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Resumo:Mediante a realização de pesquisa empírica concentrada em dois

estudos de caso, o trabalho propõem~5e a analisar as práticas do pl&l~
jamento dos recursos humanos ao nível nacional no Panamá. O estudo das

diferentes abordagens sobre a utilização da .conceituação dos recursos

humanos, 'revel a a importância que a estes lhe é at rí bufda do desenvo l-

vin~nto econômico de umpaís. Sendo assim, é colocada a necessidade ·de

considerar, na elaboração dos planos nacionais, o planejamento dos re-

cursos humanos, como forma de atingir os objet ívose metas pretendidas

no primeiro.

A partir dos resultados das análises e do estudo dos diversos modelos !.

de planejamento, sugere-se implerr.entar um novo modeIo de pjanejarllcnto

ao nível intennedi~rio, espec iFicamente na área de recursos humanos.

caracterizando a inlportânéia da interação de gTLtpcse a produção e ava

Jiação de infom,'l.ções, cujos resultados finais sej arnencami:-l.Lados aos

níveis decisórios para os ajustes necessários no processo de descnvol>

vimento dos recursos humancs, Procura este processo, UIT: mec.anisrnomais

.viável e coerente ent.re as pol.I t icas globai!:' e· de dc!:'env()]Y; :H(>nlo 08

tilização dos recursos hwr~~os no país.
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XIII

o presente trabalho, teve como finalidade anali-
sar, de uma forma geral, as práticas de planej amento de recur
sos humanos no nível nacional no Panamá e, de maneira especi
fica, v~rifi~ar a correspond~ncia dessas p~áticas com o pro-
cesso de desenvolvimento econômico verificado na década de
1970-1980. Para tanto, analisaram-se as políticas elaboradas
e operacionalizadas pelos setores governamental e privado,

visando o desenvolvimento dos recursos humanos, como uma for
ma de responder às ações pretendidas pelo governo, contidas
na Estratégia de Desenvolvimento Nacional 1970-1980.

A anális~ incluiu as relações entre as entidades
governamentais e estas com as instituições privadas ou es-
trangeiras que interviram na formação e treinamento da força
de trabalho, assim como os mecanismos utilizados e grau de
coordenação existente entre elasi com o intuito de analisar
a viabilidade e eficácia destas políticas. Foram analisadas,
também a metodologia, métodos e técnicas empregadas por es-
tes agentes na planificação dos recursos humanos.

Os resultados obtidos propiciaram a elaboração de
sugestoes que visavam:

a) o aperfeiçoamento do sistema de planejamento
dos recursos humanos, tanto na formulaçao de
ações que contribuiam para adequar oi plaros ~
desenvolvimento nacional com a política de re-
cursos humanos, como no modelo de planejamento

atual;

b) a integraçao das entidades envolvidas no plan~
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jamento e na redefinição de programas
nais referentes a recursos humanos.

nacio

Admitindo-se que, todo desenvolvimento implica nu
ma serle de atividades nos diversos setores da economia, a
estratégia de treinamento e formação de Recursos Humanos de-
verá estar orientada para apoiar o cumprimento de metas es-
senciais do setor público e do desenvolvimento Nacional Glo-
bal.

;Considerando-se a disponibilidade de Recursos Hu
manos para a execução dessas atividades como o fatorcondicio
nante para que o processo econômico se realize, pode-se di-
zer que a escassez ou falta de pessoal adequado para desen -
volver as tarefas requeridas pode ser visto como um dos fato
res limitativos para0 desenv6lvimento.

Tomou-se como periodo de estudo os anos 1970-1980,
pois nessa década o Governo Nacional, através da Direção Ge-
ral de Planificação (hoje Ministério da Planificação ~ Poli-
tica Econômica), elaborou um primeiro documento -"Estratégia
de Desenvolviinento Nacional 1970-1980"-, onde apresentou as
linhas gerais do desenvolvimento econômico e social para um
prazo de 10 anos. A Estratégia também contemplava a prepara-
çao ~e pessoal para enfrentar essa nova etapa de crescimen-
to. Tanto o setor da Educação Formal, como os programas de
aceleração no aspecto vocacional e técnico, deveriam ser ori
entados para alcançar os objetivos globais do planejamento e
desenvolvimento administrativo no pais.
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destacada a importância de se de senvo.I ver-em os .recursoshu
manos, ou seja, o incremento nas habilidades e capacidades,
atrav6s da educação formal, capacitação e treinamento, co-
mo uma das~formas de se atingir o desenv6lvimento.

São ainda apresentadas as diferentes formas encog
tradas de integração entre o planejamento de recursos hum~
nos com o planejamento econômico -nacional. Resta salientar
que, mesmo existindo a coincidência de sugestões para am-

- -bos os enfoques, tanto por parte de orgaos governamentais
consultados, como de aut6res pesquis~dos, optou-se por a-
pres~ntar um modelo de planejamento de retursos humanos a
nivel nacional, tom o objetivo de adequar o primeiro ao se
gundo, principalmente- no que concerne as decisões tomadas
no planejamento econômico;

no segundo - M6todode Investigação - sao apresentados os
_passos metodológicos seguidos, assim como da forma de .inves
tigação e as t6cnicas empregadas na coleta de dados, com-
parando-o com outros m6todos e t~cnicas, no que diz respei
to is vantagens e limitações que seu uso apresenta;

. o terceiro - Processo da Plan{ficação no Panami - cont6m
uma interpretação histórica do exercício da planificaçao no
panami, a nívei nacional, mostrando os resultados institu-
cionais obtidos. Destaca, a orientação econômica dos pla-
nos nacionais, assim como os contornos estrat~gicos do de
senvolvimento dos recursos humanos, procurando demonstrar,
atrav~s da sua anilise, o grau de correspondência na formu
lação das políticas;_
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Para que fosse possível efetuar-se um estudo mais
prospectivo sobre o tema, fixaram-se, especificamente, dois
grandes projetos existentes na ~poca:

19) o Aeroporto Internacional de Tocumen e,
29) o Cerro de Minas Colorado.

Naturalmente pelo porte, os projetos represent~
vam para o Governo Nacional, grandes investimentos financei-
ros al~m de requererem considerável contingente humano com
especializaç6es as mais variadas possíveis. Assim sendo, es-
tes casos, pelas suas características, permitiram a cóleta
de dados que retratavam a prática advinda do planejamento dos
recursos humanos al~m de possibilitar a comparação comas
diretrizes preconizadas pelo Plano Geral, mencionado antff~br

mente.

.Para tornar a realidade do Panamá - um país de
aproximadamente 2 milhões de.habitantes - mais acessív~l ao
leitor que não o conhece, ~ apresentado no ap~ndice, uma bre
ve resenha hist6rica, social, política e econ8mica, bem-como
a descrição da situação geral nos fitlimos quinze anos.

o escopo deste trabalho ~ apresentado em sete ca-

pítulos, com o seguinte conteUdo:

. o pr1me1ro - Desenvolvimento de Recursos Humanos e Desen-
volvimento Econõmico - estão expostas as diferentes aborda
gens sobre a utilização· do conceito de Recursos Humanos e
suas implicações no desenvolvimento econômico e social. B
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no quarto - Aç6es Sobre a Planificação dos Recursos Huma-
nos a Nível Nacional - procura-se mostrar, atrav~s de uma
retrospectiva histórica, a institucionalização da planifi-
cação dos recursos humanos n~ país. Apresenta-se de forma
sequencial as aç6es de formação, treinamento e capacitação
dos recursos humanos, executadas pelas diversas ~ .agenclas
Estatais, isoladamente 'oudestas.elll.çoor:denaçãocom empresas
privadas nacionais e estrangeiras. Con t ém este cap ítul.ó , uma
análise comparativa entre as estrat~gias contidas no pla-
no por um lado e, a ~xecuçao das aç6es de formação dosre-
cursos humanos de forma geral por outro, numa tentativa de
verificar a coer~ncia existente entre a formulação e a rea

lização;

no quinto - Estu~o de Caso - examina-se de maneira minucio
sa, a implêmentação e desenvolvimento t~cnico dos projetos
selecionados, assim como as medidas adotadas para a prepa-
ração do pessoal requerido;

no. sexto - Análise e Discussão do Estudo dos Casos - anali
sa-se a evolução dos projetos em'si, e o desempenho dos ó!
gâos estatais na preparação do pessoal requerido, assinal.an
do as limitaç6es na execução das atividadei a nível nacio'
nal, como ~ o caso da planificação dos recursos humanos.A-
inda neste capitulo, procura-se mostrar a complexidade do
sistema de planificação de recursos humanos no Panamá e a
influ~ncia e depend~ncia intelectual externa sofrida pelos
órgãos nacionais, bem como a falta de coordenação global

...entre os esforços interno do pals;
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. finalmente o capitulo sete - CONCLUSOES : Em Busca de Uma
Pritica em Planificação de Recursos Humanos - analisam-se
as diversas formas de planejamento: inteleção, incrementaI
e interação. A partir da conclusão de que o atual modelo
de planejamento não é o mais adequado, propõem-se a impla~
tação de um novo modelo de planejamento dos recursos huma-
nos a nivel nacional.

Este sistema deveri refletir a interação e avaliação entre
ações e objetivos, funcionando simultaneamente como retro-
alimentação no processo de planejamento global e mais esp~
cificamente no planejamento dós recursos humanos provenie~
tes da formação em cada uma das diversas modalidades de

ensino.



CAPtTULO I

DESENVO.LVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS

E.DESENVOLVlMENTO ECONOMICO
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o tópico de desenvolvimento de Recursos Humanos
ao nível nacional, objetivando o desenvolvimento econômico e
social dos países vem assumindo,. realmente, um papel rele-
vante ~ de muita atenção, a partir da d~cada de 1960. Estu-
dos vem sendo realizados e~ diversos países do mundo, procu-
,rando demonstrar como a educação em seu sentido mais amplo ,
ou seja, como agente propiciador das capacidades e habilida-
des aos indivíduos numa sociedade, contribui ao desenvolvi-

mento econômico 'de uma naçao.

Embora a literatura tenha demonstrado que a pr~
ocupação. por parte dos pesquisadores, em ligar o desenvolvi.
mento com a educação data de uns vinte anos,nao podem ser
esquecidos os comentirios de alguns autores como ~oura, Pi-
nho, Schultz; quando assinalam que economistas clissicos co
mo Adm Smith e Al fred Marshall, ji reconheciam que a educação
tem um alto valor,econômi~o, quando, diziam, respectivamente:
"As capacidades e habilidades adquiridas pelos habitantes de
um determinado país devem ser consideradas como parte do ca-
pital"'e "O investimento mais valioso de todos os capitais e
aquele que e investido nos Recursos Humanos". (1)

Esta concepçao de Recursos Humanos como capital
humano, enquanto fator do processo produtivo, tem gerado pr~

(1) SCHULTZ, The odore W. O Capi tal Humano: Investimentos .em
Educação e Pesquisa. Rio de Janeiro, Zahar, 1973..pig;33.
PINHO, Carlos Marques. Economia da Educação e Desenvolvi
mlent~Economico. São Paulo, Pioneira, 1970. pág. 40.
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/ blemas de ordem te8rica e pritica a16m de ter recebido crfti
casde autores de uma linha mais humanista e menos economi-
cista, que enfa t í zam a importância de'veros recursos humanos
como sendo b~neficiirios do processo produtivo, ora' pela utl
lização ~e suas habilidades, ora pelas consequ~ncias sociais

do desenvolvimento.

Destas duas principais abordagens, a segunda i~
terpreta o investimento em educação tlnicamente como um gasto
de consumo, sem definir, de maneira explfcita, ulteriores ob
jetivos econômicos do investimento. A educação viria a ser
uma função social, que coloca a culturà ao alcance de todos
os setores da população.

Realmente o que ocorre com osseg~idores da Gl-
tima linha de pensamento mencionada, ~ que estes não aceitam
que o papel da educação possa se estende-r até a f~nção econ.§.
mica; assim sendo, ~entram sua preocupação apenas nos ganhos
sociais que a educação produz às pessoas.

Ainda que nao se disponha de uma vasta literatu
ra de autores que se posicionem nesta linha de pensamento,v!!
le destacar alguns comentiriosde autores, que embora concor
dando que em determinadas modalidades de ensino nS recursos
humanos podem ser vistos como agentes do pró cesso produtivo,
procuram explicar porque, em outros casos, é errôneo o trata
'mento do homem como "capital humano".
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/ C.F. Maciel (2) citando Hoselitz, considera a

"Educação como o fortalecimento de um bem de consumo, um me-
io de aumentar o nivel de vida da população". Ao fazer este
comentãrio o autor restringe-se i educação de nível pri~rio,
jã que ao referir-se ao nível superior (universitãrio e t~c-
nico) , assinal~ que os fatos demonstram que a educação, nes-
te nivel, apresenta consequências favorãveis ao nível geral
de renda de uma sociedade. No entanto, volta a enfatizar,tam
b~m existe uma parte nesse nível que pode ser chamada de bem
de consumo.

Em primeiro lugar, o autor, ao se reÍerir ao n]
vel primãrio como bem de consumo, deve estar .considerando
que dita formação ~ muito curta e que, portanto, ela nao ofe
rece os conhecimentos e habilidades qualitativamente de ma-
neira eficiente para 'que o indivíduo possa participar plena-
mente da vida econ5mica e social da nação. No entanto no que
diz respeito i formação superior, coménta o autor, a questão
~ outra pois, a p~rcela designada como bem'de consumo deve
estar relacionada com o comportamento do mercad~ de trab~ho.
Em outras palavras: a oferta e demanda de especializaç6es.Na
medida em que os egressos formem parte do contingente desem-
pregado - dada a demanda escassa quando comparada i oferta -
a educação se constitui, sem dfivida e com primazia, em bem
de consumo v

(2) MACIEL, Carlos Frederico. Educação: Consumo ou Investi-
mento? Questões de Conceituação. Pesquisa e Planejamen-
to. São Paulo, (10), dez. 1966. pág. 149.
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Da mesma forma, C.F. Maciel (3) citando A.Lewis
comenta: "Boa parte da Educação relaciona-se na verdade com
a cultura como' bem de consumo, como "agrement",como algo que
integra um bom padrão de vida, tal como um automóvel, as fé-
rias, um seguro, os cigarros". Para este autor, atividades
relacionadas coma literatura e tempo de lazer embora permi-
t~m formar ao homem culto, rião determinam nenhum papel na e!
fera do desenvolvimento e crescimento econômico, portanto
nao é um investimento. Fica claro para este autor, que mmtas
das atividades que poderia~ denominar-se dett6tidian~s. e ne
i ~'cessirias para que o homem possa desenvolver-se de forma in-
tegral e plena, estão longe de constituir u~ investimento,na
medida que não estão gerando produtividade. Particularmente,
acredi to, que é uma posição bastante radical, j i que, embora
elas não sejam produtivas no sentido estrito da palavra, fo~
mam parte do desenvolvimento do homem de forma plena, cultu-
·ral e socialmente, e que sao tão importantes para obter me-o
lhores rendimentos mentais e físicos, a serem utilizados no
local de trabalho e no cotidiano.

H. G .Shaffer (4) procura explicarporque a. economia

(3) MACIEL, Carlos Frederico. Educação: Consumo ou Investi-
mento? Quest6es de Conceituação. Pe~~uisa ~ Planejamen
to. São Paulo, (10), dez. 1966. pig. 150.

(4 ) SHAFFER, Harry G. Investiment in Human Capital:comment.
The American Economic Review. Providence, 51:1026-1035,
dez. 1961.
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tem mais a perder, que a ganhar, na aplicação universal do
conceito de capital ao homem. Primeiramente, expõe este autor
a diferença do investimento em capital não humano e . humano,
comentando que, .pelo menos alguma parte de' quaisquer, gastos:
diretos para melhoiar o hómem, não 6 um investimento como ge-
ralmente 6 concebi.do.A parte qué satisfaz diretamente is ne
cessidades do homem, não tem retornos monetirios, nem efeitos
securidirios no futuro, portanto não serido classificados como
investimentos, são referidos como gastos de consumo. Asegun-
da colocação do autor diz respeito i separação entre gastos '.

! .

de consumo e investimento no homem e recoloca aimpossibilid~
de de dimensionar um retorno específico .no homem, embora con-
corde que gastos agregados para melhorar as habilidades. eca-
pacidades produtivas do homem tem influência positiva na eficiên
cia deste'no'processo·produtivo.O comerrtârio fí natdeste autor 6 de ..que

'.~

no caso deser possíve.L'conputar os gastos,deconsumo e Lnve st í.men to
no homem atrav6s de ganhos salariais, utiliiaresta filtima in
forma~ão ~omo base para a formulação de políticas pfiblicas ou
privadas, seria um erroinquestionivel do ponto de vista so-
ciai e bem estar econ6mico.

Shaffer conclui que nao e'correto nem incorreto,
tratar os investimentos no homem como capital, por6m assinala
que todo investimento que tenda a elevar a produtividad~ ~ do
homem, mesmo que a mai6ria dos gastos, que usualmente são cha
mados de gastos de consumo, estes devem ser considerados como
investimentos, pois direta ou indiretamente ~ontribuem no iri-
cremento da produtividade de uma pessoa.
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Estes gastos, seja de maneira individual ou num
agregado, coris t i tuem-se de partes. insepa-ráveis e indistinguí
veis entre consumo ou gasto de investimento, já que em m~dia
tendem a ter" um impacto ben~fico na produtividade do homem,
presente e/ou futura.

Na primeira grande abordagem, o homem~ consid~
rado como capital ou fator do processo produtivo. Nesta, se
mos tra a v í.nculaçâo': explícitaentre os investimentosnas capacidades
Jes habi'Li.dades humanas com as necess idades do aparato produtivo
em outras palavras, com o sistema econ6mico.

Conforme mencionado anteriormente, diversosau-
toreS nas filti~as d~cadas tem-se preocupado por demonsirar a
conexão existente entre: Recursos Humanos e Desenvolvimento
Econ6mico, variando entre uma conceituação mais ampla ou
mais restrita sobre o que viria a ser d desenvolvimento dos
Recursos Humanos.

Uma das concepções mais amplas do tema ~ coloc~
da por F. Harbison e C. Myers,(5) quando definem a expres~ão
"desenvol vimento dos recursos humanos' como o processo de
crescimento do nível·de conhecimento, qualificações e apti~
does de todos os indivíduos numa soc í edade'"-Af i rmam os auto-
res:

(5) HARBISON,Frederick & CHARLES, Myers. Educação, Mão de
ObrBeCrescirriento Econ6mico: Estrat~gia do Desenvolvi-
mento dos Recursos Humanos. Rio de Janeiro, Fundo de
Cultura, 1965~ página 14.
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-Em termos econ6micos, tal processo poderia ser descrito co
mo aacumulaçio de capital humano e seu efetivo in~estimen
to no desenvolvimento de uma economia;

- Do ponto de vista político, o desenvolvimento dos recursos
humanos, prepara o povo para uma participaçio adulta no
processo político particularmente como cidadios numa demo-
cracia; e

- Dos pontos de vista social e cultural o desenvolvimento dos
recursóshumanos ajuda o povo a l~var uma vida mais pléna,
menos presa à tradiçio.

Estes,dois'autores , além de'considerara
como elemento importante dentro do processo produtivo, fazem
a,sualnclusio também no desenvolvimento dos aspectos políti.
cos,sociais e culturais, todos eles como sendo necesiirios
para alcançar o desén~olvimento integral dos indivíduos.

Na mesma linha de comentirio Moyses Brejon (6)

assinala a expressa0: "Desenvolvimento dos Recursos Humanos
tem por objetivo proporcionar maiores conhecimentos e habili
dades à população, oferecendo~lhe melhores e mais amplas 0-
portunfdades para a realização do aperfeiçoamento da sua ca-
pacidade produtiva, sempre em benefício das pessoas"

(6) BREJON, Moyses. Recursos Humanos,Ensino Técnico e De-
senvolvimento: Uma Perspect iva Bras i lei ra . São PaUlo,
Pioneira, 1968. pig. 13.

"
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Este autor de maneira clara demonstra que tam-
b~m os recursos htimanos constituem fontes primordiais na o~
tenção de ganhos econ6micos, assim seu desenvolvimento tam-
b~m deveri átuar sobre a elevação dos níveis de vida da po-

pulação.

Uma concepçao mais restrita do conceito de de-
senvolvimento dos recursos humanos aparece com H~ctor Cor-
rea (7) quando diz, "Os seres humanos participam no proces-
so econ6mico de duas maneiras: como fatores de produção e
como objetivos fitiais do processo econ6mico e social. O es

_.

tudo dos elementos que determinam a capacidade de trabalho
dos homehs e sua influ~ncia na produção, ou seja a anilise
dos seres humanos como fatores de produção, constit~i a eco
nomia dos Recursos·Humanos".

Esta concepçaodeixa de lado aspectos que hoje
sao aceitos como formando parte da planificação econ6mica e
social~ aspectos que ne~essariamente devem ser consideradoi

. .

quando se deseja" trabalhar com uma linha humanística.

Enquanto os dois primeiros autores analisam o
homem nas dimensões econômicas e não econ6micas, este último
parcializa seu enfoque ã perspectiva únicamente.~con6mica.

(7) CORREA, H~ctor. Economia de los Recursos Humanos. Me~!
co, Fondo de Cultura Econ6mica, 1970. pig. 9.
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L. Roggi (8) citando Lé derman diz "os recursos

humanos é o estudo que trata das relações entre os seres hu
manos com os processos de desenvolvimento econômico e so-
cial, sob duplo enfoque: ou beneficiário direto da ativida-
de ou como meio de- alcançaro desenvolvimento", Em outras pala
vras, os serem humanos como beneficiários ou obj~tivosfi-
nais do desenvolvimento econômico e social e como produto -
res e insumos de importância fundamental nas atividades eco
nômicas e no processo de planificação".

I'

Este autor situa o homem como fator e,como be
neficiário da produção, s6 que neste ,filtimo,iimita a sua
consideração à condição de empregado do processo produtivo.
Para Lederman como comenta posteriormente, a finalidade da
planificação, nao é o desenvolvimento econômico' em si, mas
o desenvolvi~ento tendo como objetivo primordial o 'aumentO
do nivel ~e vida geral, mediante a utilização racional dos

'recursos fisicos e humano do pais. A habilidade para apro-
p'tiar-sedo incremento do nível médio de vida, depende da
participação e distribui~ãodo esforço geral no pa{s median
te seu emprego produtivo.

Braverman(9) reconhecendo que a produção capi-
talista caracteriza-se pelo intercâmbio de relações, mais

(8) ROGGI, Luis. Notas sobre el Concepto de Recursos Humanos.
Buenos Aires,Centro Americano de Desarrollo Social, s.d.
(Proyecto 102 OEAJ.~ pág. 2.

(9) BRAVERMAN, Harry. Trabalho e Capital Monopolista: A De-
gradação do Trabalho no séc.xx. Rio de Janeiro, Zahar,
1977;pág. 55.
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especificamente da compra 'e venda da força de trabalho, as-
sinala como uma das condições básicas para este fim "o -propo

sito do emprego do trabalhador, torna-se a expansao de uma

unidade de cap i tal, pertencente ao empregador ,que está assim
atuando como um capitalista: o processo de trabalho começa,
portanto com-um contrato ou acordo que estabelece as coridi-

. -çõe s da venda da .força de trabalho pelo trabalhador e sua com

pra pelo empregador".

Para Braverman, o que distingue a força de tra-
balho humano não é a sua capacidade de produzir um excedente,'
mas a forma inteligente e proposital que ajuda a produzir co!!,
d içôe s sociais ecul turais que, consequentemente, ampliam sua

pr6pria produtividade.

A CE1;>AL(10) afirma que, seja a educação um fim

social ou um fim produtivo,édificil determinar essa dicoto
mia,já que qualqu~r desenvolvimento econ6mico, pode incor-
rer no risco ,tanto se não se cumprem.os f ins sociais e indivi-
duais do sistema educa t i.vo , . como se se deixam_de realizar os
fins estritamente de ordem econ6mica.

A adoção de uma ou outra concepçao, sobre os Re
cursos Humanos, estari determinada pelos objetivos e anil~es
que desejem rea~izar. Essa opção determinará, por consequen-

(10) CEPAL. Desenvolvimento Econõmico e Educação: Perspecti
vaso IN: PEREIRA, Luis. Desenvolvimento, Trabalho e
Educação. Rio de Janeiro, Zahar, 1967. pig. 64-79.
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.c í a , o campo da política de Recursos Humanos , que 'pode ir
desde ações diversas em âreas diferentes: social, cultural,
polítiCa e econ6mica, como ficar no estritamente econ6mico.

Foi observado, de forma quase uninime que a a-
quisição de conhecimentos, como o desenvolvimento de habili

•.- I

dades e destrezas no indivíduo, é, principalmente,· importan
te parachega~ aos objetivos de desenvolvimento econõmico e
social.

Resuliado~ di viii as pesquisas, quando diver -
sos economistas tentaram comparar as taxas de crescimento e

-con6mico da produção total com os de capital e do trabalho
.empregado para produzir esse total,' confirmam essa posição.
As anilises efetuadas e~ diversos países chegaram a revelar

\

um residual importante de 60% a 80%(ao-crescimentoda produção
total qtienãopoderia~er explicadoapenas'pel~,c~escimentodos fato-

.' " '", . -- ,"

res capital e trabalho.

Desta forma T. Schultz (11) analisando o cres-
cimento econ6mico dos Estados Unidos da América, coloca que,
observou-se amplamente que os aumentos ocorridos na produ ..:.
çao nacional, tem sido.amplamente.comparados com os acrésci
mos de terra, de homens-hora e o capitai físico ,re~roduzí -
vele O investimento em capital humano talvez seja a explic~

(11) SCHULTZ, Theodore W. O Capital Humano: Investimentos
em Educação e Pesquisa. p~g. 31.
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ção mais consentanea para esta assinalada diferença".

Outro a fazercomentirios sobre a mesma linha
de pensamerrto ê M. Brejon (12) que citando a Torres Bodet
comenta que esti sendo reêonhecido, de forma generalizada,
·nos últimos anos, que "os recursos humanos devidamente cap~
citados t~m sido fatores determinantes no aumento da produ-
tividade das sociedades mais industrializadas", e que "a a-
cumulação de conhecimentos técnicos e habilidades priticas,
explica o progresso da mesma maneira, ou mais, que a acumu-
lação de material ou que o desenvolvimento de novos recursos
naturais".

Cabe ressaltar que tais afirmações, nao diminu
em a importância da participação dos fatores trabalho e ca-
pital no acréscimo da produção, afirmar urna questão destas
é quase impossível, no entanto deve-se deixar bem claro que
não existe dúvida que as fontes mais importantes do cresci-
mento econômico é a aplicação econômica do conhecimento téc
:riico.

Historicamente, o estabelecimento da correIa -
çao entre recursos humanos e desenvolvimento econômico, sur
ge no marco da recuperaçao e ieconstrução dos países, espe-
cificamente da Europa.Ocidental, após a última guerra mundi·
aI.

