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CONCLUSÕES 

Indústria e Serviços 

As informações da Paer-Ceará, referentes a indústria e serviços, 

complementadas por outras fontes, sugerem a existência de significativas 

oportunidades para a expansão e reforma do ensino profissional no Estado do 

Ceará, a curto e médio prazos.  

Estas oportunidades estão relacionadas com a potencial ampliação da 

demanda por educação profissional, a qual encontra sua origem em vários 

fatores apontados neste relatório. Estes podem ser agrupados nas seguintes 

tendências: a continuidade da expansão da atividade econômica em 

determinados segmentos (divisões) da indústria e dos serviços, gerando 

demanda de trabalho para certas ocupações que são relativamente escassas 

no mercado de trabalho regional e exigem educação profissional; e as 

carências apontadas pelas empresas no atual nível de qualificação de sua 

força de trabalho.  

As informações da Paer  também apontam que a ampla difusão de certas 

práticas de emprego nas empresas industriais e de serviços - em especial a 

valorização da escolaridade formal e dos cursos profissionalizantes de curta 

duração, nas práticas de recrutamento  exigirão mudanças na atuação e na 

oferta das escolas de ensino profissional, a fim de tirar proveito das atuais 

oportunidades.  

O Estado do Ceará apresenta uma impressionante aceleração de sua 

urbanização nas duas últimas décadas, com um salto de 53% para 70% entre 

1980 e 1996. Este processo foi bastante concentrado na Região Metropolitana 

de Fortaleza  RMF , cuja população representava quase 40% da 

população de todo o Estado em 1996 (contra 30% em 1980). Tal concentração 

metropolitana acelerada, num Estado pobre  renda per capita em torno de R$ 

1.600 , não tem contribuído para minorar os problemas sociais do Ceará que 

apresenta um dos mais baixos índices de desenvolvimento humano (IDH)  do 

Brasil. 

No entanto, a outra face desse processo é a recente onda de 

industrialização cearense, baseada na implantação e crescimento de novas 
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indústrias de bens de consumo não-duráveis. Destacam-se destacado neste 

crescimento as divisões de alimentos e bebidas, têxtil e vestuário, e calçados – 

a única que se concentra no interior do Estado (região do Cariri). 

Estes setores, em conjunto, têm um enorme peso na estrutura industrial do 

Estado, sendo responsáveis, em 1998, por 74% do emprego na indústria de 

transformação cearense. Esta importância foi adquirida no recente 

desenvolvimento desses segmentos. Cerca de 78% das unidades industriais 

cearenses produtoras de bens de consumo não-duráveis foram instaladas após 

1980, empregando três quartos dos trabalhadores ocupados nesta categoria de 

uso. A maior parcela dessa industrialização deu-se após 1990 : cerca de 

45% das empresas produtoras de não-duráveis se instalaram após este 

período, empregando aproximadamente 32.000 trabalhadores ou um terço do 

emprego na indústria de transformação apurado na Paer. Nesta nova onda 

está a indústria de calçados, em que 95% do emprego se localiza em 

empresas implantadas nesta década.  

Outro ponto revelado pelas informações da Paer  Ceará é que o 

significativo crescimento dos setores produtores de bens-salário tem 

incentivado a expansão, ainda que tímida, dos setores de bens intermediários e 

bens de capital. Cerca de 50% das empresas produtoras de bens 

intermediários e 40% dos produtores de bens de capital se instalaram após 

1980. 

A evolução da indústria cearense tem sido fruto de uma política estadual 

agressiva de promoção e incentivos à instalação de novas unidades industriais, 

valendo-se de tendências de (re)localização de certo tipo de investimento 

industrial em busca de mão-de-obra de baixo custo. Assim, em fevereiro de 

1998, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Ceará contabilizava 99 

novas empresas implantadas no Estado entre janeiro de 1995 e aquela data, 

com a criação de 24.000 empregos  diretos e uma estimativa de 97.000 

empregos indiretos. Cerca a metade dos novos empreendimentos instalados 

no Ceará estão na indústria de transformação, contra 35% em serviços.  

Empresas  conhecidas do sul do país, como a Grendene, Vicunha, Marisol, 

Rigesa e Singer fazem parte dos empreendimentos vindos de matrizes não-

cearenses, mas a maior parte do novo investimento corresponde efetivamente 
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a empresas com sede no Ceará. Este processo tem sido decisivo para o  

crescimento da participação do produto industrial e de serviços cearense na 

economia do Nordeste. 

Embora a indústria do Ceará esteja voltada para os bens de consumo final, o 

principal mercado consumidor (indicado pelo maior percentual da receita de 

vendas, por região) situa-se em outros Estados da Federação. Exceção feita à 

divisão de alimentos e bebidas, que apresenta maior percentual de receita 

advinda das vendas na mesma região onde a unidade está instalada ou em 

outros municípios do Estado do Ceará.  

Vale destacar o nível de desempenho exportador das divisões de calçados e 

alimentos e suas respectivas particularidades. No caso da indústria de 

calçados, as vendas estão direcionadas para fora da região, seja para outros 

Estados ou para o mercado internacional (Mercosul e outros países). Já a 

maior parte do mercado da indústria alimentícia localiza-se no próprio Estado e, 

em menor proporção, no exterior. 

O fato de as divisões mais expressivas do Estado serem constituídas de 

atividades tradicionais não as qualificam como atrasadas. Ao contrário, as 

indústrias de couro e calçados (essencialmente calçados) e têxtil apresentam 

alto nível de difusão de equipamentos de informática e de automação industrial, 

que pode ser comparado ao das indústrias intensivas em tecnologia  como 

as divisões de aparelhos elétricos, eletrônica, comunicações e instrumentação 

 ou em capital  como a divisão de máquinas e equipamentos. Os 

resultados também sugerem que um número considerável de unidades, 

pertencentes às principais divisões de bens de consumo não-duráveis, 

empregam tecnologias de ponta na produção e têm idade entre zero e cinco 

anos. O exemplo mais ilustrativo é o grande número de unidades da divisão de 

couro e calçados usuárias de máquinas-ferramenta de controle numérico 

computadorizado (MFCNC). Esta característica reflete uma das principais 

estratégias desta indústria, que é a ampliação do nível de automação industrial.  

