanto, seu uso foi intensificado durante a 

pandemia de 2020, quando foi uma solução para que os estudantes não parassem de estudar 

durante o período. Durante esse tempo, as plataformas EAD foram uma alternativa permitiram 

a interação entre aluno e professor no ambiente online, por meio de diversos recursos como 

videoaulas, chats, cursos, além de treinamentos e aulas gravadas. O conceito era dar aulas, 

simular cursos, treinamentos e encontros presenciais, para otimizar tempo e disponibilizar 

mais liberdade ao aluno. O que retém muitos estudantes que possuem vida corrida de estudo 

e trabalho, além de tornar mais interessante o que ameniza a evasão aos estudos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
26 https://www.oberlo.com.br/blog/trabalho-online 

  

https://www.oberlo.com.br/blog/trabalho-online
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3.4 Mapeamentos de startups que ofertam soluções  

Nome da 
startup 

Logomarca Website Resumo do negócio País de 
origem 

 
 
 

Resilia 
Educação 

 
 

 

 
 
 

https://www.resilia.com.br/ 

 
É uma empresa que tem como 

missão capacitar a América 
Latina com os melhores 

profissionais de tecnologia para 
o mercado de trabalho do 

século XXI. A Resilia oferece 
cursos de capacitação gratuitos 

na área de tecnologia, 
ensinando na prática tudo que 
se precisa para trabalhar com 
tecnologia, sem precisar de 

conhecimento prévio. 
 

 
 
 

Brasil 

 
 
 
 
 
 

Simplilearn 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

https://www.simplilearn.com/ 
 
 

 
A empresa oferece cursos com 

certificação profissional, 
ajudando os colaboradores a 
entenderem mais sobre suas 
áreas, ajudando com que os 
profissionais a melhorarem e 

terem maior destaque no 
mercado de trabalho. 

 
 

 
 
 
 
 

Índia 

 
 
 
 

Sábios 

 
 
 

 

 
 
 

https://www.sabios.com.br/ 

 
 

É uma EdTech que une 
educação e inteligência artificial 

com o propósito de ajudar 
organizações a aumentarem a 
performance, eliminando 'gaps' 

em cultura organizacional, 
competências e 

comportamentos de seus 
colaboradores. 

 

 
 
 
 

Brasil 

 
 
 
 

Elleve 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

https://www.elleve.com.br/ 

 
A Elleve é uma plataforma de 
crédito educativo, que conecta 
estudantes com as melhores 

instituições e com o mercado de 
trabalho. Também, a startup 

acredita na transformação por 
meio da educação, tendo um 
programa em que para cada 

aluno financiado, a Elleve 
patrocinará a educação de um 

jovem carente. 
 

 
 
 
 

Brasil 
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4. Exploração de campo dos problemas mapeados 

Este capítulo tem como objetivo apresentar o mapa dos principais Stakeholders envolvidos 

com esse estudo, analisando o nível de envolvimento de cada um e seu papel dentro da 

situação abordada. Em seguida, é apresentado o Mapa de Empatia, com base nos resultados 

das pesquisas qualitativa e quantitativa realizadas. Por fim, é exposta a Árvore de Problemas, 

expondo as causas e os impactos gerados pela falta de capital humano no Rio de Janeiro, 

também a partir das pesquisas qualitativa e quantitativa realizadas. 

4.1. Mapa de Stakeholders 

O mapa de stakeholders, ilustrado na figura 6, apresenta as principais partes interessadas 

relativas a macroproblemas sobre o Capital Humano no Rio de Janeiro. Logo após, são 

detalhados o papel de cada tipo de stakeholder e seu grau de envolvimento. 

 

Figura 6: Mapa dos stakeholders 

 

STAKEHOLDERS PRIMÁRIOS:  

Profissionais de baixa qualificação  

Pessoas que tiveram uma educação básica precária ou sem nenhuma especialização para o 

exercício profissional. Consequentemente, há uma alta taxa de desemprego nesse grupo no 

estado do Rio de Janeiro, pois os profissionais não possuem qualificação mínima para 

preencherem vagas abertas no mercado.  
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Profissionais de alta qualificação 

Pessoas que tiveram uma educação de alto nível e são altamente qualificadas para o exercício 

profissional. Parte deste grupo não encontra oportunidades no mercado compatíveis com sua 

qualificação e acabam saindo do Rio de Janeiro para outros estados ou para o exterior. Nesse 

contexto, fatores como desvalorização profissional, falta de oportunidade de trabalho e 

redução de investimentos em ciência e tecnologia corroboram para esta fuga desses 

profissionais. 