\

(12) BREJON, Moysés. RecUrsos HUmanos, Ensino TécnÍco e De-
senVolvimento: Urna Perspectiva Brasileira. pág. 39.
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Observando-se neles um rápido desenvolvimento
com taxas de cresêimento elevadas, os economistas começam a
indagar sobre os fatores que influenciaram e fizeram possi

ve1 a sua recuperação.

o básico deste acontecimento, é que muitos paí
,

ses, principalmente os chamados países subdes~nvo1vidos, c~
meçam a preocupar-se em alcançar maior es e melhores níveis
de desenvolvimento, mais notadamente nas fi1timas duas déca-

das.
I!
.1

'. e

E necessário esclarecer neste momento que, a

expressa0 de des~nvo1vimento econ6mico não se sintetiza na
elevação do produto· nacional "per capi ta'",o termo é mui to
mais' amplo. Ele implica numa expansão' qua1i tativa da econo-
mia,em trahsformaç6es quantitativas e qualitativas dos p1!
nos s6cio-econ6micos e cu1túrais e das políticas pfiblicas ,
assim como atuar diretamente sobre fatores capazes de ptopi
ciar tais transformações.

Hélio Jaguaribe (13) comenta em seu texto Desen
vo1vimento E~on6mico e Desenvolvimento Político, que o de-
senvolvimento hão é apenas o aumento quantitativo do produ-
to "per capi ta", ele abrange o sentido de·aperfeiçoamento
qualitativo da ~conomia,através de melhor divisão do traba-

(13) JAGUARIBE, HElio. Desenvolvimento Econ6mico e Desen~
volvimento Po1itic6. Rio de Jan~iro, Fundo de Cultu-
ra, 1962.pág. 13-21.
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lho, do emprego de melhores tecnologias e de melhor utiliza
ção dos recursos naturais e do capital; é, portanto, um pr~
cesso de transformação quali tativo que 'implica fenômenos p~
liticos, ecrinômicos e sociais tendo como pfincipal objetivo
a elevação do padrão de vida da população.

Na mesma ordem de idéias E. Pe laez (14) coloca
que o desenvolvimento além de exigir transformações de infra
estruturas ede cariter produtivo exige trans~ormações na
capacidade e habilidade do homem para félzer frente aos obj~

I'
tivos e metas ~ré-es~abelecidas pelo pais. Além dos recur -. .

sos humanos çontarem com especializações para desenvolve~as
e utilizi-las em prol das atividades produtivas existentes, é
preciso que o país conte com uma es trutura produtiva que pe,!.
mita ao homem aprimorar, desta forma,' sua qualidade humana.

Compartilhando P. Hauser (15) afirma "o objet,!

vo do desenvolvimento econômico é elevar o padrão de vida
do povo. Os habitantes de uma nação,· todavia; não apenas se
beneficiam com os resultados do desenvolvimento econômico
como também desempenham papel especial na sua consecuçao,p~
is constituem os recursos humanos".

(14) PELAEZ, Emmanuel. Elementos de Transformação. In:GODWIN,
Francis; et alii. A torça Criadora. Rio de Janeiro,Fre!
tas Bastos, 196~. pa~. 49-65~

(15) HAUSER, Phillip· M. População e F6ntes ~a Força-de-Tra-
balho do Desenvol vime·nto Econômico . In: <RECURSOS,Huma -
nos para o Desenvolvimento. Rio de Janeiro, Centro .de.,~,
Publicações Técnicas da Aliança pari o Progresso - Mis~

. _ _ . t.~t
são Norte-Americana de Cooperação Econômica e _.TeCTIlCa
no Brasil - USAID, 1965..' p âg. 12.
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A importância que e atribuída aos recursos hu
manos por este autor reune .tanto os aspectos mentais como fí
.sicos do homem. Comenta que a falta de atenção para aspectos
tais como a 'expansão demográfica, desiquilíbrio na distriliui
ção populacional e potencial humano não devidamente instrui
dos, podem retardar o desenvolvimento econ6mic6 de qualquer

.pafs. Tanto a capacidade mental do indivíduo; como a prepa-
raçao fí§ica do mesmo, sio de valor incalculável para colo-
car pessoas aptas no trabalho, conclui.

. (16)Por sua parte F. Harbison ~ mais enfático
enquanto ao papel que jogam os indivíduos no desenvolvimen-
to econômico, quando diz "a riqueza de uma nação depende,em

. . -
Gltima análise I"da capacidade produtiva ~ do~níveis de edu
cação de seu povo l.--:.) o progresso ~ claro ,relaciona-se com

! • " .,~. -.

os níveis geraisfta educação e especialização da totalidade
da população de um país; está por~m ainda mais intimament~
vinctilado ao desen~olvimento dos recursos humanos estrat~g!
cos de alto nível". Harbison considera o potencial estrat~-
gico, como aquele que possue 12 anos ou mais de instrução.
Este autor junto com C. Myers, em seu livro Educação, Mão-
de-Obra e Crestimento Econômico analisa, de forma global
os problemas da educação e do treinamento no contexto do
desenvolvimento econômico e toma como exemplo os diversos t

(16) HARBISON; Frederick. O Desenvolviménto do Potencial
Humano de Alto Nível e o Crescimento Econômico. In:
RECURSOS Humanos para o Desenvolvimento. Rio de Ja-
neiro,Centro de Publicações T~cnicas da Aliança p~
ra o Progresso - Missão Norte-Americana de Coopera-
ção Econ~mica e T~cnica no Brasil - USAID, 1965.p.l.
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estágios que caracterizam aos diversos países; chega ainda,
a demonstrar a relação existente entre estas duas variáveis.
Ao concluir sugere métodos e procedimentos para a integra _
ção do planejamento educacional e de mão-de-obra, com a pIa
nificaçãodo desenvolvimento econômico e social. Este ponto
será tratado de forma mais detalhada no ítem seguinte no
que respeita i integração dos dois tipos de planificação 1

no cohtexto nacional.

Observa-se pois hoje em dia que, o problema do
I,

desenvolvimento econômico não ~e limit~ tão s6 as necessids
des de recursos ~ateriais, mi~sim,sobretudo, ao cálculo
das necessidades de recursos humanos que serão requeridosp~
las metas estabelecidas no plano. Portanto é evidente que,
a elaboração da pLani ficaçâovec onêm í ca de um país não pode
relegar a u~ segundo plano o desenvolvi~ento de seus recur-
sos humanos. E imprescindível que eles formem parte inicial
do processo ,de planificação, já que constituem'o potencial
estratégico básico para obter um equilibrado planejamento ,
aspecto furidamental para a promoção do desenvolvimento gl~
balo

A Relação entre Planificação dos Recursos Humanos e Planifi
cação Econômica e Social a-Nível Nacional-

O ,reconhecimento de que os investimentos em R~
cursos Humanos são importantes para a obtenção do desenvol-
vimento econômico ~e uma nação é quase universal.

Todos parecem estar de acordo, tanto da impor-
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tância do mesmo, como da necessidade de integrar a planific~
ção dos recursos humanos ao plano de desenvolvimento na::ional.
No entanto como comentam alguns autores, embora se reconheça
esta necessidade, a atenção que lhe tem oferecido, ãplanifi
cação dos recursos humanos dentro dos manuais de planifica-
ção, ~ relativamente escassa. Ocasionalmente, eles sao consi
deràdos dentro dos planos de desenvolvimento ainda que se
façam algumas considerações, são muito gerais; nao
com p~ecisao as medidas que devem ser adotadas para utilizar

definem

racionalmente o potencial humano.
"I,

No caso específico dos países em desenvolvimen
to, as iniciativas que se tem observado, no âmbito da plani,-
ficação ,dos recursos humanos, nao obedecem uma concepção da
planificação geral. A maior~a dos estudos sobre o,tema repr~
sentam píincipalmente, esforços parciais e não chegam a ser
integrados, numa visão amp'iade desenvolvimento econômico e
social.

A pouca vin2ulação do problema dos recursos hu'
manos, no contexto da planificaçâo econômica, se re~lete nos
próprios planos, deixando transparecer a falta de definição
nas metas de crescimento econômico global, setorial e regio-
nal em termos de ocupação, produtividade e qualificações de
recursos humanos. Estas limitações por sua vez, estão acomp~
nhadas pela escassez de dados estatísticos suficientes e con
fiiveis, a aus~ncia de crit~íios normalizados para sua siste
matização e ordenamento e a falta de orientações metodológi-
cas que se ajustem i realidade de nossos países.

Na realidade, as limitações mencionadas ante-
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riormente sao conhecidas dos profissionais de planejamen-
to bem como algumas outras características tais como: a cons
tante mutação do processo de desenvolvimento; a crescente I

participação de cada um dos setores econõmicos; o surgimen-
to e a utilização de novas técnicas de trabalho. Estes as-
pectos exigem que, em países que apresentem economias em de
senvolvimento, :se prepare de forma cada vez mais especiali-
zada, um contingente profissional que desenvolva de forma e
'ficiente as atividades de planejamento. Torna-se claro nes-
te contexto, que~ funçãoptecípua seri a de anteciparas
tend~ncias e projeções no que concerne i real necessidade I

de recursos humanos, procurando Lnco rpo r à-To s no processo de
absorção do progresso tecnológico.

Igualmente importante é o fato de que'os inTe~
timentos efetuados em educação e treinamento (17) devem ser
planejados em tempo hibil, de forma a se minimizar o risco
de que sua car~ncia prejudique e/ou afete outros campos. E~
te aspecto assume proporções consideriveisno tocante i edu
caça0 formal, quando seu retorno· apenas ocorre no longo pr~
zo e, as correções que porventura se pratiquem, não apresen \~,

tam resultados imediatos.

(17) Educação: Processo de Transmitir Conhecimentos Gerais
e Desenvolver Capacidade Mental Bisica.
Treinamento: Ensino de-Espetializações mais Especí~i-
cas para Tipos Especiais de Tarefas.

ef·.HELLER, Walter. Homens, Dinheiro e Materiais. In:GODWIN,
Francis, et ali i . A. Força Criadora. Rio de Janei ro ,Frei.
tas Bastos, 1967.pi~. 38.



\
'\•,

• .20.

\
Considerando as limit~ç6es de todo planejamen

to formal, as previsões futuras const~~em junto com a anão·
\lise de mão~de-obra existente" os princiP\~ elementos de

um plano de Rec~rsos Humanos; deve seratualiza~a, modific~
da; alterada i medida qu~o processo §e desenvolve.

Modelos de'ajuste como o proposto na parte fi
naldo trabalho, devem constituir parte 'integrante da pla-
riificação de Recursos Humanos, procurando corrigir os desVi
os i medida' que se processa o desenvolvimento.

! I

Os problemas relationados com os xecursos hu-
manO$, variam de,país para país, assim sendo, é necessário,
antes de 'determinar uma estratégia de desenvolvimento dos
recursos humanos efetuar uma avaliação precisa dos recursos
humanos existentes no país. Esta avaliação pode ser denomi-
nada de análise de mãb~de-obra'e consiste, em obter uma cla-
ra visão dos prlncipais problemas de recursos humanos e su-
as causas, para logo após, na medida do possível fazer uma
estimativa sobre as necessidades futuras.

, M. Brejon, (18) citando F. Harbisrin. ~ssina1a
que para a realização desta ~nili~e. é preciso:

1. Determinar' a escassez de pessoas possuidoras de habilida
des em cada um dos principais setores da economia" e anâl i.

(18) BREJON, Moysés . RecUrsos Humanos, Ensino Técnico "e"De
senvol.v í.men't o : Uma Perspectiva Brasi.Le i r-a'. pago 32.
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se de suas causas;

2. Determinar o excedente de pessoal treinado, como também,
dos trabalhadores não qualificados e suas causas; e,

3. Fixar. metas de desenvolvimento de recursos humanos, ba
seando-se nas expectativas de crescimento econ6mico.

Além destes aspectos-mencionados é preciso con
tar com a analise de outros fatores, tais como: acapacida-
de nacional de desenvolver os recursos humano~; as técnicas
de formação e tr~inamento~' o pápel do setor ~~ivado no trei
namento.

Os resultados daanilise dos recuros humanos
existentes, assim como das circunstâncias educativas prese~
tes no país, determinaram, no caso exposto,.melhores alter
nativas do desenvolvimento dos recursos humanos,' ora no ní-

vel de qualificação e quantificação, ora na fixação de tare
fas no complexo sistema institucional e empresarial.

E necessirio esclarecer, que este trabalho
procura estudar, de forma específica, a planificação dos 'R~
cursos Humanos e não a planificação Educaciorial, ,embora sai
bamos que as duas estão interligadas.

A grande distinção entre ambas se di no campo
de açao correpondente a cada uma e aos interesses que se
piop6em. Enquanto a plan~ficação fta Educaçã6 procura formar
qualitativamente os indivíduos dentro de uma sociedade, não
contemplando a formação a outros níveis e modalidades. a pl~
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nificação dos recursos humanos engloba todos os processosr~
lacionados, al~m da formaçio profissional e da utilização

da mão-de-obra. Por outro lado, a primeira se coloca na po-
sição .de atender ãs necessidades dos indivíduos tanto como
agente de produção, como tamb~m de elevar o nível cultural
e social, e a segunda restringe-se a considerar os homens'
como fatores do.processo produtivo, sendo seu objetivo tor-

- , -ná-Ios· mais eficientese mais produtivos, na medida do possí-
velo .:

Sendo o interesse deste trabalho a aplicação
de um modelo de planejamento de Recursos Humanos que le~~':à
formulação de üma política de recursos humanos mais adequa-
da com a realidade do país ém questão e, a uma operativida-
de mais eficaz, são apresentados alguns exemplos, que procu
ram vincular a planificação dos Recursos Hrimanos i planifi-

caça0 econômica nacional.

Antes de apresentar asugestio da Organização
Internacional para o Trabalho (OIT) ,(19)-de como deve ocor-
rer a integração entre amba~ a nível nacionil, cabe mencio-
nar o comentirio feito por este mesmo 6rgão ao referir~se '
aos fatores que in2idem para que exi~ta esta lacuna. Para

tanto, coloca duas_ grandes con§ideraç5es:

_ primeiro, a abundincia de mão-de-obra que caracteriza o~

(19) OIT. La rn:tegraci6n:de TaPlan:ificaci6n:de TOs Recur-
sos Hurn:a:nosen:laPlan:ificaci6n:deIIDes-a:rr-dllÜ Econo·:...

-rn:ico.Documento. s.n.~. pig. I a 38.

,.
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países. subdesenvolvidos e na qual se infere que,de forma g~
ral, esses trabalhadores podem suprir a demanda dos planos
de aesenvolvimento;~-segundo, a escassez de recursos fi~an
ceiros nece~sirios para a execuçio do planejado, obrigado a
que os objetivos e metas econômicas sejam expressas em e~ue
mas ordedados de cresci~ento, demonstrando desta forma a
necessidade de capital de fontes estrangeiras.

Da mesma forma que explica este grarlde vazio
aponta também quatro grande s razões' pelas quais a pLan i f ica
çio dos recursos humanos deve ser integrada a planifica~i~

global:

1. A abundincia dessa mio-de-obra, longe de ser uma situa -
çio que elimine,a preocupaçio nas quesrões de emprego,p~
de criar pertubações caso nio se lhe dê sua merecida a~
t enç âo , consti tuindo um -,p~oÍltode estrangulamento na boa
execuçio do plano, ji que a adesio da populaçio ~ de
grande importincia;

2. Contar. com os recursos humanos qualificados para a real!
zaçio do plano ~ de primordial importância, portanto e
mister que o país conte com um mínimo de .trabalhadores
qualificados necessiriospara o desenvolvimento do plano,
no momento que sejam requeridos para desempenhar as di-
versas atividades;

3. A formaçio da ,mio-de-obra exige recursos financeiros,a~
.sim é necessár-ioque o plano especifique, também, oS,gas-
tos que serao incorridos naformaçiodos recursos ~equer!
dos pel o plano;'
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4. Por último, a planificação que nao contemple a formação
e utilização de seus recursos humanos, estará deixandodé
lado a oportunidade de aproveitar o elemento mais impor-
tante do 'processo de produção e assim desprezar importan
tes oportunidades de desenvolvimento dentro da economia.

Na;verdade, a importincia que se tem atribui-
do aos recursos humanos dentro do plano nacional de deseniol
vimento, parece ter sido a~idental, pois não existe uma ma-

.nifestação constante e·sistemática a respei to de seu. valor
+:

com relação ão de~envolvimento econ5mico. Não ~ de surpreen
der então, como foi comentado anterior~ente, as açoes mais
fracas em quase todos os planós econ6micos, sejam referen -
tes i educação, treinamento e outros aspectos relacionados
i capacidade do povo.

Com relação isconsiderações da orT sobre a
integração da planificação dos recursos humanos ao pláneja-
mento econômí.co, nota-se que está baseado -nas etapas do pr~
cesso de planificação, onde cada uma delas deverá conter um
componente dos recursos humanos, desde sua elaboração até
sua implementação e 'controle. As etapas determinadas pore~

\ .
te organismo no processo de planificação, são apenas um cri
t ér í o vde como pode funcionar, e não álgo definido. são elas:
recompilação de dados básicos; determinação de objetivos gl~
bais provisórios; determina~ão de objetivos setoriais provi.
sôrios; seleção de projetos; desenvolvimento de planos set~
riai~ e, revisão definitiva do plano de desenvolvimento,que
para o caso dos recursos·humanos"seráa revisâo definitivados" p.rog'ra
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mas que se desejam desenvolver.

A seguir sao apresentadas as atividades quedê
verao ser desenvolvidas pelos profissionais de Recursos Hu-
manos para a elaboração do planejamento:

I. Recompilação de dados básicos: serg necessário fazer um
levantamento de informaçõ~s que permitam arialisar a situ
açao vigente e, caso necessário, efetuar as projeções das
tend~ncias alongo prazo. As variáveis a serem considera
das são: população., economicamente ativa, taxa· ~e'parti-
cipação, níveis de formação e educação, desemprego, sub~
empre go, rendimentos da população economitamen te at.iva (
individualmente, por unidade familiar e outT~s,tanto no
plano nacional, como regional, consideiando, ii~da, bs

movimentos migrat6rios externos ~ internos. Paral~lamen-
te a esta ação, ~ necessário efetuarp~squisa sobre os
meios educa tivos e formação exis tente e ava Lí ar a sua e-
ficácia. Esta atividade ~ desenvolvida prEvia i planifi-
caça0

1
já que o Governo precisa contar com estes conheci

mentos, para detetminar seus objetivos de desenvolvimen-

to;

2. Deteiciinação de objetivos globais provis6rios: uma vez
determinados os objetivos econ5micos e expressos num6ri-
camente,vem a fase de desagregaçãO dos mesmos. Neste ~o
ment0

1
0sespecialistas de recursos humanos, devem av~li

ar, entre outras, a primeira aproximação das necessidades
de mão-de-obra qualificada, impostas pelas metas de de-
senvolvimento. Para isto são utilizados diversos modelos
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e t€cnicas ji conhecidas, por€m devem ser aplicados de

acordo.i realidade do país;

3. Determinasão de objetivos setoriais provisórios: agora
se trata de proceder a uma desagregação dos obj etivos gl~
bais, por tipo de produção, determinando quais bens e
serviços devem ser produzidos para satisfazer a demanda!
prevista, seja direta ou indiretamente. A função que de~
vem desempanhar os especialistas em recursos humanos, ;€
a de determinar as necessidades de mãd~de-obra, comparar
com a oferta prevista afim de descobrir os desequilíbrios
e de propor medidas adequadas para reduzir tais desequi~
Lfbri.os . Com esta ação se.chega a uma primeira aproxima-
ção das necessidades de mão-4e~obra por categoria profi!
s í ona l :e nível de vfo rmaçâo e de apresentar os excessos '
ou faltas de·determinadas qualificações, assim como apr~

. t
sentar as medidas corretivas, alternativas;

4. Seleção de projetos: pela falta de meios t€cnicos e hum a
nos para a elaboração e realização do plano como um to-
do, € selecionado um determinado nGmero de projetos~cla-
ves para cada, sitor e que influenciem sobre toda a econo
mia. A função dos especialistas em recursos humanos. € a
definição de: um "valor de referência" (accouting price)
para a mao-de-obra; estudos de métodos passíveis de pro-
dução, que permitam obter a pr6dução desejada recorrendo
em maior medida, à mão-de-obra disponível e, avaliações'
mais precisas das necessidades de mão-de-obra nos diver-
sos níveis de qualific~ção uma vez preparados os proje -

tos;



.27 .

5. Desenvolvimento dos planos setoriais: estando definidos
os projetos setoriais"pode-se fazer uma avaliação mais
precisa do emprego e determinar as necessidades de mao-
-de-obra de cada setor nos diferentes níveis de qualifi-
cação. O programa a ser preparado considerari tanto as
necessidades a curto prazo, como o desenvolvimento a lon

go praz,o;

'6. Revisão defiriitiva ~o ~lano de desenvolvimento: nesta ~l
tima etapa os planejadores de recursos humanos deverão!
presenta~ resultados ~int~ticos relativos i mão-de-obra
e, indicar is autoridades responsiveis, os problemas que
podem otojrer com aaplitação do plano, com o objeto de
provocar uma revisão dO,mesmo sobre pontos precisos, vi-
sando a adoção de novas medidas.

Esta metodologia de trabalho conjunto, suger!
da pela OIT, ~ bastante aceitivel e coerente, deve-se no en
tanto mencionar um fator _limitativo: a metodologia exposta
.assume que, a estruturq de planejamento conte com uma equi-
pe de profissionais altamente qualificados que, possa prod~
zirecontrolar as informaç6es~, al~m disso, receber o a-
poio ministerial e go~ernamental imprescindível, devido a
importãncia que o trabalho assume dentro do planejamento g~

ral da nação.

Conv~m notar também, que nos últimos anos a
discussão sobre planejamento, têm sido extendida não ünica-
mente ao processo de planificação de Recursos Humanos, mas
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também aos modelos de planejamento em si.

Oszlak e Trist, (20) ao analisar os diferen-

tes tipos d~ modelos de planejamento, faiem refer~ncia a
tr~s: Inteleçãoou compreensivo, Interação ou adaptativo e

incrementalista.

Para estes autores, a comple2Sa interdepend~n-
cia das organizações e a incerteza dos ~lanos" 'resriltant~s
das constantes transformações sociais, politicas e tecno15-

. i ~ . .

gicas do mundo, e especificamente de ca~ipais, colocam nu
ma posição duvidosa a eficicia dos planejamentos compreen-
.sivo e incrementalista, na medida em que ambos assumem o "do. '

minio de atuação" (domain seletion), isto é, o que ,se deve
faier,o que se deve considerar com6 sendo dado ou deixado,
ao acaso. S~gundQ estes autores, este papel pas§ivo do plã-
nejamentorequer um encaminhamento a uma postura mais ativa
mais intervencionista, com a esperança de alcançar resulta-
dos bem sucedidos. Planos devem ser coritinuamente descober-
tos e avaliados" que permitam as necessárias modificações no
desenvol vimento do processo assim, se estará trabalhando com'
uma mentalidade de pesquisa-açao"que atuando junto com o

(20) OSZLAK, Oscar. Políticas Píib li cas en;'Regimes Poli ticos .:
Reflexões a partir de ~lgumas experi~ncias
ricanas. Revista de Adminis tração Pública .
ne iro , 16 (1), jan/mar. 1982~:,pâg. 17-60.
TRIST,Eric. Epilogu~: ~ction Research and Adaptative
Planning. In:Clark,A.W~ (ed) Experimenting With Organi-
zatiOns: The ActionResearch Approach. New York, Plenum,

latino-ame-
Rio de Ja

1974.
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modelo adaptativo, resultara numa modalidade que se deve tor
nar um valor social para alcançar o desejavel no futuro.

,
Tendo em vista que o capítulo final, tratara

deste assunto com maior profundidade, onde se expõe as cara.f
terísticas destes tr~s modelos de planejamento, cabe comen-
tar como antecipação ao leitor, 'que este mode lo adapta tivo' ..·

caracteriza-se por uma posturapro....;ativa,prem~ncia do
.,nl-

.vel normativo e da necessidade do compromisso de muitos gru
pos de interesse, se se deseja uma implementação bem sucedi'
da. A sua intenção é o estabelecimento de uma "ordem ne~ci~
da", comnumer6sa retro~informação, para efetuar a av~lia -

çaoe autocorreção.

F. Harbison{e C. Myers, (21) trabalhando em

outra direção, também com o objetivo de demonstrar o víncu-
lo entre o planejamento dos recursos humanos por um lado e
por outro b do desenvolvimento econômico, realizam um exame
das políticas alternativas de desenvolvimento dos recursos
humanos no curto, médio e longo prazo, considerando que es-
tes representam, na perspectiva temporal, o âmbito no qual
se desenvolve o processo de planejamento.

De acordo com os autores. o primeiro'passo a
ser definido numa estratégia de desenvolvimento de recursos

(21) HARBISON, Frederick & CHARLES. Myers.Educação, Mão-
-de-'Obrae 'CrescinientoEconômico : Estratégia do Desen
volvimento dos Recursos Humanos. pago 241-247.
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'humanos é o exame si stemât.í.code seus problemas e das neces-
sidades de mão-de-obra que seião' requeridas.

Assim, na perspectiva do curto prazo, logo a
J

pós contar com os resultados da aná1ise da situação detecta-
da sobre o problema da mão-de-obra, inclui:

1. Um inventário de emprego e de necessidades imêdiatas de
mão-de-obra;

2. Exame geral do sistecia de ensino;

3. Estudo dos programas existentes e utilizadas para a for-
maçao e,

4; Breve analise da Estrutura dos incentivos e de utilização
do pessoal altamente especializado.

o planejador-de recursos humanos, deverá ini-
ciar o ~studo sobre as formas que permitam melhorar o trei-
namento no trabalho propriamente dito, no~ principais esta-
belecimentos empregadores do país.

Devem considerar7se os cursos suplementaresem
tempo parcial, aiém"de-,não- se despre zar a importância da e-
ducaç âo, geral do adulto como sendo aquela vinculada ao desen
volvimento da comunidade, e que por si só determina a viabi
lidade dos programas e os gastos que os mesmos incorrerão.

Ainda no curto prazo e considerando que é di-
-fícilmudara or.lenraçáo.equa.lidàde "da-educaçào-do'2·<?·,é 39i1rvel: pode-se
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influenciar na distribuição de oportunidades atrav~s da 0-
ferta de bolsas de estudos, matrículas e outros subsídios
em função das necessidades críticas de mão-de-obra .

.Assim mesmo, ~ necessário avaliar as vantagens
de enviar estudantes para realizar estudos no exterior, de-
terminar prioridades de treinamento profissional e catego-
tias sub-profissionais, assim ~omo exigir do estudante
vinculação de sua qualificação e trêinamento adquirido

a

-as
ocupações determinadas por u~ período de tempo específico à

J •

conc1us~o~,do treinamento e~ fin~lmente, considerar a re-
construção apropriada do sistema salarial e incentivos que
estimulem a mão-de~obra em ocupações cíiticamente necessá -

rias.