Por apresentar uma estrutura industrial relativamente moderna, a principal 

técnica de gestão adotada em todas as atividades é a de novos métodos de 

organização do trabalho e da produção. Contudo, os dados indicam que as 
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estratégias de organização do trabalho e da produção voltadas ao controle da 

qualidade e da produtividade são baseadas em métodos tradicionais, na 

medida em que o principal programa adotado é o de inspeção final. No que diz 

respeito às estratégias de terceirização, verificou-se que as atividades com alto 

grau de especialização, como manutenção e conserto de computadores, 

assessoria jurídica, contabilidade e transporte de cargas, são as mais 

terceirizadas, enquanto tarefas semiqualificadas, como limpeza, vigilância e 

segurança, ou mesmo atividades auxiliares à área de recursos humanos, como 

seleção de mão-de-obra, são as que apresentam menor índice de 

terceirização. 

As indústrias do Ceará revelam níveis consideráveis de modernização. Os 

equipamentos novos e automatizados, que crescentemente vêm sendo 

empregados na produção, têm por objetivo elevar a eficiência e a qualidade e, 

por conseguinte, obter maiores ganhos de competitividade. É interessante 

observar que, paralelamente ao crescimento da automação e informatização 

das indústrias da região, há uma tendência de expansão da demanda por 

ocupações diretamente ligadas à atividade principal das divisões têxtil, de 

calçados, vestuário e alimentos. Para estas indústrias, as qualificações mais 

requisitadas requerem nos conhecimentos e habilidades adquiridos no próprio 

local de trabalho (on the job), em treinamentos de curta duração, centralizados 

no exercício específico da atividade profissional.  

O perfil da mão-de-obra demandada pelas principais indústrias da região – 

ou seja, trabalhadores com qualificações centradas muito mais no 

conhecimento técnico e experiência profissional adquirida nos postos de 

trabalho do que em altos níveis de escolaridade e outros conhecimentos 

proporcionados pela educação formal – é ratificado pelas informações sobre as 

perspectivas de investimento no Estado. Isto porque para a maior parte das 

unidades pertencentes a empresas que pretendem investir no Estado, na 

mesma atividade econômica que a unidade, estas inversões resultarão, 

especialmente, em aumento de ocupações como alfaiates, modistas e 

costureiros. Conclui-se, também, que as estratégias de expansão das 

empresas estão centradas, sobretudo, na aquisição de bens de capital, 

tecnologias de informação (equipamentos de informática e comunicação) e na 
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adoção de programas de treinamento e capacitação da mão-de-obra. Estes 

investimentos têm por objetivo ampliar a capacidade de produção e, ao mesmo 

tempo, aumentar a eficiência da produção e a qualidade dos produtos, 

tornando-os mais competitivos no mercado interno (seja da própria região, seja 

em outros Estados) e no exterior. Ainda com relação às estratégias de 

investimento, um aspecto que merece destaque é a baixa importância atribuída 

pelas unidades à aquisição de marcas e patentes, o que revela a capacidade 

limitada das indústrias, mesmo daquelas mais dinâmicas e modernas, de 

incorporar  em suas linhas produtos resultantes de inovação tecnológica. 

Pode-se aferir pelos resultados da Paer que a indústria do Ceará apresenta 

um alto potencial de crescimento, não somente pelas perspectivas de 

investimento locais em atividades já existentes, como também pelos efeitos 

multiplicadores que estas inversões poderão proporcionar na região, seja 

ampliando a demanda por bens e serviços mais complexos e sofisticados, 

como eletroeletrônicos e serviços de comunicação, ou expandindo a produção 

a montante da cadeia produtiva, através da produção de máquinas e 

equipamentos que atendam, especialmente, aos novos investimentos da 

indústria de bens de consumo não-duráveis existente no Estado. 

A análise de recursos humanos na indústria do Ceará indica que a maioria 

do pessoal empregado está em ocupações pouco qualificadas, ligadas à 

produção. O peso de técnicos de nível médio dentro das ocupações ligadas à 

produção é inferior a 5%, mas nas funções administrativas é superior a 20% 

são exigidos poucos requisitos de educação formal para a contratação do 

pessoal semiqualificado,o que não ocorre para o pessoal qualificado e, 

principalmente, para o pessoal administrativo. 

Os resultados das tabelas sobre as rotinas mais utilizadas e as carências 

que prejudicam o desempenho indicam que, para as unidades, o conhecimento 

ligado à educação formal é tão importante quanto os conhecimentos 

sofisticados e específicos. Portanto, a melhoria na qualificação da mão-de-obra 

depende tanto de ensino básico quanto de treinamento específico. 

As ocupações com maior dificuldade de contratação são aquelas ligadas à 

divisão de vestuário e, principalmente, a atividades de apoio à produção, 

principalmente mecânicos de manutenção de máquinas. A mão-de-obra do 
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Ceará, historicamente, desenvolveu habilidades artesanais que se adaptam 

aos setores de bens de consumo não-duráveis. Entretanto, o surgimento de 

grandes plantas automatizadas nos anos 80 e 90 demandam também mão-de-

obra especializada nos setores mecânico e elétrico, que apresenta carência de 

profissionais da região.  

Os treinamentos mais comuns são aqueles oferecidos no posto de trabalho, 

transmitindo conhecimentos básicos para sua execução (55% das unidades e 

84% do PO). Os treinamentos fora do posto de trabalho, em geral mais 

complexos, são oferecidos por 40% das unidades que correspondem a 73% do 

pessoal ocupado. Destaca-se a categoria de bens de capital e de consumo 

duráveis com 60% das unidades oferecendo este treinamento. 

Enquanto os treinamentos são oferecidos por um número grande número  de 

empresas, o patrocínio de educação formal é uma atividade mais restrita, feito 

por apenas 10% das unidades, e concentrado em programas de alfabetização 

e ensino fundamental. Tanto os treinamentos quanto os programas de 

educação formal são mais oferecidos por grandes do que por pequenas 

unidades. 

O relacionamento das unidades com as escolas profissionalizantes não é 

significativo e restringe-se à Escola Técnica Federal e às escolas do Sistema 

S, sobretudo o Senai. Constitui-se, principalmente, de recrutamento de mão-

de-obra, sendo pequeno o número de unidades que mantêm relações de 

intercâmbio com essas instituições. 