Empresas privadas que empregam profissionais de baixa especialização  

Empresas que acabam por sofrer da baixa produtividades desse tipo de profissional. 

Empresas privadas que empregam profissionais de alta qualificação 

Empresas que acabam por sofrer pela escassez desse tipo de profissional. 

  

STAKEHOLDERS SECUNDÁRIOS: 

Instituições de educação públicas e privadas  

As instituições de educação têm como finalidade desenvolver o capital humano no Rio de 

Janeiro, buscam melhorar a baixa qualificação dos indivíduos. Como já foram supracitadas, 

buscam aprimorar habilidades, conhecimentos e a educação dos cariocas e fluminenses, 

principalmente na área de tecnologia, que é uma área que está se expandindo cada vez mais, 

necessitando de profissionais capacitados. Como o Rio de Janeiro não possui muitos 

profissionais capacitados, as instituições buscam contornar essa realidade. Sendo assim, são 

essenciais neste mapa de stakeholders pela necessidade de transformar a tendência do 

capital humano. 

 

STAKEHOLDERS TERCIÁRIOS: 

ONGs 

As organizações não governamentais também são fortes stakeholders neste contexto. Nesse 

ínterim, promovem a capacitação de indivíduos de baixa qualificação, que impulsionam 

crianças e adolescentes a terem ensino superior e/ou ensinos profissionalizantes para serem 

mais qualificados e especializados, conseguindo captar vagas disponíveis em boas empresas. 

Em geral, buscam impulsionar a educação do estado disponibilizando aulas e cursos pré-
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vestibular para os jovens do Rio de Janeiro conseguirem passar para uma boa universidade 

e terem um ensino de qualidade, garantindo a formação de um melhor capital humano.  

Governo do Rio de Janeiro  

É um dos principais stakeholders em relação ao capital humano, pois a tendência está 

fortemente relacionada à escassez de estímulos governamentais relativos à escolaridade, que 

apesar de começarem a se implantar, ainda são projetos de longo prazo com relação a 

pessoas de baixa especialização. Porém, a prefeitura está criando alguns projetos para mudar 

o cenário como "o novo ensino médio", projetos para capacitação tecnológica de jovens e 

outros.   

 

4.2. Mapa de Empatia 

Esse item apresenta mapas de empatia construídos a partir dos stakeholders primários 

apresentados. O mapa da Figura 7 foi feito a partir de empresas privadas do Rio de Janeiro, 

que procuram melhorar a produtividade de seus funcionários e contratar profissionais 

qualificados, pensando na potencialização do capital humano. Tais empresas sofrem com 

crises econômicas e com a incapacidade de atingir metas, porém elas procuram sempre 

oferecer produtos e serviços de ótima qualidade e oferecer boas condições de trabalho. Isso 

tudo ocorre com o objetivo de fidelizar seus clientes, tentando assim agradar sempre seu 

público-alvo em todas as suas escolhas feitas dentro da organização. Por fim, pode-se dizer 

que essas empresas privadas ainda enfrentam grandes obstáculos no mercado de trabalho, 

e ainda possuem muitas necessidades em relação a bons profissionais, retenção de capital 

humano e alto rendimento. 
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Figura 7: Mapa de empatia sobre empresas privadas 

 

 

 

O mapa da Figura 8 foi feito de acordo com os sentimentos de Bruno, de 26 anos. Bruno é 

um profissional de alta qualificação, que pensa não ter a especialização necessária para 

realizar um cargo de alto nível e se destacar dentro do mercado. Entretanto, ele não consegue 

achar oportunidades de trabalho favoráveis no Rio de Janeiro, como não se sente valorizado 

pelas empresas e não consegue criar um bom plano de carreira. Além disso, Bruno possui a 

necessidade de ser reconhecido pelo trabalho que faz, além de viver em segurança e ter uma 

boa qualidade de vida, algo que ele tem dúvidas de conseguir no Rio de Janeiro. 