Um outro áspecto que deve ser· considerado nes
te prazo, e que .nao foi comentado pcir estes autores, no en-
tanto foi observado por W. He~ler~ (22) ~ a utilização de'
mão-de-obra especializada estrangeira. Este- aspecto pode
constituir um instrumento eficaz para o desenvolvimento da
mão-de-obra"10cà1,.obtendo-semaiores benefícios no sentido de u-
ti1izar a transmissão de conhecimentds, e criando um ~~undo
de contra-partida humana. Esta ~ uma característica que se
observa nos países em vias de desenvolvimento, onde o pro-
gresso economico e social está na dependência do emprego da

(22) HELLER, Wa1ter. Homens,Dinheiro e Materiais. In:GODWIN.
Franciset a1ii. A Força Criadora. pâg. 33-44.
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mão-de-obra estrangeira. no entanto, assinala este autor que,
o tratamento deve ser muito cuidadoso, ji que estes Gltimos
não farão parte, definitiv~mente, da estrutura da nova" so-

"ciedade.
.",

Retomando o aspecto temporal de Harbison - &
Myers, com relação ao médio prazo , que caracteriza a maioria
dos planos de desenvolvimento.pode-se pensar em mudanças na
estrutura e produção da educação formal, embora de forma 'li
mitada~ Por exemplo. a educação secundária teria que rece

i.

ber màior atenção e prioridade. com ~nfase nas diiciplinas~
de matemitica e ci~ncias,proporcionandD maiores conhecimeg
tos e preparação adequada para o trabalho de nível unive~si
tirio ou sub-profissional nesses campos. Esta prioridade d~
ve ser contemplada tanto nos países subdesenvolvidos, como
naqueles parcialmente desenvolvidos ou relativamente avanç~

dos.

Nos países em desenvolvimento, a instrução
parti~ularmente no nível superior, deve ser orientada para
a ciência e engenharia. ~. importante .então que, preferencn!
mente, os esforços educativos se concentrem no nível supe -
rior que no inferior. tendo-se em conta a produ~ão de gra-
duadosem determinado período de planejamento.

Dutra medida recomendada é a redução de aban-
donos e, talvez, a recuperaçao destes em algum tipo de edu-

caça0 secundiria superior.
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to dos recursos humanos a nível nacional deve contar com um
órgão ou unidade que possa coordenar todas as atividades ,que-
em termos de recursos humanos lhe competem, procurar uma

~ .coerenCla nas aço~s, coadjuvar esforços e racionalizar os
recursos econômicos.

Um outro estudo que merece comentário é o rea
lizado por E. Lederman "Los Recursos Humanos em America La-
tina",(23) ohde logo após fazer um e~ame da utilização dos
recursos hl1manos no desenvolvimento eçónômico da América-La

, !'

tina, determina alguns elementos ,básicos para a formulação
de uma política _de' emprego é mão-de-obra no desenvolvimento
econômico da América- Latina. A sua preocupação, coric en tra+s e

~.•..

na busca em determinar alguns mecanismos e' ineiosque -permitam
criar um volume crescente de oportunidades de trabalho, ca-
paz de diminuir o subemprego e o desemprego aberto, situa -
çao que, segundo ele,' se-en con tra em progresso+cr escen te.

I

Seu estudo não se limita apenas a sugerir uma
metodologia para estimar as disponibilidades e necessidades
futuras de mão-de-obra, mas também determina algfrns ítens
importantes que devem ser considerados numa política ocupa-
cional, enquadrada numa política de desenvolvimento geral.

Assinala Lederman que ,se os paí~es nao con-

(23) LEDERMAN, Esteban. Los RecUrsos Humanos en el Desarro-
10 de'Americá Latina: Notas para una política. Santia
go, ILDIS, 1969.
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guem superar o problema da insuficiência da provisão de em
pregos, os esforços em torno ao crescimento econ6mico, es-
tarão debilitados pelas tensões econ6micas e sociais, que

,

encerra a gradual marginalização de amplos setores da pop~
lação. Isto implica na escolha de alternativas de desenvol
vimento e da elaboração de uma política de recursos huma -
nos, integradas i política econ6mica geral.

Em primeira instância, comenta, é necessário
que se determine um"modelo de desenvolvimento que explici-
tamente determirte a relação entre os objetivos globais de
crescimento e as necessidades de absorção da forçadetra-
balho; determinar os esforços para aumentar a produção e
assimilação de novas técnicas de trabalho. Este marco deve
ri orientar as transformações estruturais previsíveis e
seus efeitos sobre a distribuição de oportunidades ocupacio':""
ríais.:por setores," assim como os níveis correspondentes de

produtividade.

Estudos tais como a~avaliação da situação his
tórica e atual dos países, sobre Ô problema de emprego, de

" \... ./'

vem ser complementados com outros como os instrumentos ne-
. '. " \~

cessários para uma política de emprego; o manuseio das po-
líticas sociais em alguns setores como educação e saúde ,que
podem ter repercussões importantes; indicar as possibilid~
des de redistribuição espacial da mão-de-obra; aprofundar'
os estudos sociológicos, que demonstrem o comportamento de
núcleos populacionais que podem estar envolvidos no proce~
so de trans fo rmaç ão e mudanças; é- estudar de forma específi-
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/

ca as atividades que detém as funções de produção.

Todas estas investigações são instrumentos ne
cessários pàrauma política de emprego, e delas dependem os
resultados positivos que se ppssam esperar das medidas ado-
tadas na política geral para o desenvolvimento econ6mico e
social~ para que se perceba a efitiente utilização de retur
sos humanos.

Fica claro que, seu interesse vai além da pr~
jeção de pessoal que será demandado pelas metas de vde senvol-
vimento e da análise das disponibilidades de mão-de-bbra:en
fatizando. a u~ilização do recurso hümano na estrutu~a ocbp~
cional, como sendo importante para um equilibrado desenvol-
vimento econõmico.

Finalmente E.Pelaez (24) comenta, de forma
mais sintetizada que, sejam quais forem os fatores quecon-
siderem no planejamento da mão-de-obra, dois aspectos sao
essenciais:

1. Condição é quantidade de mão~de-obra; e
2. Previsão das necessidades futuras.

Estes dois ítens sao os principais parimetros

(24)PELAEZ, Emmanuel. Elementos de Transformação. In:GODWIN,
Francis et álii. A Força ·Cr~iadora.pág. 58-59.

/
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a serem seguidos em qualquer programa de mao-de-obra; co-
menta ainda que, os planos que não considerem ess~s aspec-
tos, ou seja os limites e potenciais, serâo rp Lano s construí

dos na are1a.

A literatura tem demonstrado que, opl~neja~
mento de Recursos Humanos tem dado pouca ou nenhuma at erçâo

aos aspectos mencionados anteriormente, sendo parcamente de
talhados nos planos nacionais e, consequentemente em detri
mento de sua qualidade e exatidão. Geralmente, o que recebe

I'

maior preocupação por parte dos planej adores ·é o -aspecto.
financeiro, que fatalmente indicará os.níveis de'priorida-
des, os custos estimados, a produção prevista, e outros í-
tens da pauta que. quantificam o investimento financeiro e
m~terial a ser efetuado.

No ent~nto. percebe~se que, atualment~, este

ítem está requisitando importância quase generalizada em
todos os países, embora se reconheçam as limitações nas 1n
formaç.ões disponíveis e no fato de se proj etar mác=de+ob ra

numa fase de rápida mudança. Ainda assim, o planejamento '
continua sendo o instrumento mais eficaz par, orientar e
direcionar de forma racional, para um futuro iminente ou
distante, as neces§idades e a utilização dos escassos re-
cursos que possue um país.

,
À guisa de conclusão, pode~se dizer que o

plane jamento dos recursos humanos a nível nacional, é a
projeção, num determinado prazo de tempo, de contingentep~
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pulacional e suas divy...s.asqualificações, que serão reque-
ridas para desempenhar tarefas economicamente mais úteis.
Deverá ser flexível, para que se possa ajustá-lo de acordo
com as modificações que vão ocorrendo no' contexto do plan~
jado, a nível nacional e, também, constantemente revisado,
de maneira que possa responder aos objetivos nacionais e
propiciar, 'desta forma, maior integração com as metas pro-
postas.

o capítulo seguinte abrange o processo evolu
tivo da planificação nacional no Panamá~ Expõem-se as ba-
ses legais.da instituéionalização deste processo,assimc~
mo os resultados medidos em termos de formulação e elabora
ção de programas. Inclui,' também, uma análise .das políticas
econ6micas e de desenvolvimento dos Recursos Humanos, na
procura de demonstrar.a sua adequação.
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Neste capítulo se apresenta o método de ln-
vestigação adotado na pesquisa, assim como as técnicas de
coleta de dados que foram objeto de uso. Posteriormente,se
realizam alguns comentirios sobre as vantagens e limitações
que apresenta o uso destes instrumentos numa investigação.

~ de conhecimento de muitos dos pesquisado -
res e alguns estudiosos da metodologia da pesquisa também
comentam que, a escolha de um ou outro método de investi-
gaçao e das técnicas de coleta de dados, depende de uma

I;série de fatores q~e devem ser observados para garantir a
r-apidez e eficicia do. trabalho que se pretende "r eaLí.z ar cEs

tes fatores sâo: a na tur eza do f enomeno a'ser estudado; o
objeto de investigação; os recursos humanos, financeiros e
de tempo requeridos; e, a cooperaçao que se espera do

blico.

-pti-

Pois bem, considerando todos estes fatores

assinalados e, além destes, o campo de ação na qual vai-se
trabalhar, ou seja,o contexto político, econ6mico e so-
cial no qual se insere o tema,nopresente trabalho adotou
-se como método de investigação "Os estudos de casos".

A natureza dos projetos estudados permitiram
visuilizar, de maneira profunda, o processo de planifica -
çao de recursos humanos no panami, na medida em que, seu
desenvolvimento complexo, incorporou inter-relações organi,
zacionais, que permitiram, por sua vez, verificar osproce~
sos e mecanismos utilizados neste sistema de pl~nejamento.
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Devido as múltiplas variáveis intervenientes
no desenvolvimento destes projetos, foi preciso abordá-los,
em profundidade, de maneira que se pudessem verificar os
fenomenos cicorridos, embora desconhecidos no momento da

pesquisa de campo.

Vale salientar, prioritariamente, que o fato
de o.pesquisador·trabalhar em um ministério e de, eventua..!.
mente, desempenhar algumas de suas tarefas relacionadas com
investigação, e em especial no projeto de Cerro Colorado,

I:
foi o fator decisivo na obtenção de cooperação e colabora-
çao espontânea e natural, dos órgãos públicos e privados

no Panamá e receber destes todas as informações necessár:ias
para a conclusão, a contento, do trabalho.

Não se pode dizer que fatores financeiros ou
de tempo tenham sido considerados na escolha. Na verdade a
seleção da construção do Aeroporto Internacional de Tocunen
e da exploração das Minas de Cobre - Cerro Colotado, como
estudos de caso neste. trabalho, foi ditada~orvários crité-
rios. Por um lado sua representatividade dentro de um con-
junto de projetos, parametrizadós poi um documento público\
representatividade essa medida pelo volume de investimen -
tos financeiros e, pelo impacto economico e social que
traria ao pais. Por outro lado, a falta de antecedentes na
construção e operação, especificamente no ~aso da explora-
ção de minas de cobre implicariam em grandes esforços por
parte do Governo Panamenho e da sua cont.rapar t í.dano provi.
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vimento dos recursos humanos que seriam requisitados. (25)

~ assim, que a partir da anilise exaustiva
destes dois 'grandes e importantíssimos projetos, que o tr~
balhopretende apreender a totalidade da situação referen
te as prãticas da planificação dos Recursos Humanos no Pa-
nami, desenvolvimento e limitações.

; Sendo assim a pesquisa de campo 'propõern-:sea
desenvolver dois grande s aspe ctos : evolução das práticas da
planificação governamental e dos recursos humanos no Pana-
má e a análise dos e~tudos de casos .

.Nesta, foram utilizados distintos instrumen-
tos de coleta de dados, devido ao interesseparticular do estudo. O
trabalho não pretendia unicamente descrever os acontecimen
tos, mas procUrar estabe~ecer um mecanismo viivel e compe-
tente para a planificação dos recursos humanos ao nível na
cional no pais, sendo necessãrio, então, para alcançar es
te objetivo, indagar sobre as atuais ações das instituições

(25) (c.f.) LEDERMAN, Es teban. Los ·RecUrsos Humanos en e1
Desarrol10da América Latina: Notas para una política.
Santiago, ILDIS, 1969. pág. 75.

O conceito "Requisição" serã utilizado como identifi-
cad6rda quantificação por categoria e grau de quali-
ficação dos trabalhadores suficientes e necessários p~

ra manutenção de um determinado nível de produção em
função da estrutura econômica etecnologica do siste-
ma produtivo.
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envolvidas na planificação dos recursos humanos e conhecer
as suas perspectivas; assim como, tamb~m indagar sobre fa-
tores desconhecidos no desenvolvimento dos proj etos ,e as
limitações destes em adquirir o potencial humano requisit~
do.

Primeirafuente a pesquisa de campo analisou,'
de forma breve~ embora enfatizando os as~ectos mais rele -
vantes, a hist6ria econõmica, social e política do país em
referência (Panamá), obj etivando recapitular 'os diferentes

, I;
períodos hist6ricos e, subsequentemente, as transformações
que nos mesmo:s:se produziram.

Seguidamente, ~ analisado o processo geral de
planificação no Panamá, sua evolução hist6rita, implement~
çõe s em sua estrutura organizacional. e administrativa, ins-
trumentos legalizadores no exercício da ~lanificação no
país, pretendendo demonstrar os resultados alcançados me-
diante a prática deste instrumento. Dentro desta análise ,
também são examinadas, no contexto dos planos nacionais,as
medidas orientadoras. de formação e treinamen~o dos recursos
humanos no país.

Para a elaboração da~nálise desta unidade
foi utilizada a técnica documental, recompilando Informaçôes
:defontes secundárias tais como: livros, apostilas, mem6rias
relat6rios e revistas, de Ministérios e Instituições pana-
menhas e de autores panamenhos, pioporcionadas quase na
'sua totalidade (90%), pelo Ministério de Planificação e Po
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lítica Econômica (MIPPE).

Seguidamente.a estaunidade,foi analisado,
como o máximo de .detalhe possível, as ações de planificação
de recursos humanos no Panamá,. tomando como referencial his
tórico Um longo período (1904-1980), pretendendo com esta
retrospectivà, analisar no tempo as medidas que foram ado-
tadas,para treinar e formar 6 potencial hUmano panamenho,

.assim como examinar a tendência" destas ações em certos se-
tores da economia nacional. Paralelamente a análise vai de
monstrando a institutionalização e designação de funções a
organismos especializados na orientação e formação dos re-
cursos humanos e as ações realizadas por estes.

As informações obtidas para realizar esta a-
nálise,-foram proportionadas especificamente-pelosescritó
rios de plani~icação de cada um dos Minist~rios e Institui
ções ,com funções de orientação,' formação e treinamento dos
recursos humanos panamenhos: Instituto para La Formación y

Aprovechamiento de los Recursos Humanos (IFARHU), MIPPE,fns
tituto Nacional de Formación Pro~esional (INAFORP). A d6cu
mentação correspondeu às memórias e relatórios anüais de
cada uma das instituiç6es, permitindo analisar, de forma •
sis~emática, as açbes.

Al~m da an§lise do contefido dos documento~ ,
foram realizadas entrevistas de tipo inform~l, por~m cen-
tralizada, ou seja, com um guia de questões elaborad~s, ao
nível de chefia: diretor da Direção de Planificação de Re-
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cursos humanos - IFARHU; chefe da Seção de Planos e Proje-
tos do INAFORP; sub-chefe da Unidade de Péirticipação Cres
cente do MIPPE e sub~chefe do Departamento de Treinamento'
do Setor P~blico - MIPPE, pessoas competentes e vinculadas
de fôrma estreita com o te~a em questão, com ~istas a com-
plementar as informações ji obtidas.

Com o objetivo de aprofundar as observações .
enquanto ao processo de planificação dos recursos humanos

" ..

.no país, o tiabalhb, conforme mencionado anteriorm~nte,cegI, .
centrou-se,na :aríail1Ísé.·prófunda~dos.-estudos;·:i"decasos:,escofhí.dós :-CO.nSt:iIll.

.. - ~~ ~.~- . .-
ção do Aeroporto Internacional de Tocumen e o Projeto de
Exploração de Minas de Cobre - Cerro Colorado , .' inseridos
num· período bem delimitado dentro do qual estava previsto
o desenvolvimento 'deambos (1970-1980).

A anilise efetuada sobre os dois casos, de-
senvolveuaspectos tais como; ant~cedentes hist6ricos, as
etapas de execuçao previstas pelos estudos de viabilidade
realizados pelas empresas contratadas (Parsons Corporation
para o Aeioporto de Tocumen, Texas Gulf Inc. e Rio Tinto
Zic para o Projeto de Minas Cerro Colorado) e as ativida~s
previstas e realizadàs, executadas pelas mesmas.

Ambos os 'estudos levam implícito, tanto a
anilise sobre as açoes realizadas em matéria de treinamen-
to e formação dos recursos humanos,. seja bem pelos organi~
mos nacionais ou estrangeiros ou mediante convênios com
países ou firmas, como também a análise das requisições de
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pessoal para desenvolver a etapa de operacionalização esp!

cificamente.

Para melhor compreensao deste trabalho, ~e

conveniente apresentar em separado o tratamento das infor-
mações em cada um dos casos estudad6s, ji que o m~todo de
anilise. das requisições e da oferta ,(26) de profissionais
foi diferente, devido ao centeGdo das informações e o de-
'senvolvimento dos prbprios projetos.

I'

No caso do Aeroporto Internacional de Tocu-
men, nao se apresentaram informações que determinassem o
potencial de recursós humanos que seriam requisitados na
fase de construção do projeto. N6 desenvolvimento da inyes
tigação, constatou-se q~e, tantb a Patsons Corporation, e~
presa ganhadora da licitação para fazer osestulos de viabi
1idade do Aeroporto, corno as empresas ou consórcios a se-
guir contratados·para desenvolver os diferentes projetos
na construção do Aeroporto Internacional, possuiam- a total
responsabilidide de contratação do pessoal, sem interven-
ção da Direção da Aeroniutica Civil Panamenha (anão ser
a observãncia das leis trabalhistai panamenhas), órgão que
tinha o controle e vigilância do cumprimento do Projeto do
Aeroporto, o que nao permi tiuque este último di spusesse da

(26) Considera-se "oferta", de acordo com a definição de
E. Lederman, como o conjunto de pessoas, que podem a-
presentar-se no mercado, oferecendo-se para trabalhar
contra o pagamento de uma remuneração.
LEDERMAN, Esteban. Los ·Re-cUrsosHtim:a:n:osenel Desarro-
110 de AIIiêrica:La:tina.pig. 75.
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referida informação, nao se podendo realizar D balanço da
mão-de-obra requisitada e ofertada para esta fase dó pr6j~
to.

Embori com esta limitação e pressupondo que,
qualquer margem de erro na previsão dos cargos que seriam
requisitados para a operacionalização do Aeroporto, esta -
ria dentro dos desvios normais, dada a especialidade no cél!!!
po da aviação a nivel mundial, o trabalho adotouc6mo al-
ternativa a análise das requisições de pessoal para a eta-

ipa de operacionalização do projeto, com base nos dados for
\necidos pelo estudo da Arthur Young & Company. Este estudo

fornecia informações sobre os cargos necesSários pa~a o de
senvolvimento dos diferentes depar~amentos da Direção de
Aeronáutica Civil, entre eles o Departamento do Aeroporto
Internacional; unidade pertencente i primeira~ Ainda as-
sim, vale assinalar que este estudo apresentou a difitulda
de de que, os cargos previstos (não quantificados) corTes-
ponqiam principalmente aos postos-chaves da Estrutura Or-
.ganizacional e Administrativa do Departamento doAe~oporto
Internacional, deixando de lado os cargos de hierarquia me
dia e os do pessoal de baSe.

Expostas as dificuldades encontradas no de -
senvolvimento da pesquisa, a anilise das requisições por
um lado, e a oferta· de mão-de-obra, por dutro, realizou-se

,
da se~uinte maneira:

1. De acordo com a prescrição sobre as requisições de pes-
soal , estabelecidas pela Firma Arthur Young& Company ,
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para exerce~ os respectivos cargos no Departamento do
Aeroporto Internacional, foram determinadas as profis -
'sões e níveis de especialização, de acordo com a Classi
ficação"Intérnacional Uniforme de Ocu~ações da OIT, do-
cumento pelo qual se rege o IFARHU, para agrupar e de-
terminar as profissões no país.

2. Identificado o tipo de profissão, segundo a descrição do
cargo estabelecido, procedeu-se a quantificação do pes-
soal 'qüe representaria a oferta provivel para o ano de
1978, quando teria início a operação do Aeroporto InteE
nacional, utilizando para isto os boletins estatísticos
de crédito e bolsas de estudos elaborados pelo IFARHU.
Cabe assinalai que, para a obtenção ~o pessoal prova -

. .

velmente formado nas profissões requtsitadas para i978,
foi ~bservad~ a duraçã6 mixima das carreiras, especial!
zaçâo ou t.rei.namen to , com o ob j etivo de. computar até
determinado período os empréstimos e 'bolsas out.orgada s ,
que constituiriam o provivel retõrn6 do profi~sional ao
país, quando fosse'o caso ou o egresso dos Centros Uni-
versitãrios no pais.
Adicionalmente a esta informação, foram incluidas aque-
las referentes aos cursos e nfimero de pessoal.que parti
cipou nestas profissões através das ações da Direção de
Aeroniutica Civil~ como uma ação isolada da primeira.

As fontes documentais para realizar a an~li-
se deste caso especifico, foram obtidas dos .arquivos da Di
reção de Aeronáutica Civil (Departamento de Engenharia, As
sessoriaLegal e Departamento de Pessoal) e da ~libliõteca'
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do MIPPE. A documen taçãose referia a : relatórios, 'memórias,
revistas, documentos pessoais e quadros estatísticos soli-

citados.

Sendo preciso obter algumas. informações adi-
cionais, enquanto ao comportamento do projeto na sua fase
de construção e seu desenvolvimento atual" foi realizada t

uma entrevista informal, porém estruturada, com o Assessor
Legal da Direção de Aeronáu~ica Civil e com o Chefe de En-'
genharia do Aeroporto, gravada, particularmente no primei-

i:

ro caso, e logo transcriti e analisada, extraindo das res-
I

postas os dados mais relevantes para os objetivos da pesqu~·

sa.

\..

Especificamente no que.conce rrie a análise das
requi~ições e oferta de profissionais, para este projeto,
estes foram elaborados com a informação do~studo menciona
do e com os quadros estatísticos de empréstimos e bolsas

elaborados anualmente pelo IFARHU. Cabe esclarecer que, s~
bre as informações estatísticas proporcionadas pelo IFARHU,
teve-se a precaução de computar unicamente os novos empre~
timos, deixando de lado as adições feitis a al~uns deles,
~ois em não -sendo assim~ poderia-se cair no-erro de quant~
ficar duas vezes a mesma pessoa. Por outro lado, é válido
assinalar que se bem é certo que o IFARHU beneficia grande
quantidade de população a nível nacional, muitos outros
estudam com recursos pr6prios sendo difícil saber em que
proporção, pois não exiitem me~anismos eficazes para con -
trolar essa informação.
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o IFARHU, embora tenha procurado encontrar um
mecanismo de controle por meio do Ministério da Educação,
mediante o registro de Diplomas e através da Alfandega, m~
diante a ihformação que estes assinalam ao entrar no país,
naotem'alcançado resultados favoráveis, escapando sempre
uma quantidade considerável de pessoas no registro de pro-

,
fissionais, estatística que também é elaborada pelo IFARHU.
Devido. a esta limitação, não foi utilizada a estatística de
profissionais existentes no país, pois acredita-se que ao
utilizar'esta fonte de inform~ção; os resultad~s ~stariam

Ilonge da realidade.

Por sua parte, a informação de empréstimos e
bolsas, comparada com esta última,garante de melhor for-
ma os resultados, já que existe a nível interno no IFARHU,
a supervisão dos estudantes bene~iciados, não permitindo a
transferência de área de estudo, a nao ser que o mereça ,sen
do poucos os casos observados.

Era de se esperar que o estudo apresenta-se
estas ve~dadeiras limitações, já que uma das deficiências
que caractetiza os ,países em desenvolvimento é a falta de
informação estatística e além disso.confiável. No entanto,
com os dados fornecidos por,este Depaitamenfo, foi -POSSl.-.

-v~l ef~tu~~ a-análise qualitativa das requisiç6es e Jofer-
tas procurando alcançar um dos.objetivos deste trabalho.

Enquanto ao Projeto de Exploração de Minas
de-Cobre - Cerro Colorado, a sua análise se baseou, seja'
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bem para mostrar seus antecedentes como seu desenvolvimen-
to 'e requisições .de pessoal, em fontes secundãri~s tais
como: os relatórios dos estudos de viabilidade, elaborados
'pelas empresas 'estrangeiras Texas Gulf Inc., primeiramen-
te é' Rio Tinto Zinc, logo ap6s deconsituir-se s6cia de
CODEMIN, e nas mem6riasdesta última empresa Panamenha. Es
sa informação foi proporcionada em quase,95% pela Corpora-
ci6n de Desarrollo Minero (CODEMIN).

Especificamente ~ anãlise.a respeito das re-
quisições depes~oal para o desenvolvimento da op~;aciona-
liza~ão do projeto, centrou-se no Estudo d~'Brown & Root
Inc., de Houston, Texas é Dundwoody.Institute de Minneapo-
lis, Minesota, firmas que elaboraram o estudo de viabilida
de a respeito do treinamento e desenvolvimento de pessoal,
quando a Texas Gulf Inc., era a administradorà do projeto.

Este estudo recompilava informações sobre as
requisições de mão-de-obra tanto para a fase de construção
como da implementação do projeto e desenvolvia todo um
programa de seleção e treinamento do trabalhador panamenho,
particularmente na primeira fase do projeto, que seria da-
do ou no local de trabalho ou no exterior, dependendo do
caso.

E vãlido assinalar que neste estudo de caso,
únicamente algumas requisições de pessoal, foi possível de
quantificar como o demonstra o quadro referente às requisi
ções 'e oferta provãvel de profissionais para a óperaciona-
lização do projeto.
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Considerando que, para a primeira fase do
projeto, ou seja, de construção existia todo um programa de
treinamento e aprendizagem que se efetuaria no local de tr~
balho, em conjunto com especialistas contratados pelas fir
mas 4ue desenvolveriam o projeto e procurando seguir urna
sequ~ncia' de anilise com respeito ao caso anterior, tomou-
-se para efeito da elaboração do grau de correspond~n -
cia entre a mão-de-obra requisitada e a oferta da etapa de
operacionalização do projeto.