O crescimento da indústria cearense tem repercutido também na expansão 

dos serviços. As atividades de serviços pesquisadas pela Paer empregavam 

44.724 pessoas, bastante concentradas na Região Metropolitana de Fortaleza, 

onde se localizavam 75% das unidades que empregavam 84% do pessoal 

ocupado do setor no Estado do Ceará. Ainda que em intensidade menor do 

que no caso da indústria de transformação, o peso de empresas de serviços 

instaladas  recentemente é significativo. Cerca de 60% de todas as empresas 

de serviços investigadas pela Paer, correspondendo a 42% do emprego, foram 

instaladas após 1980, a maior parte delas concentrada na RMF. Destacam-se, 

por sua implantação recente, os segmentos de comunicação, hotelaria e 

turismo, manutenção e reparos, e o que o segmento de transportes, que 
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também teve importante crescimento na década de 90. No entanto, não se 

deve perder de vista que o principal empregador deste setor, o segmento de 

serviços de saúde, com 35% do emprego (15.552 ocupados em unidades 

acima de 20 pessoas), é o de implantação mais antiga no Ceará, sendo bem 

mais distribuído entre a RMF e o interior (um terço do PO em Saúde está no 

interior) e tem dependido menos da dinâmica de expansão industrial na RMF. 

Os segmentos transportes e alojamento e alimentação também destacam-se 

como empregadores de mão-de-obra, com 12.022 e 6.149 pessoas, 

respectivamente. 

O exame do nível de escolaridade exigido para a contratação de pessoal no 

setor de serviços revelou expectativas relativamente elevadas por parte dos 

empregadores, especialmente se comparadas às exigências do setor industrial. 

Dentre os trabalhadores semiqualificados ligados à atividade principal, ainda 

que a maior parte das unidades aceitem pessoas sem ensino fundamental 

completo, parcela significativa das unidades (39%)  responsáveis por 51% 

dos trabalhadores semiqualificados do Estado  requisitam ensino 

fundamental completo para a contratação de pessoal desta categoria. 

Dentre os qualificados, também ligados à atividade principal, os requisitos de 

escolaridade são mais elevados. Ainda que a maior parte dos trabalhadores 

trabalhem em unidades que requerem ensino fundamental completo, parcela 

significativa  delas (44% das unidades responsáveis por 40% do pessoal desta 

categoria) exige ensino médio completo.  

Quando se examinam os níveis de escolaridade do pessoal administrativo 

básico para a totalidade do setor serviços, constatam-se expectativas ainda 

mais elevadas do que aquelas relacionadas aos trabalhadores qualificados 

ligados à atividade principal. Assim, nada menos do que 69% das unidades 

pesquisadas que empregam 78% de trabalhadores desta categoria exigem 

ensino médio completo. 

As exigências de escolaridade são reforçadas pelo grande número de 

unidades que apontam a falta de capacidade de comunicação por escrito, a 

dificuldade de expressão e comunicação verbais, e as carências de 

conhecimentos de matemática básica como fatores que prejudicam o 



                                                                                                              SEADE 316

desempenho dos trabalhadores de menor qualificação (semiqualificados e 

qualificados).  

Dentre as carências pesquisadas, após a dificuldade de comunicação verbal, 

a de aprender novas habilidades e funções  foi a que apareceu com mais 

intensidade para a categoria de trabalhadores qualificados. Estes 

trabalhadores, apesar de  não terem formação teórica como os técnicos de 

nível médio, devem desempenhar funções de maior complexidade que os 

semiqualificados, o que possibilita o surgimento de dificuldades de aprendizado 

quando o indivíduo apresenta baixo nível de escolaridade. 

O exame das exigências de escolaridade, por nível de qualificação, de cada 

um dos segmentos isolados do setor serviços, mostra algumas diferenças. Os 

segmentos de serviços prestados às empresas, comunicação e 

telecomunicações diferenciam-se pelos níveis de escolaridade mais elevados 

solicitados de seus trabalhadores qualificados. No segmento saúde, no qual 

atuam muitos trabalhadores cujas profissões são regulamentadas, o grau de 

escolaridade exigido também é relativamente elevado. Nos segmentos 

transporte, manutenção e reparação e alojamento e alimentação a 

escolaridade exigida para o pessoal qualificado ligado à atividade principal é 

mais baixa que nos demais segmentos.  

A pesquisa mostrou que cursos profissionalizantes básicos e técnicos não 

aparecem como exigência da maioria das empresas no momento de 

contratação de sua mão-de-obra das categorias qualificada e técnica, 

indicando que importante parcela da demanda prioriza experiência anterior, 

escolaridade básica e cursos de curta duração. 

Dos segmentos pesquisados, além de saúde, os que mais absorvem 

técnicos de nível médio são os de energia elétrica, gás e água, comunicação, e 

telecomunicações. Estes são justamente os segmentos do Ceará que mais 

privilegiam técnicos da Escola Técnica Federal, junto com os dos segmentos 

de serviços prestados às empresas, transportes, e manutenção e reparação. A 

pesquisa mostrou que cerca de 25% das unidades destes segmentos 

privilegiam a Escola Técnica Federal no momento da contratação de técnicos e 

de estagiários. Isto ocorre pelo fato de as atividades técnicas envolvidas nestes 

segmentos terem maior afinidade com os cursos até hoje oferecidos por esta 
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escola. O Senai divide com a Escola Técnica Federal as preferências das 

unidades contratantes do segmento de energia elétrica, gás e água. Ainda 

assim, é pequena a exigência destes segmentos por profissionais de escolas 

técnicas. 

Nos segmentos saúde e alojamento e alimentação, as escolas do Senac e 

outras particulares são as principais responsáveis pela oferta de profissionais 

destas áreas.  

Ao se examinarem as rotinas de trabalho daqueles que se ocupam, tanto da 

atividade principal, quanto do apoio administrativo, nos vários segmentos do 

setor serviços, procurou-se estabelecer uma relação entre tais rotinas e as 

carências do pessoal ocupado do setor. 

O uso dos microcomputadores mostrou-se bastante disseminado nas 

empresas do setor de serviços no Estado do Ceará, especialmente entre os 

trabalhadores das áreas administrativas e gerenciais. Em  90% do total de 

unidades foi informada a utilização de microcomputadores pelo pessoal 

administrativo da categoria básica, sendo que cerca de um terço dessas 

unidades se ressentem de deficiências oriundas de faltas de conhecimento de 

informática por parte de seu pessoal ocupado. 

O uso de língua estrangeira, como rotina de trabalho, revelou-se pouco 

expressivo para o conjunto da população ocupada das empresas pesquisadas, 

tanto no caso do pessoal ligado à atividade principal, quanto no caso do 

pessoal administrativo. A falta de noções básicas de língua estrangeira não foi 

considerada relevante, tendo sido apontada como um fator que prejudica o 

bom andamento dos trabalhos  apenas por  parte das unidades de alojamento 

e alimentação.  