 

 

 



  

27 
 

 

Figura 8: Mapa de empatia sobre profissional de alta qualificação 

 

 

 

A dona Silvana, 45 anos, moradora de Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, é uma de milhares 

profissionais de baixa qualificação que enfrentam diariamente os mais diversos desafios 

impostos pelo estado/cidade. A crise econômica e a falta de investimento em diversos setores, 

tornam o desafio de dona Silvana, que não possui ensino superior, em achar um empregado 

muito mais complexo do que já seria. Além disso, a falta de oportunidade e falta de um salário 

adequado para viver em condições minimamente dignas em uma cidade com um custo de 

vida tão elevado, também afetam muito a vida de Dona Silvana. Apesar de todos esses 

desafios, Dona Silvana tenta se manter motivada na busca por melhores condições e no tão 

sonhado trabalho de carteira de assinada. 
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Figura 9: Mapa de empatia sobre profissional de baixa qualificação 

 

 

 

4.3 Árvore de Problemas  

Este item apresenta as árvores de problemas construídas a partir dos macroproblemas 

abordados nesse estudo. Portanto, elas abordam tópicos sobre a fuga de capital humano, 

baixa produtividade e baixa escolaridade/ evasão escolar, apresentando causas e 

consequências sobre cada tema.  
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Figura 10: Arvore de Problema sobre fuga de capital humano 

 

Sintomas / Consequências do macroproblema 

Os sintomas primários gerados pela fuga do capital humano foram a escassez de profissionais 

qualificados no Rio de Janeiro, dificuldade de desenvolvimento de empresas nacionais e o 

impacto negativo na economia. Já as causas secundárias, ou seja, as consequências das 

primarias, são: mercado de trabalho pouco atrativo, desvalorização da produção local, perda 

de competitividade, perda de desenvolvimento tecnológico e estagnação econômica. 

Causas do macroproblema 

As causas raízes da tendencia foram: crises políticas e econômicas, baixa empregabilidade, 

alto índice de violência, desvalorização profissional, conjuntura econômica. Já as causas 

primárias foram: corte de orçamento de ciência e tecnologia, dificuldade de achar 

oportunidades adequadas, falta de segurança, pouca organização empresarial, baixo salário 

ofertado. E por fim, as causas secundárias: falta de investimento do governo estadual, baixa 

qualidade de vida, baixa motivação do profissional. 
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Figura 11: Arvore de Problemas sobre a baixa produtividade 

 

Sintomas / Consequências do macroproblema 

Os sintomas primários gerados pela baixa produtividade foram: impossibilidade de realizar um 

trabalho ideal, metas não atingidas, alto índice de turnover em empresas do Rio de Janeiro. 

Já as consequências secundarias foram: baixo destaque da empresa no mercado, resultados 

abaixo do nível esperado, ineficiência empresarial, altos custos de recrutamento de novos 

funcionários, clima negativo na empresa.  

Causas do macroproblema 

As causas raiz sobre a baixa produtividade foram: desvalorização profissional, problemas 

pessoais, falta de treinamento especializado, pouca infraestrutura nas empresas, baixos 

incentivos por parte das empresas. Já as causas primárias foram: baixos salários, condições 

emocionais negativas, baixa oferta de cursos profissionalizantes, falta de investimento por 

parte da empresa, falta de bonificações e recompensas. E por último as causas secundárias: 

falta de motivação, falta de oportunidades de crescimento dentro das empresas, insatisfação 

dos funcionários. 
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Figura 12: Árvore de problema sobre baixa escolaridade e evasão escolar 

 

Sintomas / Consequências do macroproblema 

As consequências primárias da baixa escolaridade e evasão escolar foram: dificuldade na 

entrada no mercado de trabalho, despreparo profissional, envolvimento em atividades ilegais. 

Já as secundárias foram: aumento do trabalho informal no Rio de Janeiro, crescimento da 

desigualdade social, falta de profissionais qualificados no Rio de Janeiro, Baixo IDH no Rio 

de Janeiro, aumento da taxa de criminalidade no Rio de Janeiro. 

Causas do macroproblema 

As causas raiz foram: crises políticas e econômicas, infraestrutura precária, pobreza e 

situação econômica desfavorável, pouca segurança e exposição a violência, pouco suporte 

emocional da família. Já as primárias foram: baixo investimento em educação pública, poucos 

materiais de estudo, ingresso precoce no mercado de trabalho formal ou informal, dificuldade 

no transporte para a escola, falta de motivação do estudante. E por último as secundárias: 

dificuldade de aprendizado, baixo valor dentro do mercado de trabalho e desinteresse em 

aprender.                                 