Desta forma a anilise para ambos casos esta-
ra focalizado, na etapa de operacionalização dos projetos.

o método adotado para a anilise das requisi-
çoes e oferta de recursos humanos, neste projeto foi o se-

guinte:

1. Tal e corno no caso do Aeroporto, mediante descrição dos
cargos, foram identificadas as profissões e níveis de
especialização, utilizando a Classificação Internacio
nal Uniforme de Ocupações elaborada pela OIT. Insisti -
mos que o uso do documento da OIT, para classificar os
cargos em profissões, se faz indispensivel na medida que
estas devem observar as mesmas categorias, utilizadas'
pelo IFARHU, na elaboração de suas estatísticas, Insti
tuição que forneceria a informação para o processamento
dos dados sobre a oferta provivel de profissionais para
o pe r íodo 1983-1986..

2. Considerando as ireas requisitadas, analisou-se a ofer-
ta provivel de profissionais para exercer os cargos no



.54.

período 1983-1986. Este período indica, segundo fontes
do CODEMIN, o início de recrutamento de pessoal especi~
lizado para a operacionalização do projeto. Igual que
no caso anterior, foram contemplados os anos de du-
ração aproximada que teriam as carreiras, com vistas a
quantificar até determinados anos os empréstimos e bo.!
sas de estudos, previstos dentro doperiodo estabeleci-
do a provive~ oferta d~ recursos'humahos formados que
fariam parte do mercado de trabalho .

. i

A adoção de anos diferentes da anilise, deve
-se conforme mencionado anteriormente, ao fato de que ode
senvolvimento das fases se d~u de modo diferente. Enquanto
o Aeroporto teve início quase imediato ao lançamento do d~
cumento Estratégia National de Desenvolvimento,'~ Projeto
de Minas Cerro Colorado foi de difícil negociação, proyave.!
mente porque este filtimo implicaria em maiores investimen-
tos e acarretaria miiores riscos, dev~ndo ser avaliados de
maneira sumamente cuidadosa.

Neste estudo de caso, também foram realiza -
das duas entrevistas informai;, não obstante não puderam
ser gravadas, com a finalidade de obter bpiniõesrelevan -
tes enquanto is limitações do desenvolvimento do projeto e
que o conduziram ao esiigio em que se encontra: de manute~
ção, até nova ordem; deste modo, foram ~ntrevistados o
primeiro e último (ou seja o atual) Diretor da Corporación
de Desàrrollo Minero (CObEMIN).
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Uma vez exposto o m6todo de investigaçio a-
dotado nesta pesqui~a, ~ conveniente fazer alguns comentã~
rios do por qu~ da escolha deste m~todo e as t6cnicas de
coleta de dados, assinalando suas vantagens e limitações.

Discussão do Método Adotado

Os estudos de casos, como qualquer outro m~
todo de investigação (estudos compar at í vo s , as experimen t a
çoes ou a simulaçio), apresenta van tagens e desvantagens,
na sua utilização. Não, se deseja c?m esta afiimaçio, justi. . --:-

ficar a escolha do mêtodo de '''Estudosde Caso" para de sen
volver esta pesqu"isa, pois em verdade a mesma obedeceu a
certos fatores singulares como foi mencionado anteriormen-
te.

Se se tivesse optado pelo m6todo de "Estu'
dos Comparativos" que,consequent~mente, ampliaria a cober
tura de exemplos de mais projetos, acredito que não tives-
se sido de muita relevincia, jã que pela natureza dos pro-
jetos escolhidos e sua representatividade no imbito politi
co, econ6mico e social do pais permitiria objetivar os
fins deste trabalho. De outro lado, se partiu do pressupo~
to de que os outros ~rojetos a realizar-se no periodo deI!
mitado de estudo de forma quase geral, contavam com iecur~
sos humanos disponíveis, dado que se possuiam antecedentes
de projetos similares e a mio-de-obra poderia ser recupe-
rável.

O uso do m~todo de investigação, "Os Estu-
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dos de Caso" como comenta M. Zey-Ferrell (27) é apropria-
do em situaç6es tais, quanto se deseja aprofundar no conhe
cimento dos processos que atuam nas organizações. E
ocorre quando:

isto

1. tem-se pouca informação do.assunto;
2. tem-se como objetivo fazer uma pesquisa exploratória;
3. a finalidade i alcançar um estudo em profundidade;e,
4.0 objetivo fundamental da pesquisa é propiciar um conhe

cimento das mudanças e dos processos dinâmicos que ocor
rem nas organizações.

Pode-se dizer então que, uma das vantagens
do método "Estudos de Caso" e a de permi tir o aprofurid amen
to no conheeimento dos processos de ~tuação das organiza -
çoes, que dificilmente se adquire com outro método de pes-
quisa .de campo. Este conhecimento por sua vez, permite ob
servar o que acontece~ como acontece e porque acontecem as
coisas, sem mediação mas sim diretamente, possibilitando o
ajQstamento i realidade que se observa.

A possibilidade de ajustamento desta reali-
dade serve para que o pesquisador, tome um posicionamento'..
dentro da pesquisa e determine o uso das técnicas de cole-
tas de dados, podendo ser estas: as entrevistas, question~

(27) ZEY-FERRELL, Mary. Dimensionsof Orgánizations: Envi-
ronment, Context, Structure, Process and Performance.
Santa Monica, Cal., Goodyear, 1979. pig. 20-21.
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rios, documental ou observação participante, ou a combina-

ção de algumas delas.

Outra das vantagens da utiiização deste méto
do e a possibilidade de descobrir as estruturas organ~aci~
nais e os processos sociais que nela convergem. Ganha-se
com isto, um conhecimento intimo com a pesquisa, que ajuda
a modular o rumo da mesma e ajustar as técnicas para en-

'frãntar o inesperado.

Em outras palavras., pode-se dizer que o estu
do de caso permite a flexibilidade de ação, na medida em
que permite o ajustamento das técnicas de pesquisa e o tra
tamento do assunto que se deseja estudar.

Desta forma, o Estudo de. Caso e um método que
permite que a pesquisa chegue ao campo, sem uma idéia pre-
.concebida, e ao progredir pode-se paralelamente refinar,em
seu desenvolvimento, os tópicos que se desejam estudar, fi.
candb, desta forma, as linhas diretivas do estudo de manei

ra mais clara.

I A desvantagem mais discutida por diversos a~
tores enquanto ao uso deste método de investigação é a sua

infer~ncia para a generalização.

O objetivo da ci~ncia é tentar encontrar re-
sultados que possam levar ã generalização de situações se-
melhantes, permitindo produzir ligações. Tendo em vista es
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ta postura, P. De Bruyne (28) comenta que o cariter parti-
cularizante que adota este método, limita seu poder de ge-
neralizaçio, na medida que a validade de suas conclusões
permanece contingente. "Essas conclusões nao se revelam ne
cessariamente corretas em outros casos, mesmo semelhantes,
e fontes de diferenças distintas das contidas no caso esca
pam inteiramente à anâ lí.s e",

Sobre o mesmo aspectoM. Zey-Ferrel (29) che
ga a comentar, que, pressupondo que a amostra de organiza-
çoes seja representativa de"Jina população de organizações,
é até permitido fazer generalizações sobre estas; no enta!!
to o problema est â na segurança de que esta amostra escolhi
da para o estudo seja representativa do conjunto de um ti-
pode organização.

,De Bruyne, (30) continua a dizer entretanto,- ,

apesar dessas limitações evidentes, esse gênero,de caso Vi.
sa ultrapassar o particular e autoriza certas generaliza~
ções empíricas fundadas numa indução amplificadora que se
esforça por penetrar na rede complexa dos fatos, dos fenõ-

(28) DE BRUYNE, Paul et Alii. Dinâmica da Pesquisa emCiên
ciasSociais. Rio de Janeiro, Francisco Alves, 1977.
pigina 227.

(29) ZEY-FERREL, Mary. Dimens'ions 'of ÜrganiZations. pâ g . 20.

(30) DE BRUYNE, Paul et alii. Dinâmica daPesqüisaemCiên
cias Sociai~. pigina 227.
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menos ... , constitui objetos de pensamento por anãlise e
por abstração e deles deduz implicações". Mas a generaliza
çao de um caso para uma classe de outros ou para todos os
outros possíveis, permanece submetida ao 'princípio da "va-
lidad.e transitória até novas informações".

No que concerne as técnicas de coletas de da
dos, o estudo em questão .nâ o foge aos padrões,que, tradi-
cionalmente vem-se utilizando, num tipo de investigação co'
mo "O Estudo de Caso" e essas técnicas nao escapam dos co-
mentários de diversos autores. Segundo eles, a escolha de
uma técnica·rleve obed~cer aos critérios de fidelidade (ri-
gorno emprego do processo), de validade (natureza episte-
mológicá sobre o valor dos processos de coleta e dos pro-
prios dados), de qualidade (precisão dos dados) e de efici
~ncia (cust6~ da i~formação).

Especi~icamente para este trabalho utilizou-
-se a técnica docu.ental e a entrevista de tipo informal.O
uso da técnica documental constitui-se de dados de fontes
secundárias obtidas da pesquisa bibliográfica e de dados
primários extraidos de fontes impressas, permitindo a ana-
lise qualitativa' e quantitãtiva do contefido.

A utilização desta técnica apresenta a vanta
gem relativa de economia de tempo e dinheiro; no entanto;
por outro lado, apresenta a dificuldade de acesso a infor-
mações- chave e .i.nterpret ação daquilo que estâ escrIto, ten
do de considerar. também que nem sempre o.que está escri 1'"
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é o mais importante.

Após trabalhar com estas informações de fon-
tes secundárias, utilizou-se a técnica da entrevista infor
mal. A entrevista informal pode ser definida segundo P.Mann
"aquela que o entrevistador tendo iniciado a entrevista a-
cerca do tema em qu~ está·inter~s~ado, permite ao informan
te impor a situação subsequente ".. (31).

A entrevista informal como situação social é
muito natural. Ela se desenvolve ,num ambiente aberto e sua
conversaçao flui com um interesse comum pelo palestrando.E
uma técriicaque permite formular pe.rguntasde forma caute':
.Losa pelo entrevistador ,sendo que o próprio informante po.. ,: '''':''';'

de controlar a direção da discussão e ele mesmo pode deci-
direnfatizar o que é ~elevante ou nao para uma determina-
da situação. Isto ajuda a que o ~ntrevistador seaprofun -
de "ma ís ma s complexidades de algumas situações, bem como
.trazer a discussão" fatores relevàntes dos quais, nem s~_quer
tinha conhecimento de sua existência, podendo segui-los com
màior minuciosidade no decorrer da entrevista, com uma sim
p les interrogação ao informante. "Indiscutivelmente, pois

\.

a entrevista, informal pode produzir resultados fascinantes
e o entrevistador pode conseguir realmente ficar por den-
tro de situações sociais muito complexas". (32)

(31) MANN ,Peter. Mé·to·dosde·IrivestigAção ·SO"ciológ·ica.2a.
ed. Rio de Janeiro, Zahar, 1973.· pág. 103.

(32) MANN, Peter. Mé"to·do·s·deIrive'sfigáção -SocioTogica. pâg ·104.
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Cabe mencionar que a entrevista informal como
t6cnica de coleta de dados vai desde a interrogação estan -
dartizada, at6 a conversaçao livre, não obstante 6 pertine~
te recorrer em ambos casos a um gUla, que pode ser um for-
mulário, ou um rascunho de questões que orientem a conversa
çao.

As desvantagens desta t6cnica de coleta de da
dos, surgem das limitações que êla:tem. como instrumento ci
entffico. Nesta modalidadedé entrevista, muita coisa depen

! '

de do ~ntrevistador e das pessoas informantes, que podem
ser estimuladas a falar das coisas de uma manêira especial.
Por isso as provas apresentadas numa entrevista informal são
diffceis de avaliar.

Uma das perguntas qu~ poderfamos fazer-nos c~
mo assinala P. Mann, 6: quanto do que diz o informante nos
aceitamos pela simples ra~ão de coincidir com nossas id6ias
preconcebidas? Em muitos casos somos praticamente induzidos
a aceitar as provas~ pois o autor as apresenta de forma mui
to hábil e persuasiva. Cabe então, a nós pesquisadores, a
t~refa de examinar em profundi~ade esta prova, examiná-la a
luz dos acontecimentos e não aceitá-la inteiramento com con
fiança.

E porque não ter optado pela entrevista for-
mal? Em realidade esta modalidade de entrevista não se en-
contra em oposi~ão com a entrevista informal, pois o uso
de uma ou outra vai depender do objet.ivo pretendido. No err-
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tanto, enquanto a entrevista informal procura um miximo de
informações que expliquem os acontecimentos e suas ~udan-
ças, a entrevista formal procura mais que nada a' ripida
quantificação de respostas para a anilise e comprovação. A
escolha da t~cnica da entrevista informal para e~te traba-

•
lho, obedeceu a virios crit~rios. As informações obtidas
das fontes secundâr í as , eram amplas enquanto ao aspecto t~~

nico dos projetos de maneira geral, por~m outras variiveis
'como d~porqu~dos acontecimentos e medidas adotadas, nao
estavam-inseridas nesteS documentos. ,Desta forma a entre -, ,

vista informal possibilitou aprofundar mais em detalhe, so
bre a situações relevantes para aanilise da pesquisa.- Di
go aprofundar em detalhe, pO:l:S>';jiexistia um:: ccnhe cimento
bast~nte amplo destes, motivo que ajudou ao direcionamento
do diilo~o de forma ~avorivel.

A 'ligação profissional com os entrevistad6s,
permitiu um diilogo fluido no qual, se refletia um interes
se comum. Tratando-se de temas complexos na esfera políti~
ca e ~$pecificamente o relacionado com' o projeto de mi-
nas Cerro Colorado e pela ocupação atual que exercem estes
funcionirios, a entrevista informal foi um instrumento que;
se comportou favoravelmente ã recupêraçãode informações ,
de forma bastant:e ripida à recuperação,eprincipalmentep~
10 uso do gravador.

Con~iderando tamb~m que as informações prin-
cipais, tais como: o processo de planificaçio no pa~s e
dos recursos humanos; desenvolvimento dos projetos; contra
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tos, leis,' requisiçBes de recursos humanos; e provivel o-
ferta de recursos humanos e as açoes de desenvolvimento dos
recursos humanos pelas instituições, eram recuperiveis a-
través dos 'documentos (fontes secundirias), o uso da entr~
vista informal foi positiva, na medida que complementou e
ampliou as situações passadas e recentes destes elementos.
Favoravelmente, este teve aceitação por parte dos ~ritre -

.vistados, ji que'o tema dos recursos humanos. é um proble-
ma de preocupaçao ger al a nível insti tucional.

•

,-
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Evolução Histórica

i

o processo de planificação do desenvolvimento
nos paises do continente americano, 6 bastante recente e, se
apresentam como uma t6cnica para alcançar determinados obje-

,

tivos, tais como: o crescimento econ5mico," a distribuição e-
quilibradados beneficios advindos deste crescimento econ6mi
co e a colocação da economia a serviço do desenvolvimento ~n

tegral dos paises.

Desta forma a planificação aparece, associada
" -. (33)"d dI'a certas estrateglas " "" e esenvo vlmento, que revelam a

"importância da atuação dos Estados" Nacionais, tanto na impl~
mentação como na operacionalização da estrat6gia.

o procesSo de planificação, especificamente no
caso dopanami; tem sofrido transformações desde seu inicio.
Antes, buscava propiciar o fortalecimento da região e da
economia de trânsito, no entanto, a nova estrat6gia procurou
fortificar os polos identificados fora da região, e, também,o
desenvolvi~erito de novos s~tores da ~tividade econ6mica,fo-
ra do contexto da região de trânsito interoceânico, sem que,
com isto, s~ debilite o altonivel de produtividade que vi-

nha alcançando.

Historicamente, (34) a função de planificação

(33) Linhas orientadoras do processo econ6mico, utilizando
as ferramentas necessirias (recursos fi~icos, materi-
ais e humanos).

(34) Lembramos que, urna breve história do Panami e uma des-
criçao de sua situação econ6mica atual, se encontram
no apêndice.
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no Panami, nao possuia antecedentes, no que diz respeito a
ser interpretada como o esforço conjunto num enfoque inte-
gral de aspectos: físicos, sociais e políticos administra
tivos.

E, a partir de 16 de novembro de 1956, com a
assinatura da lei n9 43, que se estabelece e se organiza a
Oficina Presidencial, t~rido como uma de suas unidades bisi
cas ó Departamento de Planificação. Nó entanto, ~ no ano
de 1958 que se começa a considerar, explicitamente,ane-
cessidade de criar uma Oficina Governamental, que tivesse a
furtção de elaborar planos e programas do Governo de manei-
ra global e coordenada.

"

Tendo em vista a necessidade de criar esta O
ficina e as amplas discussões oriundas dessa postura, oG~
verno Nacional, foi obrigado a solicitar a Assistência Téc
,nica, internacional" para que , a travé s de uma anà li se da si
tuaçao panamenha, se verificasse a necessidade de instau
rar um órgão I, com um mecanismo central de Planificação.

Instrumentos Legalizadores daPlanificàção
O informe "Recomendações para a Organlzação

da Planificação Econ6mica do Panami"~ apresentado em julho
de 1958, concluiu pela indicação da criação de uma Agência
Planificadora a nível ·nacional, integrada pelos: Departa -
mento de Orçamento; Departamento de Organização Administr!
tiva e Departamento de Administração de Pessoal.
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Com base nesse documento, cria-se então, a
Direção Geral de Planificação e Administração da Presidên -
tia e, junto a ela, o Departamento de Planificação, através
dos decretds-lei~ 11 e 12 de junho de 1959, os quais foram
aprovados em outubro e dezembro de 1960 (35) e em janeiro
de 1961 (36) pela Assembléia Nacional. Simultaneamente, ar-
rogam-se a esta Direção os Departamentos de Orçamentos, Or-
ganização Administrativa e Organização de Pessoal, conside-
rando as recomendações apresentadas pela Assistência Técni

ca.

Esta Direção seri respori~ivel pela elaboração
de documentos de suma importância. Estes constituirão as
primeiras aproximações efetuadas a pr ob lenâ t í ca do desenvol

vimento no panami.

Um deles o "Programa de Desenvolvimento Econª-
mico e Social, 1963", apresentava as características bisX:as
da estrutura sócio-econômica, assinalava metas e objetivos,
assim como os meios de 'ação para atingi; os ,fins e metas eco
nômicas fixadas, para o período 1963-1970. E vilido desta -
car que os objet~vos e metas fixada~ neste programa estavam

(35) Lei n9 75 de 26 ,de outubro de 1960, insiitui e organi-
za a função de Administração e Orçamento da Direção Ge
ral de Planificação e Administração da Presidência.
Lei n9 105 de 27 de dezembro de 1960, institui e orga-
niza a função de Organização Administrativa da Direção
Geral de Planificação e Administração ,da Presidência.

{36) Lei n9 4 de 13 de janeiro de 1961, que regulamenta
Administração .de Pessoal.

a
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circunscrit~s aos objetivos e metas pactuadas na Carta de

Punta deI Este.

o outro documento, a "Estratégia Nacional de
Desertvolvimento 1970-1980", seri considerado posteriormente

em maiores detalhes.

No ano de 1973, período do Governo Revolucio-

nário, cria-se, através da lei n'? 16 de 28 de fevereirQ, o
Minístério de Pl~nificaçãoe política Econ6mica, entidade

planificadora e coordenadora central com os poderes e a ní-
vel m í n í.s t erial , que, subst i tuindo a antiga 'Direção Geral

de Planificação e Administra~ão da Pre~id~ncia da Repfiblica,
" .

tinha como finalidade' planejar;éoordenare orientar o desen-
volvimento ,econ6mico e social do Panamá, através do uso
racional emaii intensivo dos 'recursos, o fortalecimento
diversificação da produção e o desenvolvimento regional.

Posteriormente à criação deste Ministério, a
ele correspondeu, em fevereiro de 1979, instituir a Direção

, '

de Pla~ificação e Coordenação Regional, com a função princ!
paI de fo~muiar e recomen~ar a estratégia e as políticas de
desenvolvimento a nível regional e, elaborar, coordenamente
com outras entidades do Estado, os planos de desenvolvimen-
to Regional e Provincial, considerando a estratégia e planos

de desenvolvimento nacional.

Em fins de '1979. o Governo Nacional procura,
através do lançamento de um decreto, institucionalizar o
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funcionamento do sistema de planificação nos termos da de-
finição de políticas e objetivos setoriais.

Recentemente, pelo decreto ri9 58 de 29 de de
zembro de 1982, (37) o Executivo cria a Direção de Crédito
pfiblico, como oficina do Ministério de Planficação e Polí-
tica Econ6mica e se lhe di a atribui~ão de supervisionar a
inversão dos fundospfiblicos e o desempenho dos servidores
piibLicos no cumprimenro de deveres nas oficinas' e na mani-
pulação dos referidos fundos.

Em 1983, mediahte decreto n9 18 de 28 de
abril, cria-se a oficina especializada de Coordenaçã~ no
que concerne ao desenvolvimento da irea do.Canal, sendo de
nominada de Oficina de Planificação e Desenvolvimerito da·
Área do Canal, tendo como função bisica a participação no
desenho e formulação de estudos que assegurem o aumento pr~
gressivo de cidadãos panamenhos na area do. Canal; e, as fun
ç6es de dirigir, orientar,coordena~ avaliar e supervi--
sionar a função primeira mencionada, com a finalidade de
desenvolver, em coordenação com outras entidades do Estado,
a atividade ec onómi.ca na àrea do canal (organogramado' MIPPE

' ... ':. "

pode ser observado no ap~ndice).

A síntese da evoiução do planejamento insti-
tucional pode ser observada na figura 1 a seguir apresent~
da.

(37) Artigo 629,§ 19,' 29 e 99 do C6digo Administrativo.
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FIGU RA 1

EVOLUCÁO no PLANEJAMENTO INSTITUCIONAL EN
, PANAMÁ'
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Resultados do Processo de Planificação

A resultante de todo processo de planificação
se espelha em planos .ou programas de desenvolvimento, sejam
globais ou setoriais, regionais oU,locãis nas diferentes s~
ries temporais - curto, m~dio ou longo prazo.

Tendo-se em vista esta premissa e exposto o
processo de planificação no Panamá, pode-se dizer que o pri-
meiro programa, constituido num instrumento de racionaliza-
ção dos recursos econ6micos, financeiros, humanos e outros,
surge em 1963, com a êliboração, pela primeira vez, de um
plano de longo prazo - "Programa de Desenvolvimento Econ6mi

, I

co e Social 1963-1970" -compreendendo assim, um período de
8 anos. Este programa teve a colaboração direta de assesso-
res estrangeiros daOEA, BID e outros por solicitação do

.próprio Panamá.

Genericamente, osobj et ivos deste programa vi
savam: zuferir e manter um crescimento'ascendenteno longo
prazo, não inferior a 2,5% ao ano, do produto bruto por ha-
bitante; colocar os benefícios obtidos do crescimento econ6
mico ã disposição do povo panamenho, atrav~s da distribui -
ção equitativ~ dos ben~fícios, da riqueza e das oportunida-
des; atingir a efici~ncia rioprocesso produtivo, diversifi-
cando, de forma equilibrada, a estrutura econ6mica regional,
acelerando o processo t~cnoló~ico,permitindo a otimização'
no uso dos recursos da indústria, do setor agrícola e outros
setores da economia, proporcionando sua ocupação produtiva;
impulsionar o programa de Reform~ Agrária que promovc~~e a
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utilização mais eficiente da terra; conseguir um .aumentosúbs
tancial na construçao de habitações para' famílias de baixa
renda; promover um mercado comum La t i.no-Amerí.cano que inten
'sificasse o'comércio dos países no hemisfério, mediante o
aproveitamento da privilegiada 'posição. geográfica; forta1~
cimento das instituições democráticas 'do país, melhorar os.

,

servi~os de safide oferecidos; e, por filtimo e como ponto re
levante o Governo se lmpoe, a obrigação de que todo paname-
nho adqu~ra o ensino primário completo.

I

O segundo docúmento que. foi orientador em ma-
.téria de política econômica foi a "Estratégia para o Desen-
volvimento Nacional 1970-1980". Os seui postulados foram
enunciados, pela antiga Direção Geral de Planifitação e Ad-
ministração da Presidência, e suas orientações são, acima
de tudo, a'manifestàçã0 dos interesses dos governantes nesse
mom~nto, provenientes das mudanças ocorridas em 1968.

O documento em questão amalgama uma série de
propostas e de possíveis projetos, dos quais muitos se con"':
cretizaram e outros continuam a ser tarefas do atual Gover-
no.

A função precípua destas linhas de açao, era
.de ir cristalizando o objetivo hisiorico de desenvolver e
controlar, finalmente, o uso econômico da posição geográfi-
ca do Panamá. E é durante esta década (1970-1980) que, ap?s
um complexo processo de negociações'com os Estados Unidos da
América, se pactua o "Tratado Torrijos-Carter" no ano de

1977.
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A estrat6gia para o desenvolvimento Nacional
1970-1980 visualizava a realizaçao de cinco grandes concei-
tos básicos:

1.0 aumento da riqueza nacional e a diversificação das ex-
portações;

2. A integração nacional das regioes do país;
3. A integração social do Panamá;
4. O des~nvolvimento e fortalecimento Ins~itucional; e,
5. O fortalecimento da motivàção e ~a personalidade nacio-

nal.

O desenvolvimento do primeiro ponto era funda
mental, pois atrav6s dele se conseguiriam alcançar os ou-
tros objetivos nacionais.

O conceito básico do aumento da riqueza e di-
vers í f í.caçâo das exportações se fundamentava sobre bases his
tóricas, já que para o período 1957-1970 verificou-se uma
·grande expansão da economia panamenha, produto da dini~ica
das exportações de bens e serviços, que consequentemente &u
um efeito multiplicadorãs,outras atividades econômicas.

Assim, visando o aproveitamento da posição
geográfica como objetivo para se atingir um aumento na ri-
queza nacional, se previu a modernização do Aeroporto de
Tocumen, no qual os ítens turismo, comércio e carga aerea
internacional tinham e continuam a ter, dimensões especiais.
Outros projetos· considerados foram: a expansão da Zona Fran
ca de Colôn, na qual era necessário expandir suas facilida-



.74.

des físicas, realizar a promoção no exterior procurando pr~
cessos de transformação industrial e não a simples tarefa
de armazenar, empacotar e a distribuição das mercadorias;no
vas t~cnicas de transporte interoceinico; aplicadas a curto
prazo, procurando diversificar as t~cnicas traditionais de
uso do canal e reduzir a contaminação atmosf~rica. Para es-
te objetivo se previu a construção de um oleoduto interoceâ
nicopara o transporte de petr6leo, que permitiria b uso de
."Super Tankers", cujas dimensões os excluem do transporte-
pelo canal do Panamá.