O conhecimento técnico atualizado foi considerado relevante para o conjunto 

do pessoal ocupado dos vários segmentos do setor serviços, sobretudo para os 

trabalhadores de categorias de qualificação mais elevadas, diretamente ligados 

à atividade principal. Em 75% das unidades, os técnicos de nível médio utilizam 

conhecimentos atualizados em sua rotina.  

Parte das empresas pesquisadas considera que a falta de conhecimentos 

específicos da ocupação compromete o desempenho de uma parcela 
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significativa de seus funcionários, especialmente dos trabalhadores qualificados 

(44% das unidades responsáveis por 41% do pessoal desta categoria). 

O uso de técnicas de qualidade como uma rotina de trabalho parece estar 

bastante disseminado no conjunto da força de trabalho dos vários segmentos 

do setor serviços do Ceará, particularmente dentre os trabalhadores ligados à 

atividade principal. Assim, ele está presente dentre 59% dos trabalhadores 

semiqualificados, 68% dos trabalhadores qualificados, 82% dos técnicos de 

nível médio e 74% do pessoal de nível superior.  

O contato com clientes também foi apontado pelas empresas pesquisadas 

como uma rotina de trabalho bastante freqüente e que envolve de maneira 

uniforme boa parte de seus funcionários. Dada a natureza específica da 

prestação de serviços que coloca o profissional em relação direta com seu 

cliente, esta rotina mostrou-se mais freqüente dentre o pessoal ligado à 

atividade principal. A falta de habilidade para lidar com clientes foi apontada 

pelas empresas pesquisadas, particularmente nas categorias de menor 

qualificação e, sobretudo, dentre o pessoal ligado à atividade principal.  

Com relação aos instrumentos de seleção utilizados, constatou-se a 

primazia das entrevistas, testes (teóricos e/ou práticos, dependendo do 

cargo/função para o qual  está-se fazendo a seleção) e análise de currículo 

como instrumentos preferenciais; a importância atribuída ao currículo evidencia 

o peso que têm as experiências profissionais na admissão de novos 

trabalhadores, colocando os alunos recém-formados, que ainda não trabalham, 

em posição de desvantagem no mercado de trabalho. 

Feito este balanço da evolução da indústria de transformação e dos serviços 

no Estado do Ceará, a questão que se coloca é sobre se há perspectivas de 

continuidade do crescimento e suas implicações para a demanda de educação 

profissional. 

Quanto à primeira parte da questão, acreditamos que a Paer-Ceará e as 

demais informações consolidadas neste relatório apontam para uma resposta 

afirmativa. De um lado, há evidências de que o esforço feito pela política 

cearense de atração de investimentos terá continuidade e se desdobrará na 

implantação de novas empresas. A Secretaria de Desenvolvimento Econômico 



                                                                                                              SEADE 319

do Ceará estimava, em 1998, que 70 projetos de implantação de empresas 

estavam em andamento (além dos 99 já implantados) e  que 194 protocolos de 

projetos estavam assinados para implantação futura. No total, estes projetos 

gerariam cerca de 45.000 empregos diretos.  Deve-se ressaltar ainda a futura 

conclusão do complexo industrial e portuário de Pecen que, com a implantação 

de usina termelétrica, refinaria de petróleo e siderúrgica, representará um salto 

na infra-estrutura econômica e na produção  de bens intermediários no Estado.  

As questões prospectivas da Paer revelaram que percentagem significativa 

de empresas industriais e de serviços estão dispostas a investir na ampliação 

de sua capacidade produtiva ou na implantação de novas unidades. Enquanto 

64% das unidades industriais, que empregam 71% do PO industrial no Ceará, 

pretendem realizar algum tipo de investimento em sua atividade, nos próximos 

três anos,  é significativa a percentagem de indústrias que pretendem ampliar a 

planta (55%) ou abrir novas plantas (42%). A ampliação da capacidade de 

produção é o objetivo de 94% das empresas industriais que pretendem investir. 

No caso dos serviços, quase 70% de todas as unidades pesquisadas (72% do 

PO) pretendem realizar algum investimento na atividade no futuro próximo, 

sendo que 43% das empresas de serviços pretendem ampliar sua unidade ou 

abrir novas unidades. A  ampliação da capacidade de atendimento é objetivo 

de 93% das prestadoras de serviços que investirão nos próximos três anos. 

Enquanto na indústria as perspectivas de investimento se distribuem 

igualmente entre todos os segmentos, em serviços se destacam os 

investimentos em turismo e hotelaria e em manutenção e reparos. 

Quanto às implicações desses projetos e perspectivas de investimento para 

a demanda de educação profissional, a Paer-Ceará permitiu a construção de 

indicadores importantes sobre a demanda de trabalho de perfis ocupacionais 

setoriais e sobre a importância atribuída pelas empresas à educação 

profissional. 

Em primeiro lugar cabe assinalar que, a não ser pela implantação dos novos 

setores previstos no Complexo Industrial e Portuário Pecen, o atual perfil de 

especialização setorial da indústria e dos serviços cearenses não deverá sofrer 

mudanças dramáticas no futuro próximo, com a possível exceção das 

atividades ligadas ao turismo, que poderão ampliar seu tamanho relativo. No 
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caso da indústria, esta situação implicará o crescimento da demanda por 

profissionais que atualmente já são considerados relativamente escassos no 

mercado de trabalho. Aí se destacam um conjunto de ocupações  operacionais 

nos setores produtores de bens-salário (como costureiros e modistas, 

modelistas, operadores de máquinas de corte, trabalhadores em tingimento e 

estamparia de produtos têxteis, confeiteiros e impressores off-set) e um grupo 

de ocupações centrais em manutenção industrial (mecânicos de máquinas e 

eletricistas). Sendo de implantação relativamente recente, e continuando a 

crescer, a demanda da indústria cearense sobre manutenção mecânica e 

elétrico-eletrônica continuará exercendo pressão significativa sobre o mercado 

de trabalho. Situação semelhante se aplica a perfis de chefia e gerência de  

maneira geral: mestres, contramestres, gerentes de produção e chefias em 

geral (mesmo de escritório) estão entre os perfis considerados mais escassos. 

Também é significativa a demanda da indústria por pessoal ligado a atividades 

de informática, que tendem crescentemente a ser terceirizadas. Entre os 

técnicos de nível médio, os técnicos em segurança do trabalho estão hoje entre 

os mais requisitados, mas pode-se antever a pressão sobre técnicos 

eletrônicos. 