11.

o estabelecimento de um sistema financeiro
constituia, tamb~m,num dos projetos traçados pelo 'Governo.
Este sistema financeiro ~ignificaria,o desenvolvimento de
atividades como: atração sistemática e ordenada de fluxos
monetários estrangeiros de grande magnitude e permitiria,ao
Panamá, canaliz~r fundos para ele, como tamb~m outorgar em-
pr~stimos e financiamentos ao com~rcio internacional.A cria
ção de um Centr'o Financeiro Internacional permitiria, ã eco
nomla nacional, a criação de uma capacidade mais ampla e
flexível de financiamento para o desénvolvimento da econo -
mia do paíS, orientada ã realização de exportações e ã ex-
pansao monetária interna.

No que diz respeito ao canal do Panamá, prov~
velmente se tomariam dêcisões em torno ã construção de um
novo canal ou mesmo a sua ampliação, muito embora antes mes
mo desta decisão, a economia panamenha já assinalava sua
diversificação.



.75.

o uso de instalações no extremo sul do canal
constituia outro ponto na busca do aumento da riqueza, que
propiciaria facilidades para a manutenção e possível cons
trução de riavios; para o desenvolvimento 'do turismo era ne
cessário a realização de campanhas promocionais a nível na
cional e internacional, assim como e 'estabelecimento de pe-
quenas indústrias de "Souvenirs", utilizando a matéria prl
ma nacional e concedendo incentivos aos negócios turísti -
coso No que diz respeito aO,processamento de min~rais e ma
térias primas em t~insito, se previa o processamento de

I'

fosfato para fertilizantes e o de minerios de ferro prove":'

nientes do Chile e P~rú.

bauxita,

o
~outra

possível a, "--,

possibilidade seria o proce~samento da
.", '"

'partir da finali zaç âo do proj eto da cen

trai hidroelétrica do ~ayano.

As invers6es em ~xportaçãotraziam em seu bo
jo a política de promoçoes complementares a dois ítens: A
Zona Franca de Colón e o Aeroporto Internacional de Tocurnén.
Para a realização desta política foram autorizadas as re-
presentações oficiais permane,ntes em ,New York e no Mercado
Comum Europeu com sede em Bruxelas.

Concernente ã ampliação de mercados, o Pana-
ma visualizava sua incorporação aos grupos regionais vizi-
nhos (o mercado comum Centro-Americano, o Pacto Andino e a
Associação de Livre Comêr'ci.o do Car i.be) , através de negoci
açoes para uma associação flexível, como também o desenvol
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vimento de programas fronteriços (o caso da Colombia eCos

ta Rica).

Dentro dos ~bjetivos para a exploração dos
recursos naturais que produziriam exportações, apareciam
desde os projetos de exportações de origem agropecuário (c~
mo o gado), continuando com a ampliação dos rebanhos, a pre
paração dos concentrados, envasado de~hortaliças(incluin-
"do o tomate) que requeriãm maior ind~strialização (como as
sopas), 6 desenvolvimento de produtos medicinais e novas
culturas como a,preparação da mandioca. Também eram contem
plad~s as expor~ações de produtos de pesca, projetando-se
o desenvolvimento de novas variedades e a pesca comercial
de outras espécies'além do camarão, principal item de ex~

portação.

Por último, dentro ainda dos recursos natu
-rars para produzir exportações, sevisualizava a exploração
e consequente aproveitamento dos recursos minerais e seus
concentrados. As jazidas de minerais de cobre representavam
uma demanda crescente no mercado mundial e, a posição geo-
gráfica do Panamá era estratégica, neste caso. As jazidas
de bauxita e magnésio eram outras possibilidades para ex-
ploração, no entanto, tanto para estas, como para a expl~
ração de minerais de cobre fazia-se necessário que o Gover "
no executasse novos projetos hidroelétricos, visto que sem
esta era impossivel atingir aqueles objetivos.

De forma geral, a reali za ç âo de todos estes
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objetivos ajudariam a cumprir com a finalidadeque sinteti-
zava a Estrat6gia, que era a de,assegurar um cresciment6 ~
conôm ico' e social constante, melhorando a qualidade de vida
da populaçao panamenha, fazendo correções às distorções pr~
sentes e fortalecendo _a independência política e econômica

do Panamá.

I'

Logo apos a cria~ão doMinist~rio da Planifi
caça0 e política Econômica, em 1973, pela lei n9 16 de 28
de ~evereiro', como ente planificador e coordenado~ central
das políticas de desenvolvimento nacional, este elaborou um
plano operacional para o ano de 1974 orientado ao atingi -
mento de prop6sitos muito concretos. Publicado sobre ares
ponsabilidade do Minist~rio de Planificação e ~olítica Eco
nômica, apreséntava um caráter normativo para os órgãos p~
blicos e sua difusão teve caráter público.

Este plano operacional, respondia à orienta-
çao revolucionária, e~anada pela chef{a do Estado e pela
Presidência da República, para consolidar o desenvolvimen-
to nacional e seüs objetivos e, suas perspectivas podem
sintetizar-se da seguinte maneira: fortalecimento da auto-
determinação nacional, atrav~s da intensificação do aprovei
tamento de todos os recursos naturais e da posição geográ-
fica; propiciar ,a integração econômica, social e política
do país com ênfase na descentralização, tanto econômica,c~
mo polític~; acelerar o progresso econômico e social dos
grupos mais pobres das áreas urbanas e rurais, a particip!
ção destes grupos nos benefícios do desenvolvimento, atra-
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vés de esquemas de organização que os incorpora-sé efetiva-
mente, a atividade econõmica; melhorar substanêialmente o
ingresso dos grupos marginalizados; fortalecer o crescimen
to econõmi~o, mantendo um balanceamento ~dequado entre a
prodúção e o consumo nacional; alcançar o desenvolvimento
e a transformação nacional a um .baixo custo social.

Sob a Direção do Ministério da Planificação
e política Econõmica, elaborou-se, também, um plano quinqu~
nal para o período de 1976-1980, o qual procurava alcançar

imfiltiplos objetivos de crescimento econõmico, ao mesmo tem
po que se modificava estruturalmente o sistema político in~
titucional. Este plano foi realizado a luz da .Estratégia
para o desenvolvimento nacional elaborada para o período

1970-1980 e que recolhia uma ~érie de propostas e projetos
que permitiriam ao Panamá cristalizar seu objetivo histór.!
co de desenvolver e controlar, finalmente, o uso de sua

posição geográfica.

Em termos gerais, as políticas globais do
plano nacional de desenvolvimento 1976-1980 concentrava-se
nos seguintes aspectos: incorporar os grupos marginalizados
ao desenvolvimento nacional e, distribuição equitativa dos
benefícios oriundos do primeiro. Para a obtenção desta po-
lítica, o Governo previu o investimento em capital humano
nos aspectos re~erentes a educação~ safide e nutrição, as-
sim como a criação de fontes geradoras de emprego permane~
te, através das inversões pfiblicas e privadas e a melhbria
na infra-estrutura e~aorganização produtiva (vide tabela

1) .
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TABELA 1

POPULAÇÃO ECDNOMICAMENfE ATIVA E NÃO ATIVA, DE 15 AmS E MAIS DE IDADE
NA REPúBLICA: ANOS 1972-1980

{em 'milhares de pessoas)

ANO POPULAÇÃO
Sub Economicamente Ativa Não Economicamente Ativa

Total Ocupada Desocupada %

1972 488,600 455,400 33,200 6.8 323,100-
1973 499,000 464,100 34,900 7.0 .336,800

1974 506,800 478,400 28,400 5.6 347,800
.1975 492,800 461,200 31,600 6.4 403,300

1976 505,300 471,600 33,700. 6.7 412,600

1977 515,500 - 470,500 45,000 8.7 435,000

19'18 543,080 499,305 43,775 8.1 430,654

1979 577,758 527,026 50~732 8.8 425,218

1980 539,020 494,935 44,085 8.2 497,122

1 . Até 1973, as amostras domiciliares se realizavam através dos 12 meses do ano,
portanto as cifras correspondem a uma média mensal. Em 1974 as cifras se refe-
rem a uma semana de março; em 1975 a uma semana de novembro; 1976,1978 e 1979
a urna semana de agosto e em-1977 a uma semana de outubro. As cifras do ano
1980, procedem de uma amostra de 20% das habitações padronizadas no censo de
população e habitação do referido ano.

Fonte :PANAMÁ. Di.reccáôn de Bstadfs t.ica y Censo. P::mB1nâpyn Cifras :Àr16s 1977 a -198l.
Panamá, novo 1982.
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D~sta forma verifica-se que, o crescimento eco
riômico se fundamentava na premissa de um pleno aproveitamen-
to da posição geográfic~, dos recursos naturais e dos recur-

sos humanos.

Enquanto a posição geogrifica requeria a expIo
ração integral e era necessirio dar abertura aos mercados ex
ternos atrav~s da construção de novos sistemas de transporte
e de serviços complementares, por outro lado a exploração dos
recursos naturais (comb o cobre, recursos agropecuirios, fIo
restais e marinhos) era importante para direcionar a explor~
çao a mercados internacionais.

Medidas Orientadas a Formação dos Recursos Humanos

Com base no anteriormente comentado, o Governo
propunha para cada programa de desenvolvimento econômico e
social, orientações gerais sobre como e em que ireas educati
vas deveriam dirigir-se os esforços das açoes de formação dos
recursos humanos panamenhos.

No que concerne ao primeiro programa - "Progr~
ma de Desenvolvimento Econômico e SociaI1963-1970"- que vi-
sualizava um período de 8 anos, propunha o incremento de opo~

tunidades de educação vocacional. extender a.educação secun-
diria e incentivar a educação ao nível universitirio, assim
como a eliminação do analfabetismo nos adultos. Tamb~m pro-
põem, como ~ma de suas finalidades primordiais, prover uma
educação equilibradaem tomo às exigênciasimpostaspelo-desenvolvimen-
to do país. Por exemplo, a demanda da indústria exigia mao-
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-de-obra especializada, raz~o pela qual a educação vocacio-
nal assumiu posição preponderante entre os novos objetivos
na educação nacional; por outro lado~ o incremento da educa
çâo secun dâ ria e uni vers it âr i a deu importância ã preparação
de professores, assim como a necessidade de infra-estrutura

adequada para este objetivo.·

Ao nível superior, ou seja, universitãrio e
t~cnico superior, o melhoramerito do ensino se dirigia ao
fortalecimento de Escolas e Faculdades onde, antecipadamen-
te, se prev ia vuma demanda significativa de espe c í aLí dade spa

ra o desenvolvimento econômico e social do país, tais
nas áreas: agrária, en~enharia industrial, medicina e

como
..~C;len

cias.

Com respeito ao treinamento prátjco, o Gover-
no propoem desenvolver um programa flexível de treinamento
da mão-de-obra, com a finalidàde de propiciar rápida eefi
ciente racionalização da indGstria nacional. O-desenvolvi -
mento deste programa, ocorreria com representantes de asso-
ciações empresariais e dos sindicitos dos trabalhadores,te~
do em vista as necessidades reais da empresa privada. Assim

, ,
sendo, os e5t~dos que se realizaram sobre o tema permitiram
identificar s~rias limitações em alguns ofícios e, atrav~s
da assistência técnica prestada pelas Nações Unidas,inici-
ou-se um programa ém trabalhos como: pedreir6, manutenção~
ar condicionado, consertos de televisão e !ádio, de únidares
de refrige~ação, mecânica automotriz, mecânica diesel, ins-
talações el~tricas e manutenção industrial. Paralelamente M
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desenvolvimento deste programa, se realizou uma pesquisa pa
ra se verificar a demanda de capacitaçio na mio-de-obra a
longo prazo, com base nesses resultados se traçaria um pro-
grama que fornecesse respostas às exigências da industriali

zaçao.

Devido à necessidade de dispor de pessoal se-
miqualificado a curto prazo e melhorar os já empregados em
s~us respectivos postos, nasce, em 1967, o programa de ' for
mação profissional, decorrente de um convênio, triparti te com:
Minist6rio de Safide, Trabalh6 e Bem Estar Social, o Instit~
to de Formaçio e Aproveitamento dos RecUrsos Humanos e a
Agência Internacional para o Desenvolvimento (AID).

Por ,outro lado, a situaçio da foiça de traba
lho no setor agropecuário exigiu sua ,capacitaçio ea criaçio
de escolas vocacionais rurais de primeiro grau e algumas com'
seções de primeiro ciclo. A16m disto, para aumentar as faci
lidades das escolas desse tipo já existentesj comO foi o ca
sodo Instituto Nacional de Agricultura ,-única escola voca-
cional de segundo nível que concede o título de Bacharel A-
grícola e que capacita o estudante a entrar na Universidade
Nacional e obt~r o título de Enienheiro Agrõnomo.

No que diz respeito ao documento -Estrat~gia
Nacional de Desenvolvimento 1970-1980" fixou como objetivo
básico, o aproveitamento de todos os recursos produtivos,en
fatizando o papel que deveriam cumprír os recursos humanos
para o alcance das metas propostas.
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Com essa finalidade, a Estrat6gia deu essaim
portante tarefa ao setor educativo. Ele deveria capacitar o
homem, como fator de produção, aos objetivos de crescimento
econômico, estabelecidos para todo país. Para que se atingis
se o incremento da produçã6 seria necessirio: prosseguir e
acelerar os programas de educação nos aspectos vocacionais'
e t6cnicos; fortalecer atrav6s do sistema formal de educa -
ção, os estudos em extensio agropecuiria e utilizar os pro-
gramas de desenvolvimento da comunidade; a nível universiti
rio se requeriam recursos humanos altamente quallficados ~~
ra desenvolver as novas t6cnicas de exploração de recursos
naturais e de transformação de sua produção, assim como a
preparaçao de especialistas em solo, .conservação de materi-
ais locais, e condução de programi~ de investigação nas Uni
versidades do país e organização de laborat6rios.

Como medidas complementares era necessário re
forçar os programas especiais como a educação de adultos e
treinamento acelerado de mão-de-obra.

Para tal fim se programou a criação de Centros:
de ensino para atender esta população a curto prazo e um
mínimo de treinamento nos setores de:agn)pecuiria, constru
çao de facilidades de infra-estrutura e industrialização.

Para aterider tbdas estas necessidades foi
necessiria a revisão permanente dos programas de estudo
dos diferentes níveis de ensino e prever a necessidade de
assist~ncia t6cnica e treinamento .de pessoal docente, as-
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sim como o desenvolvimento de profissionais, empresários e
científicos a nível superior. b válido assinalar que, a
educação vocacional continuaria a receber atenção especial

nesta década.

Parálelamente a estes objetivos educativos ,
o governo deu prioridade ao fortalecimento de instituições
relacionadas com o melhoramento do capital humano, entre
elas: o Instituto para a Formação e Aproveitamento dos Re-
cursos Humanos (IFARHU), Ministério de Educação, Ministé -
rio de Saúde, Universidade do Panamá e outros componentes
do setor tvi'de tabela' 2) .

Por sua vez, o Plano Operacio~al, que foi e-
laborado em 1974, apresentava a orientação de capacitar o
homem para a produção, usando este objetivo, como comple
menta i políticá regional e instrumento que permitisse a
desaceleração da migração do homem rural para as áreas ur-
banas. Na política de emprego a'capacitação no trabalho,se
torna fundamental; se faz necessário acelerar programas de
formação profissional e capacitação da mào-ide=ob ra , através

do IFARHU e outros organismos do Governo, em colaboração'
com a Empresa privada, especificamente nos setores: agríc~
la, da construção e do setor industrial.

A educação formal também representou outro
ítem de importãncia dentro do plano operativo e, se fazia
necessário que,o governo pretendesse adotar políticas ge-
rais tais como: a intensificação de programas de estudos,
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TABELA 2

GASTOS ORDINÁRIOS DO GOVERNO CENTRAL NO DEPARTAMENTO DE
EDUCAÇÃO: Anos 1972-1980

Anos Total (em miLhares de. Ba1boas) .Incremento %

,

1972 50,286.6 6.6
1973 53,619.0 15.4
1974 61,885.9 10.7
1975· 68,533.4

I·
·5~0

1976 71,976.4 6.7
1977 76,817.1 7.2
1978 82,329.8 18.0
1979 97 ,159 ..2 20.0
1980 116,577.5

Nota - O total exclui pagamentos sobre vigência expirada.

Fonte: PANAMÁ. Dirección de Estadística y Censo. pananiáem
tJCifras: Anos 1977 a 1981. Panamá, novo de 1982.
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na modalidade de formação, onde o recurso ·humano era re-
querido para o desenvolvimento da Empresa Nacional ; â.mpul
sionar a educação vocacional agrária e industrial, naque-
las ocup a çó es que manifestavam deficiências na quantidade
de mão-de-obra utilizada nos setores mais dinâmicos dap~~
dução e geração de emprego no país; intensificar o uso
dos meios tecnol6gicos modernos, como rádio e televisão a
plicados à educação; intensificar o melhoramento da capa-
cita~ão de pessoal docente, a todos os níveis de ensino,
confor~e requerido pelo sistema educativo. e de conformida
de·aos planos de desenvolvimento; impulsion_ar, nas univer
sidades, as investigações científicas aplicadas, com base
nos problemas e perspectivas de desenvolvimento nacional.

Como uma das medidas complementares ao de-
senvolvimento da educação formal, o Governo contemplou a
ampliação dos prográmas de bolsas de estudos e crédito e-
ducativo a estudantes que requeriam esta assistência, pa-
ra aproveitar as oporiunidadesde educação que se ofereci
am; tanalizar estas bolsas de estudos edo crédito educa-
tivo, para carreiras prioritárias no mercado de trabalho
no enfoque das perspectivas de desenvolvimento nacional.

Néssemesmo ano (1974), elaborou-se um doc~
mento de trabalho(38) com o objetivo precípuo de estabele

(38) p.AN'H~. MIPPE. R .. t d R Hmvm equerlmlen os e e~ursos umanos en
Panamá-Necessidades de AdieStramiento y Capacitac{ón
(Desarrollo Metodológico de·Investigaçión). Panamá.
feb. 1974. (documento de Trabajo).
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cer a metodologia de investigação que a~alia-se as requisi-
ções de recursos humanos, demandados pelo crescimento do país,
efetuando sua vinculação aos planos de desenvolvimento. Este
documento de trabalho resultou do esforço conjunto, executa-
do com o apoio da Assistencia Técnica do Programa Regional
de Emprego para América Latina e oCaribe (PREALC), conjunt~
mente com a Comissã~ Inter Institucional vinculada ao desen-
volvimento de programas concernentes i formação e aproveita-
menta dos recursos humanos.

Participaram deste programa a nível nacional o
IFARHU,MITRAB, Ministério de Educação, Universidade·do.Pan~
m~ e funcionirios do Ministério de Planificação e políti~a E

~ .conomlca.

o plano quinquen~l 1976-198G, assinalava que
os recursos humanos viriam a constituir a base do crescimen
to econ6mico projetado para aquele período e que, as políti-
cas de recursos humanos e-emprego, teriam de ser traduzidos'
num processo acelerado de aumentar os conhecimentos, habili
dades e capacidades de todos os panamenhos. Era necess~rio
obter pessoal altamente qualificado, oferecendo-lhes meihor
orientação sobre as necessidades do país; também era necessa
rio que o ensino chegasse, efetivamente,is zonas marginali-
zadas, procurando·diminuir a migração campo-cidade.

A política educativa que vincula o desenvolvi-
menta dos recursos humanos na educação formal, se fundamenta
va nos seguintes princípios: adequar a educação as exigencias
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do desenvolvimento do país, compatibilizando seus fins e ob-
jetivos, com aqueles políticos, sociais e econ6micos objeti-
vando atingir as metas do desenvolvimento nacional; apresen~
tar um sistema de educação científica e tecnol6gicaa todos
os panamenhos, democratizando o serviço educativo, como sen
do de utilidade social; melhorar as 'infra-:-estruturas educa-
tivas; dar maiores oportunidades educativas aos grupos margi,
.nalizados (o homem do campo, indígenas, analfabetos, inváli-
dos físicos e mentais).

Para alcançar estes objetivos seria necessário
desenvol ver uma se'rie de medidas, tais como: elaboração de
um plano nacional de formação e treinamento; fortalecimento
da Comissão Nacional de recursos humanos que coordena-se as
ações, programas e projetos do setor; efetuqr mudanças quali.
tativas no sistema de ensino atual, ou seja, a introdução do
ensino prático, 'na qual oindi víduo consiga desempenhar, a
curto prazo, as destrezas necessárias para o trabalho produ-
tivo; avaliar, constantemente, as carreiras universitárias,a

,
fim de criar aquelas que se considerem necessária~ e, supri-
mlr aquelas que não estejam de acordo com a realidade nacio-
nal e criar carreiras intermediárias que se considerem neces
sãrias para o desenvolvimento do país; fortalecer a formação
profissional, a fim de melhorar os conhecimentos, atitudes e
motivar a força laboral.

Conjuntamento com estas medidas, se fazia ne-
cessário, ampliar os programas de crédito educativo, .levado
a efeito pelo IFARHU; os programas de cooperação técnica ob-
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tidos atfav6s da Agªncia Internacional para o Desenvolvimen
to (AID), que visavam projetos especiais em torno aos cen-·
tros educativos rurais e o ensino comer~iãl e industrial,en
tre outros; os programas do Banco Inter-Americano de Desen-
~olvimenio (BID), que dava prioridades ao treinamento acele
rado na Administração Rural, ao fortalecimento da ed~cação
vocacional, ao treinamento na Administração Orçamentiria e
Financeira das Empresas Estatais; o Instituto lnter-America
no de Ci~ncias Agrícolas (IICA) que apoiava a _investigação
e desenvolvimento rural e a capacitação componesa; o Progra

I -

ma das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) que efe-
tuav~ a formação de executivos para alt~ e m~dia ger~ncia,
capaci tação e assessoramento no desenvolvimento rural e comu
nitiria, assim como na viação civil; por último a Organiza-
ção dos Estados Americanos (OEA) que contemplava, entre se-
us programas, as ireas da metal~rgia extrativa e a tr~nsfor
mação mínima do cobre, a capacitação, investigação e asses-
soria na administração de curriculum e as valorizações bio-
farmac~uticas, entre outros.

As diversas metas que se esperavam alcançar,
em termos do desenvolvimento dos recursos humanos, requeria,
como ponto fundamental, coordenação eficaz entre as agências
vinculadas à formação, capacitação, treinamento e aproveit~
mento dos recursos humanos, visando a prover o potencial h~
mano adequado às nov~s necessidades de criação de emprego.

E para este período, 1976-1980, que se elabo-
ra pela primeira vez, um documento de trabalho PAN/74/0l8,
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referente aos recursos humanos e emprego no Panamá, como

parte integrante do Plano Nacional de Desenvolvimento pro-
posto para o mesmo período. Teve a colaboração do Programa
das Naçõei Unidas (PNDU) e da Organização Internacional pa
ra o Trabalho (OIT), contando com a participação, a nível
nacional, do Ministério de Planificação e política Econômi
ca e com o Ministério de Trabalho e ~em-Estar Social.

O documento sintetizava diversos aspectos re
ferentes a: evolução da situação ocupacional no Panamá, o
prognóstico da disponibilidade dos recursos humanos nos·pró
ximos anos,. o grau de utilização da mão-de-obra disponível,
tomando em consideração os projetos de inversões propostos
no plano,a compatibiÍidade dos ob3etivosdo emprego com
os objetivos sociais e produtivos, tipo de quantificação ~
mão-ele-obra (por grupo ocupacion~l), necessários e de acor
do com as metas de produção propostas, impacto do sistema
educacional em todos os níveis e os· aspectos insti tuc:bnais
que deveriam ser de~envolvid6S e estabelecidos para o
atingimento dos objetivos propostos pelo Plano Nacional de
Desenvolvim~nto (vide tabela 3 e 4).
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NrVEL DE INSTRUÇÃO'DA POPULAÇÃO NÃO rNDIGENA DE 7 ANOS E MAIS DE IDADE
.NA REPOBLICA-, SEGUNDO ÁREA:' CENSOS 1960.,.1980

(e~ mi1h~res. d~ pessoas)

População de 7 Nível de Instrução
anos e mais de TOTAL Nenhum .Grau .Primário Secundário Universitário Nãoidade Aprovado Declarado

1960 782,227 201,154 454,887 110,267 12,532 3,387
Urbana 357,629 .36,364 210,162 96,796 11,625 2,682
Rural 424,598 164,790. 244,725 13,471 907 705

1970 1.054,349 .' 189,455 643,830 190,770 28,683 1,611
Urbana 547,120 42,678 310,798 165,958 26,794 892
Rural 507,22.9. 146,777 333,032 24,812 1,889 719 .

1980 (a) 1.433,878 174,640 773,057· 387,073 83,840 15,268
.Urbana 773,324 46,742 346,588 294,567 75,093 10,334
Rural 660,554 127,898 426,469 92,506 8,747 4,934

(a) Cifras procedentes de uma amostra do Censo Nacional de População ..
Exclui osCorregimentos de Cristoba1 e An côn...

.lon t e : PANAMÁ. Dirección de Estadf~tica y Censo. Panamá em Cifras, afios1977 a 1981. Panamá, nov~ 1982 .

0'os.: Não foi possível adotar a classificação do IBGE, pela extensão das séries letivas, que diferem
do sistema de ensino panamenho.
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TABELA '4

QUADRO COMPARATIVO DA POPULAÇAO N~.O INDIGENA DE 7 ANOS E MAl S
DE IDADE, NA REPOBLICA, SEGUNDO ÁREA: CENSO 1960-1970 e 1980.

ÁREANível de
Instrução URBANA RURAL

.19&U -1970 - 1980 .1.9.6.0-..1.9.7.0.-.1980

Nenhum Grau de
Aprovação 17.4 9.S 10.9 (-) 12.9(-)

Primária ...... 47.9 11.5 36.1 28.1

Secundária .... 71.5 77.5 84.2 272.8

Universitária . 130.5 180.3 108.3 363.0

Não Declarado . (-)66.7 1,058.5 2.0 586.2

Fonte: PANAMÁ. Dirección de Estadística y Censo.PanamáemCifras.Afíos
1977 a 1981. Panamá, novo de 1982.
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Atrav~s da anilise sobre a hist6ria dains-
tauração do processo de planificação no panami, observou-se
que esse processo teve seus inícios a partir da década dos
anos 60 e que sua elaboração respondeu, mais que nada, a u-
ma exigência do grupo componente da Aliança para o Progres-
so~ constituindo-se o programa elaborado (1963-1970), pré -
requisito para a obtenção de capital de fontes estrangeiras

-que permitissem a execuçao dos projetos previstos no mesmo.

o primeiro programa de desenvolvimento 1963-
I '

1970, tinha como objetivo primordial, acelerara expansão,
da produção, pelo qual a sua programação demonstrou princi-
palmente esquemas ordenados de crescimento econômico, .uma
visão meramente economicista.

A implementação deste programa se viu forte-
mente limitado por virios fatores de ordem técnica e po1ít!
ca, que permitissem visualizar o cumprimento dos objetivos.

Nos anos 60, o pais se debate, entre as con-
tradições de interesses, produto da diversidade de partidos
políticos, comoconsequência do advento das eleições presi-
denciais. Esta luta de interesses por parte de cada um dos
partidos políticos, tornou difícil a conciliação dos objet!
vos econômicos com os propriamente políticos. Por outro la-
do, o setor público não apresentava um ordenamento em suas
atividades. Deficiências na su~ organização e na delimita -
ção de funções específicas em seus orgaos p1anificadores a
nível ministerial e de Ergãos autônomos e semiaut&nornos.rJl
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;

outra das var1aveis que dificultou a racionalização dos re-
cursos do setor público sob uma única política.

Paralelamente apresentava-se, a ausência de

profissionaiscapacitadris,que exercessem as atividades de
planificação. Este fato foi de suma importância, já que a
falta de um adequado critério técnico no desempenho das a:ti
vidades de planificação~ limitou o apoio financeiro de al-
gunsorganismos internacionais que permitiriam concretizar
os projetos previstos e qúe e~am tão necessários para b pa-

! !

..
1S.

Consideradas estas limitações, pode-se com -
preerider o por quê de não 'ter existido um controle e avalia
ção ~ina1 sobre as metas previstas para este ~eríodo,
que, como foi visto, as grandes deficiências também se
ram dentro dopr6prio sistema de planificação.

. -, J a

de-

o modelo de planejamento, primeiramente, re-
flete um sistema complexo de interesses. A visão puramente
economicista com o objeto primordial de alcançar o cresci -
mento econ6mico, tornou6bvias as análises de ris~?s, proc~
rando persuadir com metas quan t í tat.í.vas , aos órgãos finan -

ciadores.

Aspectos relacionados ao contexto político e
social, foram equivocadamente esquecidas, já que mudanças 1

radicais políticas se produziram e~ 1968 que levaram o país
a uma nova orientação econ6mica.
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A partir do ano 1968, se inicia um novope-
ríodo para a República. Instaurado o novo Governo (RegimeMi.
1itar) .a planificação, como ins trumen to de racionali zação I

-dos recursos, e quase aceita plenamente. Por primeira vez
os interesses e pontos de ví stasrtêcn í cos e políticos conci
liam~se, 'e este primeiro recebe a valorização enquanto a
produtores das melhores decis6es para propiciar o desenvol~
vimento do crescimento e sua distribuição.

Como a literatura o demonstra nestes tipos de
! .

regimes a relação entre a estrutura formal e real de autóri
dade alcança quase sempre a máxima correspondência.· A cone i

liação técnica e política est~ve determinada pela instaura-
ção de níveis hierárquicos com uma mesma ideologia ~olítica.
Tanto a esfera de decis6es(formulação das polítidas) como
na elaboração e execução das mesmas, as idéias eram compar-
tilhadas, imperando um interesse comum. Isto é assim na me-
dida em' que a cúpula do Estado foi dirigida pelos militares
delegando neles cargos ministeriais e outros organismos ,pr~
curando um critério de equilíbrio e assegurar a aplicação
das políticas.

A plena consciência por parte do Gove~no das
limitaç6es em torno a seus quadros técnicos planificadores,
levou-o a tomar medidas imediatas para sua devida formação
e treinamento na área da plahificação e elaboração de proj~
tos, conhecimentos estes que, junto com as experiências ad-.
quiridas em anos anteriores, conformariam o grupo de técni-
cos que elaborariam os planos de desenvolvimento poste " i.).
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res.

Paralelamente a esta açao o novo .Gove.rno,
iniciava urna nova estruturação e organização nos distintos
riíveis do setor pfiblico, e que.criandoo Minist~rio de Pla-
nificaçio e política Econ5micaem 1973, responsabiliza a
este pela planificaçio de desenvolvimento a nível nacional,
integiando a ele todas as atividades complementares e com
funções de coordenação com as demais depend~ncias do Estado.

Cabeassinalar que outro ítem alcançado foi a
programaçao financeira do setor público, a qual incluia a-
i~m dos minist~rios as instituições descentralizadas, inse-
rindo na estrutura.organizacional de cada urna delas, escri-
t6rios de planificação, de maneira que estas pudessem cola-
borar e adequar as suas necessidades num sistema de planifi.
caça0 global.

Assim ~ corno se pode constatar que, a partir
dos anos 70, a planificação a nível nacional recebe um lu-
gar de relevância corno instrumento para orientar o processo
produtivo do país e da adequada distribuição de seus benefi
cios. O âmbito social ~ retornada com maior especificidade,
impulsionando um novo processo de desenvolvimento em virtu-
de dos programas e medidas que contribuis sem ao melhoramen-
to social, portanto da qualidade de vida de todo panamenho.

Certamente nestes regimes políticos o gove!
no procura implementar políticas de mudanças bruscas tantono
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econ6mico, como no social. Especificamente neste filtimo con
sideram-se aspectos tais como distribuição equitativa da
renda, reordenação do espaço e atividades com fins sociais
(safide, educação, etc.).

Nos anos posteriores a 1970, .~ planificação
entra num processo de conciliar as medidas previstas a lon-
go prazo toili medidas a curto prazo,na busca~deconsiderar
soluções imediatas diante de objetivos mais ambiciosos. E-
xemplodisto foi o plano operativo de 1974 e o plano quin-

i . •

quenal de 1976-1980, que seguindo. as orientações da Es t rat.ê

gia Nacional de Desenvolvimento 1970-1980, tentavam, o pri-
meiro destes, fixar prop6sitoi mais c~ncretos ! sendo que o
segundo pode ser consider~do como produto de uma reavalia
çãodos benefícios alcançados, assim como o ordenamento ~de
outros projetos surgidos no contexto das transformações o-
corridas a .nível mundial.

Colocadas as limitações e progressos no âmbi
to da planificação no contexto nacional, 6 preciso encami -
nhar esta anilise para as medidas que seriam adotadas pelO
Governo em termos da formação dos Recursos Humanos, consid~
rando os programas de desenvolvimento no período hist6rico
antes analisado. Posteriormente, no ítem seguinte sobre as
açoes de planificão a nível nacional, seri realizada uma a-
nilise mais específica destas com.as orientações estabeleci
das nos planos de desenvolvimento, procurando demonstrar
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como foi e como se deu a intervenção por parte dos organi~
mos componentes do setor educativo para o cumprimento des-

ta última.

Como foi .descrito anteriormente, a utiliza-
çao do instrumento da planificação no Panamá, permitiu de-
terminar programas,objetivos e metas. Com uma visão'plena
mente economicista nos a~os 60 e com algumas transformações
no âmbito social a partir da Estratégia Nacional de .Desen-
vol~imento 1970-1980, o .planejamento no que concerne -a
programação de recursos humanos e as metas a se cumprirem

foi muito geral.

Já fói mencionado no primeiro capítulo que'
este é um problema generalizado nos países em vias de de-
senvolvimento, onde sua maior preocupação é q~antificar os
níveis de crescimento, tendo ·como modelo comparativo os p~
íses desenvolvidos, esquecendo o lado principal que sao

os: Recursos Humanos.

Esta grande limitação que apresenta o _pro-
cesso d~ planificação particularmente no Panamá pode estar
rel~cionada por um lado i incapacidade profissional, ou se
ja de pessoal capacitado e devidamente treinado para o
cuinprimentode atividades desta natureza. Também pode ser
a causa da pouca intervenção que tem as instituições res-
ponsáveis pela formação e capacitação de recursos humanos
do país, na participação 'da elaboração dos planos de desen
volvimento nacional. Sabe-se que a participação destas uni
dades é necessária, pois compete a elas poder determinar o
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numero e qualidade dos recursos humanos que serao necessa-
rios para alcançar as metas econômicas propostas. Além dis
to, permitiria a elas mesmas concretizar as distintas a-

. .çoes que lhes corresponde desenvolver e executar --a elabo-
ração das estimativas de pessoal em ireas específicas de
conhecimento, para cada projeto previsto.

Além destas limitaç6es, poderia-se dizer
.que" 'o fato de possuir escassos recursos' financeiros para
executar os projetos programados, induzem os planejadores'
a ficarem mais preocupados com as minúcias dos aspectos té~
nicos e financeiros-na esperança de obter financiamentos '
externoS~ do que nps aspectos educacional e social.

Qualquer que seja o tipo de limitação que
.possa ter enfrentado Q país, existe algo de muito concreto
e é o próprio modelo deplanejamento. O modelo de planific~

,
çao observado, foi do tipo centralizado onde as decis6es '
respondiam a uma estrutura piramidal, ou seja seu funcio-
namento foi de cima para baixo.

Estes tipos de planejamento primeiramente 1

carecem de um sistema de retroalimentação de inf6rmaç6es e
de avaliação contínua, pelo qual os seus resultados finais
sejam positivos (ao acaso) ou negativos, unicamente servi-
ram de exemplo para posteriores decis6es. Estes estilo de
planejamento esti sendo ineficiz, para os povos subdesen -
volvidos, ji que as perdas de investimentos efetuadas g~-
ralmente representam somas consi.de rávei s e que poder; ,lll_ ier
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sido destinadas a outros setores, onde se tivesse; um
grau de certeza maior do seu ~xito. E preciso procurar ai
gumas respostas rápidas e viáveis, que restabeleçam urna
ação organizada e com um volume de informação que permita
conhecer os limites e inovar mediante o qual o processo '
se desenvolvesse.

Dentro do sistema de planificação,. somos
obrigados a relevar a necessidade de considerar desde seu
início os'aspectosdecapacitação dos recursos humanos co

I'

mo parte integrante da planificação econ6mica e social,já
que parte dos recursos financeiros e materiais devam ser
designados para este fim e principalmente para que no fu-
turo não se constituam elementos que retardem o progress6
da nação.

Pois bem, voltando ao ponto da análise tem
-se que as diret.r í zes-ido Programa 1963-1970, enquanto a forrna

çao dos recursos humanos, destinava-se primeiramente ao
incremento de esforços nos estudos vocacionais e agríco -
.las. A orientação deste pri~eiro, se fundamentava sobreos
incentivos que o Governo estava dando ao setor da indfis -
tria manufature ira para que estas produzissem e também co
mo exig~ncia de seu pr6prio crescimento dentro da indfis -
tria nacional. Enquanto aos estudos do setor agrícola e
pecuário, as mesmas condições de transformação neste se-
tor com o surgimento dos assentamentos campesinos e as
empresas mistas de produção, exigiam pessoal qua1ificado~
para desempenhar tarefas de administração rural e peri~..;:5

BIBLIOTECA KARL A. BOEDECKER
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nas próprias atividades de campo, assim como também a cap~
citação do próprio camponês que permitisse o _'desempenho
qualificado de suas tarefas no campo ..

No que ·concerneas orientações de formação

profissional estas foram énfocadas para a formação de pe~
soaI em áreas vinculadas com a indústria, prestação de ser
viços e construção de forma geral.

A nivel. superior, a form~ção teve sua orien
!

tação a disciplinas como professorado .par~ atender os seto
resvocacionais e agropecuário, assim como o fortalecimen-
to das infraestrutura educativas. Observa-se que,' ainda
para este periodo a demanda de carreiras na área humanisti

ca era bastante visível.

A raiz.da elaboração da Estratégia de Desen
~olvimento 1970~1980, o encaminhamento da formação dos re-
cursos humanos no pais sofre uma expansão e diversificação.
O raio de ação da formação, capacitação e treinamento dos
recursos humanos, baseava-se propriamente nos postos de
trabalhos que os projetos iriam gerar e,nos 'quais,era ne-
cessário contar com pessoal adequado para cobrir a demanda.

A Estratégia propõe em princípio, a revisão
dos planos educativos tanto a nível médio como superior, e

'J

coloca na mesma linha de importância, a preparação de pe~
soaI docente, prosseguindo também com as medidas adotadas
no programa anterior. Por outro lado, propunha a diversifi
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cação de profissionais nas distintas modalidades do enSlno,

tratando de ampliar a cobertura das já existentes e de dar

início a outras que seriam necessárias para cumprir com os

objetivos d~ Estratégia. Há que considerar neste ponto que

embora a Estrategia previa todas estas transformações, as

mesmas se~iam um pouco demoradas, já que decisões no campo

da programação curricular educativa e suas respectivas mu-

danças levam um tempo considerável e por outro lado também

'há que considerar a falta ~e um mecanismb de orientação ao

estudante da escola secundária e do trabalhador, que pudes-

sem incentivá-los para os projetos~rodutivos que o
.•.pals

propunha.

Considerando as limitações que se refletiam

a nível nacional, enquanto ao pessoal necessário para fazer

cumprir com o proposto na Estratégia, o Governo, valendo-se

das Instituições com funções na formação dos recursos huma

nos a nível Estatal, utiliza os conv~nios contrai dos :__com

Organismos Internacionais e os Conv~nios Culturais com di-
, .

versos países, para enviar pessoal para especilizar-se em

carreiras que não eram,ditadas nos Centros Educativos do p~

í~ e que fossem concordantes com as necessidades de desen -

volvimento. Esta é uma das alternativas que propunham al-

guns autores, igualmente ao uso da assessoria estrangeira,

quando era necessário e imprescindível procurar mecanismos

de incentivos ã população.

No que respeitaao plano operativo de 1974 e o

plano quinquenal de 1976-1980,ambos seguiram as IDr>'-':ílaS
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orientaç6es da Estrat~gia Nacional antes apresentada e~ a
partir deles que se elabora , por primeira vez, urna me todoLo -
gia e posteriormente um estudo sobre os requerimentos dos
recursos humànos e a problemática do emprego no país. Este
estudo foi integrado a programação geral das atividades eco.
nômicas e sociais do país para o período 1976-1980".:,- e embo-
ra não apresentasse de forma concreta a análise das especi~
lidades de estudos, demonstrava os requerimentos de pessoal
por grupos ocupacionais e modalid~des de ensino, incluindo
na análise o déficit ou superavit em alguns grupos ocupaci~

i:
nais.

Não se pode deixar de reconhece~ o avanço'

que o país tem tido, especialmente nos filtimos anos, no de-
senvolvimento dos recursos humanos e a importância que lhe
vem sendo dada dentro do processo global da planificação.No
entantO, ~acredito qtie, ainda se faz necessário a cri~ção de
mecanismos que propiciem maior especificidade nasaç6es na
área de formação e capacitação dos recursos"humanos. Em
princípio reconheco que1se trata de urna tarefa árdua e com-
plexa e que tendo isto em vista, caberia a alternativa de
trabalhar sobre projetos-chaves, ou seja sobre aqueles que
apresentem maior vínculo com o desenvolvimento de outras a-
tividades econômicas e que por sua vez gerem grande poten -
~ial de mão-de-6bra qualificada, ficando.a cargo das insti-
tuiç6es do setor educativo a elaboração e definição das a-
reas prioritárias de~acordo ao campo que lhe compete a cada

uma delas.
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Ainda mais cabe dizei 4ue~ naos6 o aspecto

da quantificação ou~determinar a qualificação 6 necessirio

para resol~er os problemas da planificação dos recursos

humanos, 6 preciso encontrar uma saída mediante a utiliza-

ção de um novo modelo. Um modelo onde participem diversos

grupos, onde discutam cientificamente e onde seus resulta

dos sejam encaminhados aos níveis decisórios, para que es-

tes atuem com espírito de inovação, fazendo adaptaç6es a

medida que mudanças sejam percebidas no ambiente. O objeti.

vo 6 direcionar e fazer acontecer aquilo que 6necessirio

e melhor, contemplando todas as circunstanclas ambientais.
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Antecedentes

Historicamente o Panamá se institui como pa-

ís ·democrático e independente a partir de 1903, e é a pa~
tir de 1904 que surgem as primeiras leii de caráter educa-
tivo.sobre a responsabilidade do Departamento "Organica da
Isntrução Pública". A partir da assinatura de diversas 1e-
is, nesse mesmo ano fica estipulado, basicamente o apoio

que o Governo dá aos recurso~ humanos no país, no sentido
de oferecer uma formação superior ã existente no país, me-
diante a concessão de .bo1sas de estudo no exterior, nos
distintos ramos do corihecimento,assim como criando bolsas
de estudo ~para algumas escolas normais e concedendo sub-

venção para 6utras privadas.

Entre 1906 e 1910 se observam mudanças com
respeito as políticas educativas, ampliando-se a cobertura
de oportunidades ã população, tanto para realização de es-
tudos no exterior, como no territ6rio nacional. Desta for-
ma se inicia a tarefa de designar áreas prioritárias para
os estudos, por exemplo nas carreiras de: estatística, cor
reio,química industrial, agronomia~ pedagogia ou ramos do

ensino secundário.

Toma-se consciência da importância da educa-
çao edo estado, como responsável pelo provimento do ensi-
no a população estudantil; subvenciona as Escolas Privadas
para estimulá-las ã participação no processo educativo.

Ao nível nacional, neste quinquenio, criaram
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-se escolas de modalidades Técnica e Vocacional tais corno:
o Instituto Don Bosco, Escola Melchor Lasso de 'La Vega e a
Escola Nacional de Modisteria. Vale destacar que é a par-
tir de 1910 que se efetua a difusão da educação em geral e,
especificamente, a nível primirio.

No período compreendido entre 1911 e 1915,

surge urna nova preocupaçao em torno do setor agririo, cri-
ando-se mediante lei 31 de 1913, duas escolas pritica~ de
agricultura ou granjas modernas. Tendo em vista o surgimen

! .-

to desta modalidade emviam-se ao exterior, mediante bolsa
de estudo, v?rios estudantes panamenhos para cursar carrei
ras em: agricultura, agronomia e cartografia.

Concomitantemente a estas açoes, s~ di ~nfa-
se, também, a mecânica e construção, assim corno na formação
do c ,:,:g'~iij~;sia;t,;,(especificamente no Lí ceo do Instituto Na-
cional e na formação de professores de ensino primirio p~

ra.áreas rurais.

Durante o período 1916-1920, se incrementam
as bolsas d~ estudo no territ6rio naciorial, na Escola de
Aites ~ Ofícios, simulti~eas ao surgimento de perspectivas
em outras ireas corno medicina e veterinária.

Entre 1921 a 1925, se di ênfase aos estudos
de Escolas Normais e Industriais e iniciam~se estudos nasI",
ciências Eclesiisticas. Durante este período ocorre a fun- ~
dação da Escola Profissiorial, na cidade do panami, no ano

"
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de 1923.

No' quinquenio 1926-1930, verifica-se gran
de apoio governamental ãs escolas particulares, exoneran
do-as do imposto predial e,é a partir de 1930, especi f i.

camente, que se dirige mais profundamente ã educação se-
cundãria,observando-se, logo ap6s, setis efeitos positi-
vos.

Nos anos 1931 a 1935, 'se concedem boLsas:dé.
est~dopara cursosem~ olaria, cerãmica, tecidos e car-
reiras similares, ou seja, na realização de estudos arte
sanais. Também se concedem riovas oportunidades subsidia-
das, em formação médica'e edticação especial (os surdos-mu
dOS).

Nestes anos também, tendo em vista a insta
lação nas províncias orientais do país de uma estação r~
dio-telegrãfica permitindo comunicação mais fãcil e rãpi
da entre as capitais, fomentando o desenvolvimento econo
mico e 'cultural do país, o ,Poder Executivo criou o siste
ma de concessão de bolsas de estudo para que os paname-
nhos adquirissem aperfeiçoamento em rãdio-comunicação no
exterior.

Especificamente no ano de 1934 deu-se a a-
bertura do Crédito Nacional ao orça~ento ~a Instrução p~
blica e posteriormente em 1935 se iniciam os trabalhos '
na Universidade Nacional.

'< •
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Durante o periodo 1936-1940, cria-se a leip~
la qual se decreta o imposto municipal, os fundos arrecada~
dos são destinados a Instrução Pfiblica. Por outro lado, cri
am-se as bolsas de estudo .para carreiras na UniversidadeNa
cional, ao mesmo tempo em que se concedem subsidios para .a
realização de estudos em: tecnologia, economia, belas ar-
tes, canto e música e em diversos ramos da economia nacional .

..
Especificamente no ano de 1938 cria~se a Esco

la Juan Demóstenes Arosemena, dedicada ã formação de profe~
sores para o ensino primirio, com o propósito de descentra-
lizar a educação que nesse momento concentrava-se nas ireas

urbanas populosas.

Nos anos de 1941 a 1945, se expandem as opor-
tunidades de estudos ,'para aqueles residentes no interior
do pais, na irea de medicina, com o intuito de que os mes-
mos prestasses serviços em suas próprias comunidades. Incen
tivaram-se os estudantes do nivel secundirio ao prossegui -

_... f 'mento dos estudos a nlvelS malS altos e, por outro lado, se
incrementam os estudos vocacionais, profissionais e artist!
coso Especificamente, no ano de 1942, ocorre a abertura da·
Escola Nacional de Agricultura.

No periodo 1946-1950, através da lei n9 47 de
24 de setembro de 1946, cria-se o Ministério de Educação,a!!.
tes chamado de "Organica da Instrução Pública", outorgando-
~lhe o direito de enviar ao exterior mestres, profes~ores e
administrativos, para que pudessem especializar seus conhe-

..•
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cimentos. Ao mesmo tempo prosseguiu na distribuição de bol-
sas de estudo. para medicina e r5dio-telegrafia, bem como O

incremento de estudos p~ra o professorado e a criação da E~
cola de Serviço Social, os Colégios Felix Olivares, Abel Br~

vo e Artes Mecânicas.

Nesse quinquenio, no ano de 1948, o orçamento
nacional destinava 22,3% p~ra os gastos do setor educativo.

Nessa época, a tealiza~ão de um _~in5sio era ideal para

a continuação de estudos superiores em medicina, direito,en
genharia e professorado em termos gerais. Sendo este filtimo
o mais escolhido, pois apresentava maior demanda proftssio-
nal. No que respeita ~ educação vocacional e industrial,es
ta não apresentava perspectivas de futuro pela in~xist~ncia
de indfistrias e de uma agricultura moderna que oferecesse .,

emprego.

Vale salientar que, durante esse período, .a
educação teve, especificamente, a orientação de formar pes~
soas destinadas ãaiea comerciãl (secretariado e contabili-
dade) , ji que o dinamismo .nos setores.de comércio e serviços

assim o requeriam.

Entre os anos de 1951 a 1955, criam-se as boI
sas de estudo para medicina, porem com o pré-requisito de
serem aproveitadas a nível de territ6rio nacional, através
da faculdade de medicina na Universidade Nacional. Além dis
to, se concedem bolsas de estudo, denominadas "Centen5rio'
de Chiriqui", para realização de extensão universitiria

,
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em diversas universidades reconhecidas, no exterior.

Durante esse período oficializa-se, via lei,
a im~utação: ao fundo municipal de educaçio, das despesas ~
fetuadas em construção, reparaç~o e conservação dos edifit!
os escolares e materiais utili zados para esse fim, obj etirél!!
do a colaboração do eririo. Criam-se tamb~m, as primeiras
bolsas de estudo para egressos da Escola National de Agri-
cultura (os tres primeiros postos), para que estes realizas
sem estudos universitirios nas carreiras de Zootecnia, Agr~

Inomia ou afins, como um apoio ciodesenvolvimento da eccnomia
nacional; essas bolsas de estudo" seriam adjudicadas pelo

Minist~rio .de Agricultura, Com~rcio e Indústria esuasero
gaç6es seriam imputadas aos fundos do referido Minist~rio.

No período 1956 a 1960 se concedem bolsasde
estudo para as carreiras de: engenharia, jornalismo, radi~
difusão, televisão ~ pàra estudos t~cnicosem tipografia.E~
tas últimas tinham. como ~bjetivO. pr6porcionar oportunida-
des às pessoas qu~já exeréiamas respectivas profiss6es. Em
1958, atrav~s do decreto lei n9 23, se estabelece a conces-
são de bolias de estudo para os egressos das escolas se-

,

cundárias (tresprimeiros postos) para que realizassem os
estudos em áreas relacionadas com a formação secundária, ou
na Universidade Nacional ou no Exterior quando as mesmas não
existissem no Panamâ . A orientação das carreiras 'estaria a
cargo do Mi.ni st ê rio da Educação, .e aquelas que fossem sele-
cionadas deveriam estar de acordo com as necessidades de
profissionais que o pais tivesse primordiãlmente, a1~m dis
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so a manipulação do benefício estaria a cargo desse Ministé

rio.

Concede~se nesse período também, a bolsa de
estudos "El Nino Millón" que assegura a educação total da
pessoa ganhadora da pré-~scola até a univer§idãde.

Pela lei n9 116 de 29 de dezembro,em 1960,as

sinada pelo Orçamento de Rendas e Gastos, cria-se a Direção
Nacional de Planejamento Educ~tivo no Ministério da Educa -
ção e lhe designam a fun~ão, entre outras, da determinação
de prioridades de estudos, investiga~ões da realidade do
país e projetos parciais e in~egrais, coordenadamente com
os planos de desenvolvimento naciónal. Por outro lado, o
programa de Orientação e Planejamento tinha como uma de su-
as funções, orientar o estudante na escolha da profissão que
iria se dedicar e assinalar, de forma ~eral, a pauta que de-

veria seguir o ensino no país.

Entre 1961 e 1963, a Escola Motores Diesel Mu
noz, compromete-se a destinar duas bolsas de estudo a e~tu
dantes de baixos recursos econBmicos. rTj~m-~~ as bolsas

de estudo· "Abel Bravo" e "Harmodio Arias Madrid", a primei.
ra destinada aos cursos de Doutorado em Engenharia e a se-
gunda para aqueles que se distinguiram nos colégios oficÍais;·

ambas para cursos superiores no panami nu no Exterior.. Por
outro lado, se concedem subsidios ao Instituto Don Bosco.es
cola de ensino vocacional~ por 5 anos (1964-1968), além de

outras concessoes.
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Especificamente no ano de 1963, se aprovam os
convênios de intercâmbio cultural entre o Governo da Rep.:Q
do Panamá e o Governo da República Árabe Unida, sendo acor
dado entre as partes contratantes o intercâmbio de livros,
jornais e materiais didáticos, conferências, espatáculos
teatrais, exposições de arte e culturais, rádio e meios si
milares, filmes culturais, cientificos e educativos e in-
tercâmbio de estudantes, professores, membros de institui-
ções cientificas, educativas e culturais.

Outro intercâmbio cultural aprovado foi, en-:
tre o Governo da República do Panamá e o Governo do Estado
de Israel , através do qual ambos paises aprovavam o inter
câmbio no campo do pensamento, das ciências e arte (inves-
tigação, reprodução artistica, filmes, discos, publicações
e revi.stas) .