Já nos serviços, as ocupações que terão aumento de demanda decorrente 

de investimentos futuros das empresas atualmente existentes no Estado são 

em grande parte as tradicionais, com grande número de ocupados dos 

segmentos de saúde, alojamento e alimentação e transportes. Em saúde, as 

maiores demandas serão pelos auxiliares de enfermagem, enfermeiros, 

médicos e operadores de equipamento de raio-x; já em alojamento e 

alimentação pelos cozinheiros em geral, garçons, camareiras, recepcionistas 

de hotel e telefonistas; em transportes  pelos os motoristas, mecânicos de 

manutenção de automóveis, e fiscais ou cobradores de transportes coletivos. 

Estas mesmas  ocupações apareceram entre as apontadas pelas unidades 

como aquelas que apresentam  maiores dificuldades para contratação.  

A importância da educação profissional na formação dos futuros 

trabalhadores  pode ser avaliada, entre outras alternativas, pelo peso da 

formação profissionalizante nos critérios de recrutamento e seleção. No caso 

da indústria, este relatório evidenciou que os  cursos profissionalizantes de 
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curta duração e de nível fundamental são importantes como critério de 

contratação para trabalhadores qualificados e técnicos de nível médio para 

20% e 18% das empresas, respectivamente. Os cursos de curta duração são 

importantes apenas para 9% das empresas na contratação de trabalhadores 

semiqualificados. No entanto, no recrutamento de funcionários administrativos 

básicos, 20% das empresas exigem pelo menos cursos profissionalizantes de 

curta duração (15% exigem cursos profissionalizantes de nível fundamental). 

Já no caso de técnicos de nível médio, a exigência da habilitação técnica para 

contratação está presente em 50% das empresas.  

O fato de as empresas industriais considerarem importantes as habilidades 

relacionadas com conhecimento tecnológico atualizado (33% e 64% das 

indústrias consideram este conhecimento como importante, respectivamente, 

para o desempenho das funções de trabalhadores qualificados e técnicos de 

nível médio) indica que a formação profissional específica continua sendo 

importante para esses trabalhadores. Mais ainda, o fato de 44% das empresas 

relacionarem a falta de conhecimento específico da ocupação como carência 

no desempenho de trabalhadores semiqualificados (o maior índice entre todas 

as carências) sugere que a formação profissional específica pode ter 

importância significativa  nos critérios de recrutamento desta categoria. 

Nos setores de serviços, os cursos profissionalizantes são ainda mais 

valorizados como critério de contratação. Além da esperada exigência de 

habilitação técnica para técnicos de nível médio (presente em 54% das 

empresas, que empregam 65% do PO em serviços), cerca de 30% de todas as 

empresas de serviços exigem pelo menos cursos profissionalizantes de curta 

duração na contratação de operacionais qualificados, sendo que em 20% delas 

esses cursos são também exigidos na contratação de operacionais 

semiqualificados. Em setores em expansão, como turismo e hotelaria, a 

percentagem de empresas que exigem cursos profissionalizantes na 

contratação é ainda maior. A valorização do conhecimento técnico específico 

da profissão é também significativa nos serviços. Enquanto 37% das empresas 

enfatizam este tipo de habilidade para operacionais semiqualificados, esta 

percentagem sobe para 60%, para qualificados, e para 75%, para técnicos de 

nível médio. Outro indicador da importância da formação profissional específica 
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pode ser encontrado na avaliação das carências dos profissionais atuando em 

empresas de serviços. A falta de conhecimento específico da ocupação é 

considerada carência dos semi-qualificados para 44% das empresas, sendo a 

segunda carência mais apontada pelas empresas. Significativamente, esta 

carência  diminui de importância para qualificados e técnicos, que são 

ocupações mais afetadas por critérios de formação profissional na contratação.  

A avaliação de carências que prejudicam o desempenho profissional, 

levantada pela Paer-Ceará, contribui ainda para a identificação de outras 

oportunidades para as escolas profissionalizantes. Tanto no caso da indústria 

como dos serviços as percentagens de empresas que indicam a existência de 

carências no  desempenho de seus funcionários é elevada (superiores a 40%). 

Além da ausência de conhecimentos específicos da profissão, esta avaliação 

aponta para as seguintes carências: dificuldade de expressão e comunicação 

verbais, dificuldade de trabalho em equipe, falta de habilidade para lidar com 

clientes e falta de conhecimento de matemática básica. Esta avaliação, 

associada ao fato de grande percentagem das empresas estarem propensas a 

ampliar seus investimentos em capacitação e treinamento de funcionários, 

aponta para a oportunidade de as escolas técnicas ampliarem a prestação de 

serviços de atualização/requalificação/aperfeiçoamento do pessoal empregado. 

No caso da Escola Técnica Federal do Ceará, esta percepção é reforçada pelo 

fato de que as empresas têm se valido dessa escola em seus processos de 

recrutamento, porém têm recorrido preferentemente a  escolas do Sistema S 

quando se trata de promover cursos e treinamento para seus funcionários, 

tanto no caso da indústria como no dos serviços.  

No entanto, os indicadores da Paer-Ceará sugerem que o aproveitamento 

dessas oportunidades vai exigir das escolas técnicas uma reformulação de 

posturas e prioridades na organização de sua oferta de serviços. A alta 

incidência de priorização de cursos de curta duração, em processos de 

recrutamento e seleção das empresas, parece indicar que a superação das 

carências mais imediatas relacionadas com aspectos de conhecimentos gerais 

e específicos podem ser bem enfrentadas com cursos deste tipo. Carências de 

conhecimento relacionadas com aspectos como procedimentos de qualidade, 

informática básica, segurança no trabalho e trabalho em equipe podem ser 
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razoavelmente enfrentadas com cursos de curta duração. Por outro lado, um 

esforço das escolas técnicas para ampliar e diversificar seu relacionamento 

com as empresas – que hoje praticamente se resume a ser celeiro de recursos 

humanos nos processos de recrutamento – pode contribuir para o 

aproveitamento dessas oportunidades. Aproximar alunos e professores das 

empresas, chamar as empresas para a discussão da oferta de cursos, abrir a 

possibilidade de as empresas atuarem como parte da comunidade na gestão 

da escola – todas essas são iniciativas que poderão contribuir para ampliar a 

demanda de educação profissional e seu atendimento pelas escolas técnicas. 