Institucionalização da Formação dos Recursos Humanos no Pa·

-nama

Mediante a lei n9 1 de 11 de janeiro de 1965,
com a criação do Isntituto para a Formação e Aprovei tamen-
to dos Recursos -Hunàno s (IFARHU), como instituição do Es ta
do, se vê concentrada numa s6 instituição, a filosofia de

.....--:.

melhor utilização, planificação e formação dos recursos hu
manos e, assim,' lhe são designadas as funções de aprovei t~
mentodos recursos humanos, especificamente no campo da
planificação geral e.a formação do homem, admi.ní.st >:.' .:,) os
sistemas de bolsas de~studo a crédito educativo.
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Por sua na ture za, o LFARHU t, vem a ser o órgão
especializado no Panamá para o estudo dos problemas de, e 'as
sessor do Governo Nacional, no âmbito da planificação de re
cursos hum~nos e. na fixação das polfticãs que conduzam
utilização nacional do capital humano disponível.

-a

Sua criação repousa sobre, as bases da nece~si
dade de desenvolver um programa que assegure o equilíbrID_,e~
tre a oferta e a demanda de profissionais nos diversos
veis, em concordância com o plano de desenvolvimento econE-
mico e social que o país proponh~; tamb~m, a necessidad~ de
módificar a atual filosofia de ajuda econômica para fins

educativos, substituindo o.então,conceito (bolsas não reem-
.." .....

bols âve i s ) por emp r e s t i.mo s r-e embo Ls âvc i s, que permi tissem
melhor utilização dos recursos 'em benefício da populàÇio,c~
da dia mais crescent e , e, por último, da 'importância de ava

_-o

liar, coordenar e centralizar t6d6 -o serviço de auxílio eco
nômico com finseducafivos, que anteriormente se realizava
via diversos 6rgãos públicos e privados nacionais e estran-

geiros.

Desta maneira, as funções a ele Jesignadas, o
situam corno um dos principais_organismos ~G importância na-
cional e ponto de apoio ao Governo na c~ientação, operacio-
nalização ~ avaliação dos processos socio-econômicos do p~

ís.

No artigo ~9 2, da lei n9 I de 11 de janeiro
de 1965, lhe ê designado corno objetivo precípuo ao IFARHU:

..•
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"Desenvolver um programa que assegure o adequado aproveit~
mento ria formação t~cnica e a utilização racional dos re-
cursos humanos da Repfibliea, como meio de acelerar seu de-
senvolvime~to econBmico e social e para o atingimento des-
te objetivo ~ necessirio:

a. Estudar,e determinar, em esc~la nacional, as necessida-
des i~ediatas e futuras do país, tanto no s~tor pfiblico
como no privado, em ma tê rí.a de formação e treinamento de
pessoal e avaliar os recursos humanos disponíveis e ne-
cessirios para seu desenvolvimento econBmico e social;

b. Ser a instituição pfiblica encarregada de receber e tra-
mitai as ofertas de bolsas de estudo (de pessoas ou
entidades pfiblicas ou privadas nacionais, estrangeiras
ou internacionais},para estudantes e profissionais pana
menhos e selecionar, em coordenação com asofertantes,e
os berieficiirios, assim como representar, em nome do Go
v~rno Nacional, os candidatos mais capàcitados e aos
próprios beneficiirios quando fosse o caso, que pree~
cham os requisitos exigidos pelos ofertantes, com exce-
çãodas ~olsas de estudo que se outorguem dentro do
programa de treinamento dos servido~~spfiblicos, partici-
pantes do Programa de Cooperação T~cnica Internacional;

c. Manter o programa de treinamento para funcionirios pu-
blicos no país e no exterior em consonância com as neces
~idades fuais urgente~ do desenvolvimento nacional, vi-
sando alcançar o equilíbrio entre a oferta e a d~;;,',.;!ida
de profissionais no país;
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d. Organizar o trabalho, que assegure melhor utilização p~
lo Estado, Indústria, Comércio e Empresas Particulares,
dos conhecimentos das pessoas que tenham estudado ou r~
cebido treinamento através do IFARHU. Além disto o Esta
do e as Entidades aut6nomas ~e obrigam a dar piefer~cia
na escolha de ocupantes que tenham obtido bolsas de es-
tudo e formação através do IFARHU;

e. Preparar e manter atualizadO o registro de todos os pr~
fissionais da República, incluindo, entre outras infor-
mações aquela r~lativaa universidade na qual efetuouos
estudos, o curriculum vitae, a ocupação atual e o salá
rio que recebe; ..,

f. Contribuir com as instituições de estudos superiores no
pais, i formação de seu pessoal docente e sugerir as a-
reas de formação de·profissionais que o desenvolvimento
do país requer;

g. Proporcionar o serviço de crédito educativo a estudan -
tes e profissionais panamenhos, para efetuar estudos u-
niversitários ou de nível médio no país, que constituiam.
a culminação de uma+c arrei rac ou para estudos uni versitâ
rios ou de especialização técnica no exterior,quando
for necessário, assegurando-lhes sua realização em tem-
po integral e a respect i va finalização;

h ..Administrar todos os fundos destinados pelo Estado a
Assistencia Financeira com fins educativos e quaisquer
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fundos que 6rgãos pUblicos ou privados, nacionais, es-
trangeiros ou internacionais coloquem i disposição do

Instituto com o mesmo fim;

i. Manter o centro de informações sobre instituições doce~
tes existentes, dentro e fàra do país, o calendário es-
colar, planos de estudos, programas e condição de admi~
são, custo e possibilidades e,c6laborar com os chefes
de família e os estudantes na seleção dos Centros Educa
cionais nacionais e estrangeiros onde possam os interes
sados, realizar os estudos com maior proveito;

i.l. Manter o trabalho de supervisão acadêmica sobre os
estudantes que utilizem as facilidades concedidas.
pelo Instituto, com o objetivo de verificar o cum-

primento dos compromissos.
§O Instituto coordenará, de forma especial, com

o Departamento de Pessoal da Carreir~ Administra
tiva, os planos de Treinamento que se organizem,

para funcionários públicos".

A estrutura organizacional do Instituto para
a Porma çào e Aprovei tamentodos Recursos Humanos, é forma-
da por: Conselho Nacional; Direção Geral; Sub-Direção Ge-
ral e outros cargos instituidos pela Organização Administra
tiva (refirà-se ao organograma no apêndice). O Conselho

Naci6nal é integrado por: Ministro de Educação, que presi-
dirá as reuniões; um representante da Comissão de Legisla-
çao, e um representante do Ministério de Planificação e Po
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litica EconBmica, os quais terão direito a voz e voto e o
Diretor Geral do IFARHU, que só terá direito a voz.

No que diz respeito as recursos financeiros,
que permitiram a realização de todas a ações programadas
pelo Insti tuto, conta com: os valores destinados , tanto p~
lo Governo Nacional como por órgãos autBnomos ou semi-au-
tBnomos, para bolsas de estudo .ou empréstimos educativos;
também conta com recursos provenientes de empréstimos co~
traídos pelo Governo Nacional com destinação ao IFARHU e
por quaisquer contribuições de serviços, equipamentos, mo
veis,.utensílios, terrenos e edifícios,como de outras do
açoes de pessoas físicas ou jurídicas, públicas ou priva-
das, nacionais, estrangeiras ou internacionais.

~ O seguro educativo, criado mediante Decreto
de Gabinete n9 168 de 27 de julho de 1971, constittii uma
das grandes contribuições aos programas de empréstimos·~
ducativos e das bolsas de estudo, a nível secundário e de
formação profissional. O IFARHU destina, do total arreca-
dado deste imposto, 75% para atender aos propósitos educ~
cionais dos programas antes mencionados e, 25% são desti-
nados i administração do Ministério de Educação (20%) e
ao Ministério de Trabalho e Bem-Estar Social (5%).

Atualmente, o Instituto para a Formação e
Aproveitamento dos Recursos Humanos, está formado pelasse
guintes unidades administrativas e de.trabalho:

"
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a. Conselho Nacional
b. Direção Geral
c. Assessoria Legal
d. Secretiria Geral
e. Auditoria Interna
f. Relações Públicas
g. Quatro Diretorias Executivas

cl. Planificação de Recursos Humanos
2. Crédito e Assistência Educativa
3. Finanças e Administração
4. Centro de Informação

h. Departamentos, Seções e ~scrit6rios

, ',

Ações realizadas pelo IFARHU

Especificamente, a Diretoria de Planificação
de' Recursos Humanos, com o passar dos anos, tem sofrido vá
~ias modificações emmat~ria de organização e
de funções. O rápido crescimento do Instituto durante sua
existência se deve principalmente, ao aumento das necessi
dades de formação profissional e t~cnica, do planejamento
e treinamento dos recursos. humanos e da tramitação de bo.l-
sas de estudo e empréstimos educativos, estes se constitui
r-arnmotivos para que esta Direção ampliasse sua cobertura e
contratasse maior número de pessoal especializado para ne-
la trabalhar.

Esta Diretoria constitui o principal dispos~
tivo de irabalho, .pois ~ a ela que corresponde desenvolver
açoes que fundamentem as politicas do Instituto em função
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de seus objetivos. Assim, o objetivo principal desta Dir~
çao vem a ser a "Planificação, Orientação e Avaliação da
utilização dos recursos humanos disponíveis e necessários
para acelerar o desenvolvimento econ6mico e social do pa-
ís" e para cumprir com este objetivo ,deverá executar as
funções descritas no ítem a, d, e, f, do artigo n9 2, da
lei n9 1 de 11 de janeiro de 1965, desctito anteriormente.

-As açoes realizadas por esta Direção remon-
ta.m-se ao início da instituciona1ização do IFARHU. Porém
cabe destacar que, s6 no ano de 1966 é que finaliza o es-
tudo sobre a organização e funções da Direção de Planifi-
caça0, com a colaboração rla Direção Geral de Planificação
e Administração da Presidência.

Os resultados deste estudo propiciaram ' as
bases para.o estabelecimento de uma estruturadepa~tamen-
tal interna, formada por 4 seç6es: Pesquisas e Inve~tiga-
çôes, Estudos S6cio-Econ6micos, Programas e Controle.

No período compreendido entre os anos de
1965 - 1968, a Direção teve a seu cargo o desenvolvimento
e a elaboração de trabalhos técnicos, destinados ã deter-
minação das bases para uma política nacional de recursos
húmanos, bem como a determinação de um plano de priorida-
des para a formação de universitários, a manutenção de re
gistro :dos profissionais universitários e 'esttidantes no
exterior, o inventário de escolas vocacionais e "técnicas
no país e as necessidades existentes nesta filtj·".

"
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No início, as atividades desempenhadas por
essa diretoria estavam limitadas pela escassez de recursos
econ6micos,. ji que o financiamento da Instituição nio foi
incluido bo Drçamento nacional no exer~ício 1965-1966, p~

is o mesmo ji havia sido aprovado e a verba corresponden-
te ao Instituto não foraincluida. Ap6s 1966, verifica-se
um incremento na quantidade defuncionirios da Direção,f~
to que propiciou o desenvolvimento com mais propráodade das
das principais funç6es. Processa-se a elaboração de estu-
dos em mat6ria de recursos humanos e Sua dinimica; se ela
boram cálculos de custos de formação do capital humano;se
organiza e executa o primeiro estudo de determinação de
necessidades de formação profissional e vagas existentes
nas zonas agrícólas dos distritos de David e Co16n e se
mant6m as estatísticas da concessão de empr6stimos educa-
tivos e bolsas de.estudo.:

A partir de outubro de 1968, se inicia um
período de grande importincia para o Instituto, e de for-
ma geral, a nível nacional. Os planos do Instituto e sua
organização requeriam modificaç6es, dadas as transforma -
ç6es ocorridas no plano pOlítico,em consequ~ncia da mu-
dança de pessoas no ~andato do país.

Evidencia-se a necessidade de uma reorgani-
zação da Direção de Planificação dos Recursos Huma.nos e
de todas as Direç6es e Seç6es do Instituto, pensa-se numa
nova estrutura, mais funcional e de acordo com os novos
objetivos e metas previstas para o país. Por essa razao,
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solicita-se, novamente~ a cooperaçao da Direção Geral de
Planificação e Administração da Presid~ncia,parapropor-
cianar o apoio necess âr í o ã reé struturação. Por outro la-do,
iniciam-se projetos conjuntos entre o Governo do Panamá e
o Pundo Especial das Nações Unidas e a Organização Inter-
nacional para o Trabalho (OIT) e se estabelece a organiza, -
çao de um programa de Formação Profissional com as segui~
tes formas de capacitação e treinamento: aprendizagem, ha
bilitação, complementação, especialização e formação ace-

lerada.

No início de 1969, com'a coopera~ão da OIT,
se efetiva a reorganização da Direção de Planificação e
através desta delimitam-se ,exatamente , as funções e res-
ponsabilidades, bas~s para o estabeletime~to de um manual
.de organização e.funções. Em cons equênc i.ada nova estrutu
ra,a Direção de Planificação de Recursos Humanos fica

assim constituida: Programação e Avaliação; Investigação
e Estudos e, Estatísticas e Pesquisas.

Os objetivos da Direção, sistematizam-se da
seguinte 'forma: colaboração ~omaDireção Geral no que
concerne i determinação de políticas e metas da Institui-
çao; conhecer os recursos humanos dispbníveis e necessá -
rios para o desenvolvimento econ6mico e social da Nação;
determinar necessidades de formação profissional; manter
as estatísticas da Instituição e avaliar os programas de

formação profissional .

..•
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o período de 1969-1972, mostra um crescimento das açoes

do Instituto em matéria de planificação, investigações es
peciais, formação profissional, avaliação e execuçao de
novoS programas. Especificamente, a Direção de Planifica-
ção dos Recursos Humanos, dá início a estudos de planifi-
caça0 de recursoS humanos a nível superior e com os resul
tados deste, a elaboração de um guia para a distribuição
dos empréstimos educativos. As estimativas das necessida-
des e oferta de profissionais e técnicos de alto nível,

permitiram a elaboração do trabalho "Previsão das necessi
! '

dades e ofertas de Profissionais e Técni60s de Alto Ní-
vel: 1971-1980". A Direção também organiza e executa a
pTim~ira pesquisa nacional para determinação de necessida
des deformação profissionil e efetua a avaliação de se-
U5 programas no'sdiversos campos da atividade econômica.
Esta avaliação tlnhacomo prop6sito conhecer o grau de
promoção social e econômica dos egressos do curso de for--
mação profissional, tendo como finalidade a realização de
ajustes necessirios aos programas.

o incremento dos recurso's financeiros da Ins
tituição, como resul tado-dáfixação do Seguro Educativo em
1971, propiciaram as condiç6es necessárias para aumentar as
possibilidades de ampliação do número de cursos de formação
profissional nos vários setores da economia nacional (agri
cola, industrial, comercial e de serviços). E assim que,

o IFARHU. apresenta ao Fundo Especial das Nações Unidas p~
ra o Desenvolvimento a solicitação para prorrogação da as-
sistência técnica que vinha oferecendo no campo da forma -
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çao profissional e elabor~m, conjuntamente, o balanceamen
to da mão-de-obra, nos setores da construção, este, em es
pec í al, com a participação da Câmara Panamenha da Cons tru
ção, setor Hotelaria, Indfistria Manufat~reira e Com~rcio.

Estes trabalhos tinham como finalidade: de
monstrar as características da mão-de-obra assalariada, as
necessidades para atender os requerimentos de formação pr~
fissional; e, as ações necessárias para satisfazer as de-
mandas detectadas. Ampliando a cobertura de programas de
formação profissional, se realizam investigações sobre o
mercado de trabalho, nas atividades marítimas no Panamá.

Como complemento as açoes que vinham ocor-
rendo, a Direção elaborou mapas com previ~ões de mãõ- d~-
-obra necessária para cbbrir as requisições dos planos de
inversão nos setores píib L'ico ~e .privado.,

Outro estudo realizado dizia respeito -a
máo-de-obra juvenil no Panamá, no qual süas conclusões pe..!:.
mitiriam determinara capacitação neles requerida para sua
adequada integração ao mercado trabalhista e o estudo da
mão-de-obra feminina no Panamá, com vistas a -determinar
os diversos fatores, que interferem na capacitação da mu-
lher panamenha para executar um trabalho.

No decorrer do período em mençao, a Dire-
çao de Planificação de Recursos Humanos, atrav~s de seu
Departamento de Planificação e Avaliação, adotou, a par-
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ir de 1970, elaborar um plano global para a formação pr~
fissional, assist6ncia e cr~dito educativo, para 1973-
1976. O plano continha a avaliação detalhada das necessi
dades deformação a serem supridás 'de forma prioritiria,
assim como dos recursos disponíveis e metas específicas
de acordo com o programado, sendo que, esta programaçao
permitiria a elaboração anual dasaçoes.

Outro ponto a considerar, foi o estudo do
aprovei tamento das bolsas de estudo .í.n ternac Lona i s e
que tinha como propós ito, avaliar o uso da capaci t açio ob
tida através desta, por funcionários do Governo Central,
afim deprop6rcionar critérios e metas de racionalização
deste tipo de ben~fício~ além de conhecer os mecanismos
de tramitação utilizados e os benefícios que as mesmas o
fereciam aos favorecidos.

Cooperando com aDireç~o de Crédito e As-
sist6ncia Educativa, a Direção r~alizou a avaliação des
tes programas, com a finalidade de detectar as falhas que
afetavam a consecução dos objetivos propostos.

Aonível'de outros Institutos e Organismos
do Es tado, a Direção colaborou como um inforrriativo_sobre as
possibilidades de apoio do IFARHU, num programa de readap
tação nrofissionai dos incapaci tados físicos, e t ambein na
aplicação de uma pesquisa, com a Direção de Planificação
e Administração da Presid6ncia, em órgãos do setor pfiblj
co, para determinar as necessidades de formação profls -



.127.

sional e técnica, em ocupaçoes vinculadas ao setor agr~
pecuirio~ num período de 4 anos. Esta ação se sustetta:so
bre a base de que, o novo Estado, enfocou, como um dos
pontos piimordiais para o desenvolvime~to do país; o de-
senvolvimento de atividades dentro deste setor, tanto -e
que ,nesta época se iniciou a criação dos Assentamentos
Campesinos, Empresas Mixtas de Produção e o desenvolvimen
to dos _Engenhos de Açúcar.

Nos anos compreendidos entre 1973-1976, a
Direção de Planificação de Recursos Humanos, trabalharia
com a mesma estrutura do período anterior, além da seção
de Determinação de necessidades de Profissionais de ní-
vel superior, instaurada em.1971. A Direção teve ativida
des relevantes nestes anos, contando com projetos de mui
to significado.

No campo agropecuário, formulou o sistema
de bolsas de estudo comunitirias para estudantes de -a-
reas rurais e forneceu parimetros para o projeto de em-
préstimos, que permitiria a capacitação de campesinos as
sentados. Esta iilt i.ma ação, proveniente de solicitação do
Ministério de Desenvolvimento Agropecuirio e acolhida p~
lo IFARHU , contribuindo com o crédito educativo, a rea1i
zação de um programa de maquiniria agrícola.

No setor da educação formal, realizou a
anilise do deficit de professores em algumas carreiras
(Espanhol, Matemiti~a, Ci~ncias, Ingl~s e Educaç~o Fisi-

.•.
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ca), com a finalidade de dar soluções a curto prazo, medi-
ante a organização de cursos acelerados e, a análise de ne
cessidades de professores requeridos, para atender a deman
da de matrícula de ;estudantes a este nível.

Como parte desta análise, iealizou-se umaes
timativa da evasao da Educação Normal pata o períodó 1973-
1980,' com .a finalidade de obter uma aproximação do pessoal
que pudesse suprir estas.,necessidades. Conjuntamente com
a Universidade Nacional desenvólveu o estudo "Necessidades

I

de Carreiras que pode oferecer o Instituto Polit~cnico" e
"Criação de Carreiras nos Centros Regionais Universitários".
Esta iiItima já possuia um antecedente que foio estudo mostr~
do peloproj eto UNIPAN-BID, '0 qual deu as suas considerações
sobre as carreiras prioritárias nos Centros Regionais da
Universidade do Panamá.

Interiormente ã Instituição, foi elaborado um
programa de orientação institucional e treinamento de fun-
cionários da Instituição, este com o objetivo de obter e
manter o alto nível de capacitação do pessoal do IFARHU,a~
segurando maior produtividade e uma eficiente prestação de
serviço público.

Com a criação do Min i st êri.ode Planificação e
política E~on6mica em 1973, e.tendo como função a elabora-
ção de planos econ6micos e sociais ao nível nacional, o
IFARHU; começa a sé preocupar com a elaboração de estudos
básicos em mat~ria de formação de recursos humanos, que
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estejam mais de acordo com o processo de planificação ge-
ral do desenvolvimento s6cio-econ6mico da RepGblica.Se ~~
tabelece então, um mecanismo de ligação en t re os diferentes
6rgãos do setor pGblico, envolvidos no processo de fomção
do recurso humano. Uma vez estabelecida esta aliança, se
inicia um programa de trabalho para tratar os problemas re
lativos à planificação do recurso humano a nível nacional,
oferecendo aIterna tivas para a tomada de decisões neste cam

po .'

Os estudos de necessidades e d~sponibil~des
de profissionais, se realizou em torno aos setores de: Re-
cursos Marítimos, Turismo; Recursos Minerais; AgroindÚ3tria,
incluindo tanto as empresas agroindustriais, como engenhos
de açGcar, cooperativas agrícolas e de serviços mGltiplos;
setor T~cnico-Vocacional;T~cnicb Administrativo do Canal
do Panamá; Eletricidade, Hidráulica e Telecomunicações; D~
senvolvimento Integral do Bayano; s~tor saGde; setor bancá
rio e Zona Franca de Co15ri.

Espe~ifi~amente no ano 1974, se realiza o es
tudo sobre as necessidades e dispon~bilidades de pessoal
na aviação, com vistas a analisar a situação da mão-d~obra
e formular políticas de promoção de cr~dito edúcativo nes-
se setor.

t bom assinalar que, no ano 1975, se deu iní
cio a elaboração de Dir~t6rios de Profissionais, com a fi~
nalidade de mostrar, às diferentes Instituiçoes e Empresas
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do País, o potencial humano formado e existente.

Durante este período a Direção continuou na
elaboração 'dos programas de Crédito Educativo e Bolsas de
Estudo, onde se assinalam as carreiras prioritirias para o
desenvolvimento do país, assim como a avaliação do cumpri-
mento destes dois programas.

Também colabora com o Ministério do Trabalho
e Bem-Estar Social na organização das atividades de Forma-
ção Profissional, ji que estas passaram ao Teferido Minis-
tério a pãftir de sua criação.

Entre os anos 1977-1980, com a coope raç ào têc

nica daUNESCO, leva a termo uma pesquisa de educação e
emprego.no·Panami, na irea metropoiitana, nos setores: in-
dústria, comércio e serviço.

Sendo uma das preocupaçoes do período a ope-
raça o do canal do panami, a Direção participou das ativid~
des concernentes ao processamento de dados sobre vagas e-
xistentes e futuras na Companhia do Canal e sobre profÊsi~
nais e pessoal existente no Panami para atehder i demanda.
Também como uma ação mais direta, incluiu nos programas de
Crédito Educativo e Bolsas de Estudo, carreiras e especia-
lizações, relacionadas com a operaçao do canal e deu orien
tação aos estudantes de escolas secundirias, para que par-
ticipassem destes doisp~ogramas. Colaborou na elaboração
das diretrizes de um subsistema de treinamento para a autô
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ridade do Canal do Panami.

No que respeita a Zona Franca de Co16n, como
projeto previsto no plano de desenvolvi~ento nacional, a
Direção realizou a investigação pgra poder detectar as ne-
cessidades de profissionais e técnicos para o desenvolvimen
to da mesma.

Conjuntamente com o MITRAB (Ministério do Tra
balho e Bem=Estai Sociàl),'elaboro~.uma pesquisa no setor
indústria manufature ira , em 291 estabelecime~tos, na cida-
de do Panami, Visando detectaras neces~idades de pessoal,
assim como um estudo sobre a disponibilidade de requerime!!
tos de mão-de-obra para o projeto mineiro de Cerro Petaqui
lIa.

Em colabora~ão com o Serjiço Nacional de For
maçao Profissional (SENAFORP), elaborou um anteprojeto so-
bre a formação de pessoal em Hotelaria.

Visando o desenvolvimento do Projeto de Mi-
nas de Cerro Colorado, a Direção realiza, especificamente
em 1979, um estudo na Região Ocidental do País (Chiriquí e
Bocas Del Toro), como zona de impacto,·e ,que contemplou os
aspectos referentes i demografia, situação de emprego, co~
portamento dos diferentes setores econômicos e da situação
preponderante nessa região.

Também, mediante a execuçao de uma pesquisa,
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procurou determinar as necessidades de treinamento de pes-
soal em algumas ocupaç6es, nos diferentes estabelecimentos
pesquisados, com a finalidãde de projetar açces conjuntas
com o SENAFORP, no que respeita a realização de cursos.

Na área dos recursos marítimos (pesca e mari
nha mercante), se avaliaram e quantificaram as necessidades
de profissionais e técnicos para desempenhar tarefas rela-
cionadas ao setor.

Ao nível interno da Institui~~o, executou-se
um trabalho de análise, sobre o comportamento dos fluxos
de fundos, provenientes das recuperações dos empréstimos ~
fetuados. Também a análise das causas dos cancelamentosdãs:
bolsas de estudo de nível secundário.

Esp~cificamente em 1979, se organiza a cargo
da Direção de Planificação de Recursos Humanos, um "Centro
de Informação nara realizar atividades destinadas a propo~
cionar serviços de informação, coleta, processamento e di-
vulgação. Ao nível do Departamento de Planificação, se rea
lizoua atualização da metodologia de investigação das ne-
cessidades de recursos humanos a nível técnico e superior.

De 1981-1983, a Direção que constava de dois
departamentos (planificação e aproveitamento) e de cinco
seções (estudos e investigações, programação e avaliação,
estatística, aproveitamento de recursos humanos e registro
de profissionais) realizou vários estudos, cujos rrr;;Jlta -

. ...
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dos permitiram realizar alguns balanços da mão-de-obra em
diversos setores. Os estudos tiveram como área de reperc~
sao, o setor marítimo, a área das ciências computacionais
a area de ~eologia, minas e metalurgia e o setor educati-
vo propriamente dito, sobre o qual se elaborou o Diagn6s-
tico de Matrícula nos Centros de Estudos Superiores e Di~
ponibilidade de-Profissionais e Técnicos de nível Superi-
or na República para o período 1970-1980.

Seguindo o 'crescimentoe modernização dos
planos nacionais (projetos a níveis setoriais e regi cnaí.s) ,

o IFARHU, procurou adaptar a sua estrutura administrativa:
às exigências do Ministério de Planificação e política E-
con6mica, colocando novas responsabilidades às diferentes
dependências da Instituição. Como consequência, a Direção
de Planificação de.Recursos Humanos 'fica integrada por
três Departamentos: Planificação Regional e Setorial (se-
ção regional e seção setorial), Estatística (estatística
e registro de profissionais) -e Aproveitamento de Recursos
Humanos (seção aproveitamento).