Outro desafio revelado pela Paer-Ceará, de natureza estrutural, se coloca 

para o processo de reforma do ensino profissional. As habilidades relacionadas 

com a educação geral (adquiridas no ensino fundamental e médio) são 

bastante valorizadas pelas empresas. Qualificações como a capacidade de se 

comunicar verbalmente e por escrito, o conhecimento de matemática básica e  

a capacidade de aprender novos conteúdos estão entre as habilidades mais 

enfatizadas pelas empresas, e também estão entre aquelas em que as 

carências são mais apontadas. No entanto, estas são habilidades relacionadas 

com o processo de educação geral – e não com a formação profissional.  A 

percepção da importância da educação geral e da escolaridade formal foi 

reforçada pelo alto peso dos critérios de escolaridade (ensino fundamental 

completo e ensino médio) nas contratações dos setores de serviços e dos 

empregados administrativos da indústria. Os indicadores educacionais no 

Ceará estão entre os mais baixos do Brasil. Esta situação sugere outra 

oportunidade significativa para as escolas técnicas, a oferta de ensino supletivo 

para trabalhadores adultos. 

É importante alertar que a implantação do Complexo Industrial e Portuário 

Pecen colocará uma exigência por profissionais até então pouco demandados 

pela indústria cearense, bem como ampliará a exigência por profissionais em 

segmentos modernos do setor de serviços (telecomunicações, informática, 

etc.). Este fato coloca um novo desafio às escolas de ensino profissionalizante 

no sentido de qualificar a mão-de-obra especializada demandada pela 

siderurgia, pela petroquímica e pelos serviços complementares. 

Assim, tendo em vista os resultados aqui sintetizados, referentes a indústria 
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e serviços, algumas sugestões podem ser apontadas:  

- as instituições de educação profissional deveriam pensar na conveniência 

de adequarem seus pré-requisitos de escolaridade, para os candidatos a seus 

cursos, aos exigidos pelo mercado de trabalho detectados pela pesquisa, sob 

pena de acabarem por ofertar ao setor produtivo egressos que não 

conseguirão ser absorvidos pelas empresas, por não apresentarem os 

requisitos de escolaridade exigidos por elas; 

- as instituições de educação profissional deverão ensejar esforços no 

sentido de planejar seus currículos, a partir do conceito de área profissional e 

em módulos com terminalidade ocupacional, sempre que possível. Desta 

forma, deverão abandonar os currículos organizados unicamente a partir de 

habilitações profissionais e pensar a oferta de cursos que atendam distintas 

necessidades (de iniciação, qualificação, habilitação, atualização, 

aperfeiçoamento e especialização), o que é condizente com as expectativas do 

setor produtivo e dos próprios interessados, tanto alunos, quanto 

trabalhadores, que desejam e precisam voltar à escola; 

- as instituições de educação profissional podem aderir a programas de 

certificação ocupacional para atender aos pleitos de reconhecimento de 

competências adquiridas fora do ambiente escolar, geralmente pela via do 

trabalho, de maneira a aliviar as pressões sobre os sistemas de educação 

profissional, já sobrecarregados por uma grande demanda que as escolas não 

têm condições de atender. Adicionalmente, aqueles que tivessem as 

ocupações nas quais são competências reconhecidas, seriam dispensados do 

constrangimento de terem de se sujeitar a um aprendizado que envolve 

competências profissionais que já dominam; 

- a evidência de que boa parte dos trabalhadores apresenta deficiências com 

relação à sua educação básica, parece apontar para a necessidade de que as 

escolas de educação profissional planejem programas de nivelamento para que 

os candidatos a seus diferentes cursos, independentemente dos pré-requisitos 

formais de escolaridade se encontrem no mesmo nível e possam efetivamente 

dispor da base conceitual e teórica geral sobre a qual construirão seu projeto 

de profissionalização; 
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- os níveis de escolaridade relativamente mais elevados exigidos pelas 

empresas para contratação dos trabalhadores que prestam apoio 

administrativo  que correspondem majoritariamente ao ensino médio 

completo  sugerem a possibilidade de programas de educação profissional 

para a área administrativa de duração mais curta do que os que são oferecidos 

atualmente. À medida que boa parte das competências profissionais que se 

espera do pessoal administrativo  deverá ser desenvolvida no âmbito da 

educação básica, sobretudo durante o ensino médio, deverá se reservar à 

educação profissional, para a área administrativa, exclusivamente o tempo 

necessário ao desenvolvimento das competências profissionais que são 

intrínsecas e exclusivas do saber administrativo; 

- as instituições de educação profissional devem atentar para a importância 

que as empresas atribuem à experiência anterior para recrutar candidatos às 

suas vagas; consubstanciada no peso que os currículos têm como 

instrumentos de seleção, a experiência profissional acaba por dificultar a 

entrada de ex-alunos no mercado de trabalho.  Para permitir que eles 

ultrapassem esta barreira, as escolas de educação profissional devem zelar 

para que as atividades relacionadas às práticas profissionais, distribuídas 

preferencialmente ao longo de todo o período em que durar o curso, sejam 

tanto mais próximas da realidade quanto possível, para caracterizar uma 

vivência que seja percebida pelo mercado de trabalho como estritamente 

profissional e assim viabilizar ao aluno o acesso a oportunidades que valorizem 

a experiência profissional; 

- competências atitudinais como as que envolvem o trabalho em equipe e 

habilidades de atendimento de clientes (inclusive os clientes internos das 

empresas) parecem ser aspiração de todo o setor produtivo e, como tal, podem 

integrar, como componentes curriculares, as mais diferentes modalidades e 

áreas profissionais; 

- as instituições de educação profissional devem incrementar suas relações 

com a sociedade e com a estrutura produtiva, procurando outras alternativas 

de integração além das tradicionais. As pesquisas de campo de estágio para os 

alunos,  as ações de atualização de professores nas empresas, a participação 

da sociedade e dos segmentos produtivos na gestão dos estabelecimentos e 
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na elaboração de currículos são apenas algumas das estratégias que podem 

vir a ser adotadas para propiciar maior sintonia das instituições de educação 

profissional com as demandas da sociedade. 
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Agropecuária 

No que diz respeito à agropecuária no Estado do Ceará e à atuação das 

escolas agrotécnicas, os seguintes pontos podem ser retomados a título de 

considerações finais: 

a) O padrão de desenvolvimento observado no Estado do Ceará indica que 

não se trata apenas de incrementar potencialidades baseadas em economias 

locais, mas sim de implantar programas de atração de empresas via incentivos 

governamentais (estaduais e municipais). Este fato pode ser exemplificado na 

relação entre a lavoura algodoeira e a indústria têxtil - a falência da primeira 

não mantém uma vinculação direta com o desenvolvimento de um dos 

principais pólos têxteis do País. A oferta de carnes de ovinos importadas do 

Uruguai para abastecer redes de varejo, principalmente grandes churrascarias, 

amplamente divulgada em “out-doors” na cidade de Fortaleza, também 

exemplifica o descolamento entre a produção primária estadual e o consumo 

final, favorecendo padrões de consumo que não fortalecem as economias 

locais. 

b) É um Estado onde não se observam iniciativas que favorecem o 

desenvolvimento da agropecuária, comparáveis às da indústria. Segundo a 

maioria dos entrevistados a agricultura tem sido relegada a segundo plano 

pelos últimos governos estaduais, o que é confirmado por estudo do Banco 

Mundial26 onde se verifica que o Ceará tem atribuído menos ênfase à 

promoção do desenvolvimento agrícola: “O setor agrícola, sujeito a secas e  a 

quase erradicação de seu principal produto (algodão) devido a uma praga, 

estagnou-se na última década. A parcela da agricultura na economia, que 

diminuiu para 5,7%, é excepcionalmente baixa para o nível de desenvolvimento 

do Estado.” 

c) A agricultura irrigada é solução parcial para alguns perímetros irrigados 

que podem vir a ser instalados. Se as metas da Secretaria de Agricultura 

Irrigada forem totalmente cumpridas, o que é incerto, devem ser instalados 50 

mil hectares com irrigação no Estado. Nesse sentido, como assinalado na 

                                            
26 Redução da Pobreza, Crescimento Econômico e Equilíbrio Fiscal no Estado do Ceará: resumo dos 
principais resultados e recomendações do estudo macroeconômico do Ceará. World Bank, Brazil Country 
Management Unit, PREM Sector Management Unit, Latin America and the Caribbean Region, 23 de 
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introdução deste relatório e caso os perímetros efetivem-se, é provável que 

ocorra forte competição pela água no Ceará, uma vez que a perenização de 

rios pretendida destina-se a múltiplos usos de alto consumo. 

O uso agrícola d’água no Estado, segundo um dos entrevistados, sofre 

fortes restrições, não apenas pela sua pouca disponibilidade, como também 

pelas necessárias técnicas de manejo dos recursos hídricos de forma a evitar a 

salinização dos solos e a evaporação d’água. Por outro lado, os efeitos das 

secas no Ceará fazem-se sentir de forma mais drástica que nos demais 

estados nordestinos e mesmo que as obras de perenização dos rios sejam 

concluídas a perenização  só se dará após alguns anos de normalização do 

regime de chuvas, para que os açudes já existentes e os a serem concluídos 

atinjam seus níveis ótimos. No entanto, considerando que as secas no 

Nordeste são cíclicas e que o Ceará não tem rios perenes, a perenização 

pretendida dificilmente efetivar-se-á. 

A solução apontada pelos agentes entrevistados está no abastecimento do 

sistema via exógena, ou seja, com a transposição das águas do Rio São 

Francisco, o que remete à questão para a esfera federal pelo porte das obras e 

envolvimento de vários outros estados nordestinos. 

Como assinalado anteriormente, o problema de abastecimento torna-se mais 

grave quando se observa que as águas destinadas aos perímetros irrigados 

(consumo agrícola), serão as mesmas a abastecer a Região Metropolitana de 

Fortaleza (consumo humano) e o Complexo de Pecém (consumo industrial). 

Nas condições pretendidas atualmente os três tipos de consumo não 

conviverão harmonicamente. 

d) Os mecanismos de atração de empresas (incentivos governamentais e 

mão-de-obra barata) são considerados pelos agentes entrevistados como de 

pouca sustentabilidade, à medida que outros Estados da Federação podem 

utilizar-se deles de forma mais vantajosa, fazendo com que determinadas 

unidades abandonem o Ceará. Um dos entrevistados da Região do Cariri citou 

como exemplo a Grendene, que desativou um de seus galpões na Região 

Metropolitana de Fortaleza para se instalar em Crato, o que pode ocorrer com 

                                                                                                                                
junho de 1999. 
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outro Estado. 

A exceção apontada pela maioria dos agentes entrevistados ficou por conta 

do Complexo de Pecém, especialmente a instalação da siderúrgica e da 

petroquímica que podem gerar novas indústrias a elas ligadas, levando ao 

desenvolvimento de indústrias mais sustentáveis, à medida que se articulam 

dentro de cadeias produtivas. 

O grande contingente da população rural pobre e a produtividade 

extremamente baixa da agricultura, que continua a proporcionar 46% de todo o 

emprego, estão na raiz do problema geral da pobreza do Estado. 

A fim de propiciar que esta população se beneficie das oportunidades 

econômicas resultantes do crescimento, ampliando seus  efeitos para reduzir a 

pobreza, o relatório do Banco Mundial, anteriormente citado, indica como 

essencial que sejam efetuados investimentos em capital humano e nos ativos 

físicos dos pobres (terra, casa, animais, etc.), concluindo que a estratégia 

específica para o problema “... tem que ser moldada para os diversos grupos 

de pobres. Alguns dos pobres rurais podem ser estabilizados nas áreas 

agrícolas tradicionais, por meio de uma combinação de reforma agrária e 

outros mecanismos para capitalizar os pequenos agricultores. Alguns serão 

absorvidos pela agricultura moderna. Muitos irão migrar gradualmente para as 

áreas urbanas, se o crescimento da indústria e dos serviços que fazem uso 

intenso da mão-de-obra gerar o crescimento necessário e a melhor educação 

da população rural apoiar a necessária mobilidade. Finalmente, alguns não 

conseguirão adquirir as novas técnicas necessárias para fazer uso das 

oportunidades nos setores mais modernos da economia. Eles dependerão de 

uma melhoria da rede de segurança social.” 

e) O mesmo relatório do Banco Mundial, utilizando como situados na linha 

de pobreza aqueles que possuem rendimento de cerca de R$ 65,00 per capita, 

por mês, indica taxa de pobreza, para o Estado, de 49%, enquanto que as do 

Brasil, Sudeste e Nordeste apontam 23%, 9% e 48%respectivamente, sendo 

ainda maior nas áreas rurais (77%), onde vivem 56% de todos os pobres do 

Ceará. Esta pobreza é relacionada aos baixos níveis de escolarização, à 

precariedade da atividade agrícola, ao desemprego e, ainda, ao emprego 

informal ou trabalho autônomo.  
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f) As atividades produtivas desenvolvidas pelas Escolas Agrotécnicas, a 

exemplo da de Crato, podem servir de atrativos ao ensino e despertar o 

interesse de pequenos produtores analfabetos, aliando os seus interesses no 

campo profissional à alfabetização. Nesse sentido as escolas, além de suas 

atividades normais, poderiam constituir parcerias, cooperações técnicas, 

convênios e/ou consórcios governamentais ou não que investissem em 

alfabetização, contribuindo para o combate ao analfabetismo de jovens e 

adultos do meio rural. 

g) O mesmo estudo sobre o Ceará, realizado pelo Banco Mundial, apresenta 

como recomendação que o “aprimoramento do ensino deve ser a mais alta 

prioridade do Estado, visto que esta é a área que pode fazer diferença crucial 

tanto para a redução da pobreza quanto para o crescimento em atividades de 

maior valor agregado, especialmente nos setores de serviços, turismo e 

agricultura moderna, que são fontes potencialmente grandes de crescimento 

para o Estado”. O Relatório aponta como ações fundamentais, entre outras: 

melhorar a qualidade do ensino e a formação dos professores do ensino 

fundamental, a fim de melhorar o desempenho dos alunos; concentrar-se na 

educação básica, no treinamento profissional e na alfabetização de jovens e 

adultos nas áreas rurais; ampliar e melhorar o ensino médio e proporcionar 

incentivos para a freqüência e o avanço na escola, por meio de bolsa escola 

para as famílias pobres. 

Recomendações para as Escolas Agrotécnicas Federais 

Nesta última década, o Estado do Ceará, apesar de ter fomentado um novo 

patamar de industrialização, de turismo e de agricultura irrigada, não conseguiu 

minorar as disparidades regionais e modificar o processo de produção agrícola 

direcionado pelos ciclos hídricos naturais. 

Neste quadro estadual, onde se tem de um lado a perspectiva de consolidar 

alguns eixos setoriais de desenvolvimento e de outro um quadro social 

agravado pelas secas, pobreza e analfabetismo, se coloca o processo de 

reformulação do ensino técnico das Escolas Agrotécnicas Federais. 

As ações a serem desenvolvidas para a reforma da educação profissional, 

no Estado do Ceará, devem levar em conta algumas considerações de caráter 
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mais geral, observadas também em outros estados: 

− os requisitos de contratação têm sido determinados pelo nível de 

escolaridade da população, isto é, as empresas urbanas ou rurais estão cada 

vez mais exigindo, no mínimo, o ensino fundamental; 

− a demanda por mão-de-obra que se adapte mais facilmente à 

flexibilização do trabalho, com um patamar mínimo de escolaridade, levando 

aos trabalhadores o exercício de diferentes funções em relação a atividades 

físicas e a processos; 

− há uma tendência das grandes empresas de desenvolverem programas 

próprios de treinamento e qualificação para seu quadro funcional, levando a 

que a qualificação técnica específica seja adquirida, em muitos casos, nas 

próprias empresas;  

− a saturação no potencial de emprego nas atividades agrícolas e não 

agrícolas do meio rural, com o agravante de que os técnicos agrícolas sofrem 

concorrência dos profissionais de nível superior (engenheiros agrônomos). 

Feita estas considerações de ordem geral, seguem as de caráter mais 

específico: 

− o setor agrícola do Ceará tem seu desenvolvimento restrito a algumas 

áreas com relativa disponibilidade d’água, o que limita o campo das ações 

voltadas ao emprego de mão-de-obra qualificada em atividades agropecuárias; 

− o analfabetismo e a pobreza no Ceará apontam para a necessidade das 

EAFs abrirem seus espaços de atuação, tanto no campo do ensino 

fundamental quanto no da alfabetização de jovens e adultos das regiões em 

que as EAFs estão inseridas;  

− a potencialidade de desenvolvimento das atividades não-agrícolas que 

estão despontanto na região sul (Cariri) ligadas ao turismo, como a 

preservação ambiental e dos sítios arqueológicos, abrem novos horizontes 

para a qualificação da mão-de-obra local. 

A fim de contribuir com o processo de reformulação do ensino profissional 

nas Escolas Agrotécnicas Federais do Estado do Ceará apresentam-se 

algumas propostas para serem discutidas: 
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− utilização das estruturas das EAFs do Ceará para a manutenção e/ou 

ampliação da educação de jovens e adultos;   

− a experiência da escola de Crato que mantém, em convênio com a 

prefeitura, o ensino fundamental para filhos de moradores da comunidade local, 

(principalmente de agricultores) cedendo seu espaço físico e fornecendo 

merenda escolar, enquanto a prefeitura cede os professores, pode ser 

estendida a outras escolas; 

− manutenção e ampliação dos cursos de alfabetização existentes, 

direcionados, fundamentalmente, para a população jovem e adulta do meio 

rural, potencializando assim a experiência do seu quadro de professores neste 

meio; 

− a experiência da EAF de Crato que, através de convênio com a 

prefeitura local e o Senac, promove cursos de alfabetização de agricultores e 

de difusão tecnológica também poderia ser estendida à escola de Iguatu, 

fazendo frente ao analfabetismo adulto nas regiões em que estas escolas estão 

inseridas. A difusão tecnológica, combinada  aos cursos de alfabetização, 

serviria como estímulo para esta população adulta; 

− implantação de cursos técnicos de curta duração  e de caráter 

permanente - com prazos determinados - de acordo com as demandas que se 

apresentem ao longo do tempo. Tais cursos deverão ser desenvolvidos em 

parcerias com agentes privados e/ou públicos (estado e municípios) de tal 

forma que seus custos não recaiam exclusivamente sobre as EAFs; 

− os cursos mencionados acima podem ser ministrados de forma 

descentralizada, de acordo com os demandantes – em bairros de pequenos 

produtores, nas empresas ou a distância, por exemplo – com conteúdo 

previamente discutido com os demandantes, pelo corpo docente atualmente 

existente nas EAFs com eventuais reforço de técnicos especialmente 

convidados dos quadros da Secretaria da Agricultura, Embrapa e outros 

organismos federais existentes no Estado do Ceará. 