As açoes realizadas peloDepartame~to de
Planificação Regional e Setorial durante estes anos, se
encaminharam à realização de uma pesquisa a nível nacio-
nal, de determinação de necessidades, cujo resultado foi
indicativo para a orientação dos programas de Crédito e
Assist~ncia Educativa;

Em 1983, realizou uma investigação sobre o
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mercado de trabalho no setor turístico, que inclui a as a-
gências de viagens, hotéis e Instituições de setor públi-
co, vinculado ao turismo no Panamá (Centro de Convenções

ATLAPA).

Com relação a outras instituições que parti.
cipam do setor ciducativo, realizou em conjunto, com a Uni-
vers idade Naci-onal a programação do plano de desenvol vimen
to desta' última, para o ano 1983. Também participou no
projeto de planificação e generalização do emprego, con-

juntamente com o MITRAB.

Internamente o Instituto atualizou o documen
to "Custos de Carreiras de Nível Superior no Panamá", que
permitiu a orientação de estudantes 'da escolh~ de carrei-
ras e avaliou o programa "Aprenda, Trabalhe e Ganhe" lev~
do a efeito pelo ,IFARHU - AID - OEF, oferecendo observa -
ções técnicas no estudo de mercado.

Resta assinalar muito oportunamente,as açoes
complementares ao planejamento dos recursos humanos, de-
senvolvidas pelo Departamento de Aproveitamento dos Recur
sos Humanos, que vem mantendo através destes anos a prom~
çao de profissionais e técnicos, orientado-os sobre as
oportunidades de emprego do mercado de trabalho. Por seu
lado, o Departamento de Estatística, também prossegue na
elaboração de suas publicações anuais, sobre bolsas de es
tudos e crédito educativo~ concedidos aos estudantes no
Panamá e exterior, assim como a estatística do registro
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de profissionais Q.e nfvel superior, registrados no IFARHU.

Ações de outros organismos Componentes do Setor Governo

Tenlos descrito anteriormente, que o IFARHU,
foi o organismo criado no Panamá para estudar e planejar os
recursos humanos po a~bito nacional, e com isto i fixa~o de

·politicas que conduzam ao logro das metas de desenvolvimento
da Nação, no entartto, paralelamente a ela existem outros or-
ganismos que desertvolvem em alguma medida~ atividades de pl! .
nificação, treinan\~ntQ;organizà.ção e supervisão dos recur -

sos humanos do país.

Insti tuto Nacional de l~ormação Profissional

o primeiTo destes organismos e o Instituto Na

cional de Formaçãõ Profissional (INAFORP) recebendo este no-
me a partir de 19$3, q~ando mediante lei n9 18, do mesmo a-
no, ~criado como Instituição aut6noma do Estado, com perso-
nalidade juridica e patrim6nio pr6prio (refir~-se ao orga-
nograma do MITRAB; no apêndice).

Antes porem de se detalharem os objetivos,fo~
tes de financiamento e ~ sua estrutura administrativa, ~ con
veniente se efetuar uII\.abrevehistoriografia do desenvolvimen

to deste importante programa.

o IFAR~U, foi a primeira instituição com as
funç6es especificas de formação profissional. Em 1967, con -
tando com a assessOrlq internacional da Missão Técnica Espa-



nhola, se apresent6u, para considerações da Direção Geral\do
IFARHU, uma proposta de organização de formação profissiànai
no Panamá. A seguir em 1968; médiante decreto n9 551 de 26

-de setembro, se atribui ao IFARHU, as atividades relativas à
formação profissional de forma legal.

Entre os anos 1967-1969, o IFARHU e o MITRAB,
criado mediante Decreto de Gabinete n9 2, de 15 de jane~o de
i969, realizam em conjunto açoes e programas de formação pr~
fissional, contando com o apoio oferecido pela assist~ncia '
técnica. do Ministério do Trabalho da Espanha:

Entre o final de 1969 e até 1971, com assesso-
ria da OIT, se desenvolve o programa de formação profissio -
na1,.projeto PAN 69-518, que incrementava as ações nesta a-
rea.

A partir da instauração do Seguro Educativo ,em
1971 mediante Decreto n9 168 de 27 de julho, a atividade de
-formação profissional passa a CGntar com 15% do montante ar-
recadado, o que propicia um incremento em seu desenvol v:imento
que atinge os 65%.

Em 1973, os trabalhos de formação profissional
sao transferidos para- o Ministério do Trabalho e Bem-Estar -So
cial, sofrendo a seguir um período de ajustamento às novas
bases políticas e às diretrizes. Dentro do Ministério de Tra
ba1ho e Bem-Estar Social, cria-se a Direção Geral de Emprego
e Formação Profissional, tendo por finalidade a integração '
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destas duas funções numa só Instituição.

Durante o período compreendido entre 1973 e
1978, o Departamento de Formação Profissional, como unidade
da Direção de Emprego e Formação Profissional, realiza uma
série de atividades, que tendo por finalidade organizar, es-
truturar, orientar, executar e avaliar os recursos humarns .no
país, em conjunto com as outras unidades do MITRAB.

No que diz respeito is açoes ~esenvolvidas pe-
lo Departamento de Formação Profissional, efétuou pesquisas
para determinar as necessidades de formaçã~ nrofissional nos
setores: construção, industrial, confecção, metal-mecinica ,
restaurantes e hotéis. Também realizou a anilise no setor a-
gropecuirio e suas perspectivas buscando medidas de substitu
ição dos técnicos estrangeiros por trabalhadores .nacionais .

.Nos estudos e quantificações das exigências de
Formação Profissional para os grandes projetos Estatais, rea
-lizou o estudo das necessidades para o Projeto Cerro Colora-
do e sobre a ocupação da marinha mercante panamenha e políti
~as tendentes a elevar a ocupação do setor.

No Centro Nacional de Formação Profissional,e!
tabelecimento criado para a capacitação e treinamento do pe!
soaI necessirio,que iniciou suas atividades em janeiro de
1973, ?fereceram-se cursos em distintas modalidades: habili-
tação, complementação, aprendizagem e formação de adultos,
nas ireas da construção, comércio, serviço e no setor metal-
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- .-mecanlco.

o Departamento de Formaçao Profissional incluia
em sua estrdtura organizacional: uma Divi~ao T~cnica, Divi -
sao de Formação em Centros, Orientaçao Profissional·e Divi-
sa0 de Formação.na Empresa, e a incorporaçao do Serviço Na-
cional de artesanato e pequenas ind~strias (SENAPI).

No que concerne as açoes da Divisa0 na Empre-
sa, realizou o programa de capacitaçaodeinstrutores e ana-
listas que desempenham a tarefa de propor cu'rsos dentro das
empresas. Esta capacitaçao incluia aspectos tais como: Rela
ções Humanas, Metodologia de Treinamento dentro da Empresa,
melhoria de m~todos de trabalho, Direção de Reuniões, abran-
gendo diferentes empresas do país.

Especificamente entre 1976. e 1978, O Departame~
to de Formaçao Profissional deu início a implementação -de
programas de Formaçao Profissional nas áreas indígenas limí-
.trofes com as Minas de Cerro Colorado, em colaboração com
a Corporação de Desenvolvimento Mineiro (CODEMIN), atendendo
às necessidades de trabalho estabelecidas pela Empresa con
tratante a Texas Gulf Inc ..

Na determinação de necessidades, efetuou uma
pesquisa em 291 estabelecimentos industriais, no Distrito de
San Miguelitoo segundo em população e atividade econômica'
na província do Panamá.



.139.

A partir de 1978, o Departamento de Formação

Profissional, se transforma no Serviço Nacional de Formação
Profissional, independente da Direção de Emprego, porém sob
a:tútelado MITRAB, com vistas a solucionar, de uma forma e-
ficaz, ã qualificação profissional do trabalhador panamenho.

Inicia-se, desta forma, uma reestruturação g~
ral, tanto na base organizacional, como na preparação do
pessoal de trabalho interno, para a sua gestão ..

"

Considerando as observações feitas pela OIT,
através do projeto de Assistência Técnica PNDU/OIT/MITRAB,o
SENAFORP fica integrado por: Departamento Administrativo,De
partamento de Operações, Planificação e Gestão Técnica; seu
objetivo primordial é o de executar as politicas de Forma -
çao Profissional, atendendo todos os setores écon6micos, as
sim como organizar, estruturar, dirigir, orientar, coorrenar
.e avaliar as aç6es de Formação Profissional, em toda a RepQ

blica.

A nova organização do SENAFORP, inclui a In-
corporaçao do Centro de Confecção lndustrial (CECOI) e o
Serviço Nacional de Artesanato e Pequenas Indústrias (SENAPI)~

.Para o período 1979-1983, com a nova estrutu-
ra, o SENAFORPefetua ações em conjunto com o MIPPE, para a
capacitação dos trabalhadores na área do canal, em virtude
da finalização do "Tratado Torrijos-Carter" e na execuçãode

outros programas' que exigiam a capacitação de pessoal, para
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viabilizar os projetos do Governo Nacional. Conjuntamente
com o IFARHU, realizou ações na determinação de necessid~
des de capacitação e planificação de ações, necessirias
para satisfazer a demanda de recursos humanos qualifica -

dos.

Com o Instituto de Rec~rsos Hidriulicos e
de Eletrificação (IRHE) , montou um curso de especialização

em eletromecânica.

Ao nível Internacional, com a assistência
do Governo Espanhol,priorizou, em mat~ria de capacitação,
o setor Hoteleiro e Turismo, como resposta aos programas
de desenvolvimento nacional; com este mesmo órgão interna-
cional, realizaram-se ações de formação de instrutores e
capacitação de interessados na pesca artesanal~

Com o Brasil, efetuou programas para dete~
minação de cursos de construção civil e artes gráficas.

Com as autarquias na~ionais como a Cimara
Panamenha da Construção (CAPAC), e o Sindicato de Industri
aIS do Panamá (SIP), .desenvolveu açoes conjuntas para for-
mar e capacitar o pessoal no trabalho.

No Centro de Formação Profissional na Pro-
víncia de Colón, proporcionou cursos de: pedreiro, carpin-
teiro, chumbo, eletricidade e pintor, para atender as de
mandas do Plano Juan Demóstenes Arosemena. Com relação ao
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Projeto dos Estaleiros de Balboa S/A., desenvolveu o progr~
ma de formação e capacitação para os trabalhadores, esp~ial
mente na manutenção e repar~ção de navios a serem emprega-
dos pela empresa, bem como a sua conservaçao.

No projeto Panamá-Japão, atenderam-se duas
areas específicas e relevantes da economia panamenha: manu-
tenção industrial e atividade de apoio na construção. Para
isto, se estabeleceram cursos nas ireas demetal-mecãnica ,
motores de combustão interna, eletricidade industrial-mecã-
nica. No projeto Panamá-Alemanha, a área de desenvolvimento
foi também a industrial, relacionado ã manutenção, repara -
çao de partes e acessórios. Já, no Projeto Panamá-Espanha
Se considerava a criação de um Centro de Formação Profissio
nal Naval na Província de Colón, para o treinamento de tri-
pulantes dos navios mercantis de bandeira panam~nha e tam-
bém a frota pesqueira nacional.

A partir de 1983, conforme mentionado ante-
riormente, cria-se o Instituto Nacional de Formação Profis-
sional (INAFORP) com objetivo de "Propiciar o desenvo Lvimen

. .to Técnico do Trabalhador, sem descuidar os aspectos econo-
mico, social, cultural e humano de conformidade com suas

aptidões e as possibilidades de ,emprego e ocupações produti.
vas que requeira o processo de desenvolvimento nacional".

Tendo como máxima autoridade à Comissão Na-
cibnal que fixa as políticas e decisões, o INAFORP está in-
tegrado pelo: MITRAB, MIPPE, Ministério da Educação, Comér
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cio e Indústria, tendo como representante de cada um seu
mais alto nível (Ministro) e, mais um representante de: em-
pregadores; trabalhadores; artesãos em exercício e indepen-

-dentes; e, produtores agropecuirios.

No que concerne à sua fonte de financiamen-
to conta com: 15% do Seguro Educativo; partidas orçamenti -
rias que lhe sejam destinadas pelo Governo Nacional; verbas
destinadas a projetos específicos; montante dos produtos e~
laborados e ganhos de serviços prestados nos Centros do
INAFORP, como resultado da 'capacitação e formação profissiQ

nal ministrada.

Departamento de Treinamento do Setor Público

Este organismo ou ünidade adscrita ao MIPPE
trata sobre a planificação e treinamento dos recursos huma-
nos do Setor Público e surge com a criação deste Min.i st é ri.o ,

no ano de 1973 se Lhe outorgam, entre outras , as funçõesde
"Organizar a administração de pessoal a serviço do Estado ,
de acordo com os princípios bisicos assinalados na Constitu
ição e as leis; e, estabelecer em coordenação com os outros
orgaos do Estado, programas de capacitação para melhorar o

servidor público. (39)

(39) MIPPE: El Sistema Nacional de Adiestramiento para la
Administración Pública de Panami. panami, junio de 1975.- .paglna 9.
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Desde seu início, o Departamento de Treina-
mento do Setor Público, realizou suas atividades com a pre-
missa bãsica de atingir maior efici~ncia e éficãciã na ge~
tão governàmental, mediante o aperfeiçoamento dos füncionã-
rios públicos.

Atualmente este Departamento, funciona como
a Oficina Central de Capacitação, sobre um Sistema Nacional
de Capacitação (SINAC). Criado em 1973, estão inseridas um
conjunto de unidades administrativas de sétor público, que
tem como finalidade promover a capacita~ão necessãria aos
funcionãrios públicos, para que o desenvolvimento intitucio
nal seja coerente com as metas projetadas para0 setor -pu-·
blico, em outras palavras adequar ds recursos humarios disp~
.níveis aos requisi tos do processo de desenvolvimento, plOpO~
cionando ao funcionalismo público, ~ovos conhecimentos, de-
senvàl vendo suas habilidades e modificando suas atitudes,com
a finalidade de alcançar maior participação destes no pro -
cesso de transformaç6es sociais, econ~micas, culturais e
políticas do país.

O Departamento de Treinamento do Setor Pú -
blico(Oficina Central de Capacitação do SINAC) tem
suas Funç ó es primordiais: (40)

entre

(40) :/IUPPE:Sistema Nacional de Capacitación para la Adminis
tración Pública de Panamã-SINACAAP. Programa de Capaci-
tación 1982. Panamã, Dic., 1981.
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1. Proporcionar diretrizes gerais para a elaboração de polí-
ticas e programas de Sistema, compatibilizando-os cornos

programas de desenvolvimento;
2. Norma Lá.zar , planejar, impulsionar, coordenar, harmonizar

e avaliar as ~ç6es de capacitação a nível nacional;
3. Promover ações para que a capaci tação mi.rri.st.rada aos ser

vidores públicos corresporida aos obj etivos, políticas ,m~
tas e estrategias no plano nacional de desenvolvimento;

4. Propiciar o desenvolvimento da capacitação a nível seto-
rial, provincial e regional, afim de oferecer respostas

específicas a estes níveis;
s. Assegurar ti dinamismo do processo de capacitação, para

que sua atuali zação sej a .pemanente.afim de que não se
omitam os avanços tecnólógicos e científicos, sem no en-
tanto; descuidar os conhecimentos da realidade panamenha

em diversos aspectos;
6. Proporcionar as metodologias e procedimentos para detec-

tar as necessidades de capacitação, atende:ridoas partic~
laridades regionais, provinciais, setoriais, institucio-
nai~ e outrai instincias meritórias afim de formular o

programa de treinamento; e
7. Elaborar e implementar as políticas sobre a capacitação

dos funcionários públicos no exterior, afim de que respo~
dam as necessidades propostas nos programas de desenvol-

mento.

Por outro lado, no que concerne ao Sistema
Nacional de Capacitação cômo um todo, os órgãos que o consti
tuem serao os encarregados de: administrar os programas esp~
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cíficos de capacitação dentro de cada instituição; coordenar
e executar açoes de capacitação em níveis setoriais; progra-
mar. executar e avaliar os programas específicos no nível in~
titucionil,"direcionados a satisfação int~rna das necessida-
des da instituição requerente; e, determinar as necessidades
de capacitação no nível institucional. Esta última atividade,
utilizando as m~todologias proporcionadas pela Oficina Cen-

traI de Capacitação.

Usualmente ~ a Oficina Central de Capacit~

çao quem elabora o instrumento de investigação (questionã-

rio), para obter a informação referente às necessidades de
capacitação dos trabalhadores de cada Instituição. Al~m da
"elaboração da pesquisa e de estabelecer as pautas, em mat~-
ria de aplicação do instrumento, tamb~m realiza semináriosp~
ra treinar os entrevistadores, procurando obter maior cienti
ficidade nos resultados obtidos atrav~s de sua aplicação.

Uma vez distribuidos os questionários a c~
da instituição, correspondente a cada uma delas sua aplica-
ção, sendo usualmente dirigidos ao pessoal de níveis alto,m~
dio e inter~ediário. Esta forma de aplicação se justifica se
se considerar que os resultados priorizam as políticas insti
tucionais individualmente, de maneira, que, c~da uma das ins
tituiçoes delimita os seus programas d~ forma geral, logo a-
p6s efetua a descrição em sistemas, que vem a ser as -açoes
específicas para o cumprimento dos programas da instituição.
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Um ponto relevante a ser assinalado, é que
os programas de cada Instituição devem refletir claramente
a concordância com as políticas de desenvolvimento nacional,
para que sejam atendidas suas demandas de capacitação.

Desta forma, é a Oficina Central de Capacit~
çao, quem normaliza e elabora a metodologia de trabalho e,
também, em alguns casos, executa a ação quando ocorre da
instituição não apresentar as facilidades para sua efetiva-
çao.

O processamento dos resultados das pesquisas
é realizado pela Oficina Central de Capacitação, pelo fato
de contar com as facilidades de recursos humanos, materiais
e financeiros. dos quais carecem na sua maioria, as institci
ções públicas.

Com os resultados das pesquisas se determi -
nam as necessidades de capacitação dos funcionários públl
coso Este processo leva em consideração vários fatores,tais
como: a frequ~ncia de c6digos de necessidades identificadas;
prioridade no reforço da unidade dentro da instituição; e,
fortalecimento das políticas nacionais.

Estes resultados de necessidades de capacit~
çao nas instituições, colaboram para que a Oficina Central,
analise setorial e regionalmente a capacitação, respondendo
aos interess~s comuns a todos; além disso, estes resultados
também ajudam a determinar as políticas de capacitação de
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funcionários no exterior, naquelas especialidades que o sis
tema educativo e o Centro de Treinamento do MIPPE ou outras
Instituições, não possam oferecer. Para estes casos se uti-
lizam especificamente, os convênios do Governo do Panamá

com Organismos Internacionais, que chegam ao país em condi-
ções especiais (abertos), a Oficina Central se apoia nesses
casos para solicitar as necessidades detectadas a nível na-
cional e poder oferecer uma resposta adequ~da.

Unidade de Participação Crescente

t outra un~dade relacionada com a formação e

planificação dos recursos humanos, no entanto suas funçõ~s
se desenvolvem espe~ificamente para ~ área do Canal. Tamb~m
adscrita ao MIPPE, possui como objetivo a vigilincia do
cumprimento de contratos entre o Panamá e os Estados Unidos
da América advindos do "Tratado Torrijos-Carter".

Esta unidade foi alocada i Direção de Plani~-·
ficação do MIPPE em 1980, dois anos ap6s o encerramento dos
trabalhos que geraram ó "Tratado Torrijos-Carter", para o
cumprimento das funções de acordo com o estabelecido no ar-
tigo I, parágrafo 3; .artigo 111, parágrafo 8 e artigo X, do

Tratado do Canal. (41)

(41) Artigo I,parágrafo 3, estabelece que a RepGblica - do
Panamá, terá uma participação crescente na administra-
ção, proteção e defes~ do Canal.
Artigo 111, parágrafo 8, estabelece que al~m da particl
paçao dos cidadãos panamenhos nos altos níveis da Dire
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o MIPPE. atrav~s de sua Unidade de Particip!
çao Crescente, tem, entre suas responsabilidades, dar pros-
seguimento, avaliar e entregar recomendações em mat~ria de
instrumentcis de política~, planos, projetos e programas, p!
ra fazer eFe t í va a participação crescente de panamenhos na

manipulação, administração, operação e manutenção da -area
do canal.

As funções que correspondem a esta Unidade,
estão interligadas is~tividades desenvolvidas pela Direção
Executiva para assuntos do Tratado (DEPAT), órgão' mediante
o qual o Ministério de Relações Exteriores, estabelece as
diretrizes gerais para a execuçao dos tratados.Ou seja, pr!

.'ticamente, a funçã6da Unidade de Participação crescente
vem a set de analisar, avaliar e.dar continuidade ao treina

(41) Continuação ..•
ção da Comissão do Canal do Panamá, de acordo com o
disposto no parigrafo'3 deste artigo, haveri crescente
participação de cidadãos panamenhos em todos os demais
níveis e esfera de emprego na referida Comissão, com o
objeto de fazer os preparativos para que a República
do Panamá, possa assumir de maneira ordenada e·eficien
te a plena responsabilidade pela direção, funcionamen-
to e manutenção do canal ao expirar este Tratado.

Em cumprimento do anterior; o artigo X, dá lugar a uma
série de políticas de emprego, complementares tenden-
tes a fazer efetiva a crescente participação da Repú-
blica do Panamá, na Comissão do Canal do Panamá, enten
dida esta, como o aumento progressivo de panamenhos em
todos os níveis e áreas de emprego para que o Panamá ,
possa assumir de maneira ordenada e eficiente a .plena
responsabilidade do Canal, ao expirar este Tratado .

. .
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namento do pessoal que trabalha na irea do Canal, afim de
verificar, se o mesmo é fornecido aos panamenhos.

o mecanismo de avaliação, se :realiza median
te os informes periódicos enviados pela Administração do Ca
nal i Unidade de Participação Crescente, onde se con§ideram
as aposentadorias como um parâmetro que permitaraédi r os pos-
tos de trabalho vagos. Além deste ponto, também são objeto
deani1ise a estrutura trabalhista na irea do canal, com a
finalidade de contar com a quantidade adequada de estrangei
ros que trabalhem nesta irea, haja vista que no final oob-
jetivo bisicp é a substituição destes por trabalhadores,p~

namenhos.

Departamento de Recursos Humanos

.s a quarta unidade passível de mençao e que
também como as duas últimas forma parte da Direção de Plani
ficaçio Institucional do MIPPE.

Esta unidade tem como objetivo geral "Melho-
rar a dotação, aproveitamento e desenvolvimento dos servido
res públicos, para elevar o nível de desempenho do trabalho,
realização pessoal, que contribua para o desenvolvimento e-
conômico e social do país".

Seus objetivos específicos se direcionam pa-

r a:

1. Estabelecer a quantidade de recursos humanos, que ~~re
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quer para cumprir as tarefas e programas que as difere~
tas instituiç6es do setor pfiblico desenvolvam tanto no

presente como no médio prazo;

2. Estabelecer no longo e médio prazo, as necessidades de
treinamento e capacitação 4ue requerem os recursos hu-
manos, antes de sua alocação, para cumprir com as tare-
fas e programas que reque iram as :diferen tes :instituiçôes ;

3. Estabelecer um conjunto de políticas para a administra-
ção de recursos humanos e promover a criação e fortale-
cimento de nficleos para a adequada obtenção, desenvólvi
mento e desempenho dos recursos humanos no setor pfibli-

..•.

co;

4. DesenvolVer e estabelecer políticas. normas, sistemas e
procedimentos, p ara a classificação de ocupações, recr~
tamento e seleção de pessoal, avaliação·da atualização,~
política salarial e normas e relações ·trabalhistas;

5. Desenvolver meios no setor pfiblico, para propiciar a -
identificação e integração do servidor pfiblico com os
planos, projetos e políticas dó Estado, coadjuvantes ao
desenvolvimento da personalidade do servidor público e
.incrementar a motivação e a atividade positiva dos mes-
mos em relação ao trábalho que desempenham a serviço do

Estado; e

6. Contar com um registro centralizado que reuna todas as
informações sobre as características dos recursos huma-
nos do setor público, p~ra dispor de entecedentes neces
sários que permitam realizar estudos, formular políticas
e planos de açao em matéria de classificação e remunera
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çao, treinamento, promoçao, recrutamento,' seleção e ou-
tros aspectos relacionados com o planejamento e adminis
tração de recursos humanos do setor pfiblico.

Mesmo que se vejam com muita clareza que,
alguns dos objeti~os especificos do Departamento de Recur-
sos Humanos, estejam sendo desenvolvidos por outras unida-
des do Governo, cabe assinalar qu~~ na verdade, de acordo
com informações de funcionários deste Departamento, as fun
ções que se realizam a este nivel, concentram-se principal:.
mente na elaboração, orientação e assessoria das politicas:
de pessoal, relacionadas com o recrutamento e seleção,cla!
sificação e avaliação do desempenho de tarefas.Atualmente,
éste Departamento se encontra em fase de reestruturação, o
que esclarece a limitação, no momento, de suas atividades.

A seguir apresentam-se duas figuras~n9 la
n9 3. A primeira destas procura demonstrar a evolução das
organizações de planejamento dos recursos humanos no Pana-
má, enquanto que a segunda reflete o aspecto inter-organi-
zacional do planejamento dos recursos humanos.
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FI GURA 2
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FIGURA 3

ASPECTO INTER-ORGANIZACIONAL DO PLANEJAMENTO.
DOS RECURSOS HUMANOS
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Tendo observado o direcionamento das políti-
cas educ~tivas de uma formag~ral (educação formal e infor
mal), emitidas nos planos de desenvolvimento econ5mico na-
cional, que" tiveram início desde 1964, piocurou-se verifi-
car através das ações dos organismos nacionais de desenvol-
vimento dos recursos humanos, como foi sua correspond~ncia,

com essas políticas.

Em primeiro lugar, verifica-se que a educação

vocacional,técnic~ e comercial constituiu-se um ítem de
prioridade nos planos de desenvolvimento, na procura 'de sa-
tisfazer a demanda dos setores:iIldustrial, comercial e de
servi~os.N6 entanto, observa~se que,é a partir de 1973,

que se intensifica a criação de escolas vocacionais e técni
cas no país, principalmente.as de carãcter oficial, assim

como também as escolas vocacionais - .agrarlas.

O'setor agrícbla tem sido objeto de preocupa-
çaode todos os planos. Estabele-se a necessidade de criar
escolas vocacionais agricolas no país e a necessidade de
capacitar o campon~s em suas tarefas. Assim sendo, uma das
políticas educativas, oferecer maiores oportunidades de es-
tudo a grupos marginalizados entre eles o homem do campo,

o IFARHU conjuntamente com a Direção de Planificação e Admi
nistração da Presid~ncia (atual MIPPE), realizam um estudo
com a finalidade de determinar as necessidades de treinamen
to e capacitação dos trabalhadores neste setor.

As necessidades de capacitação neste setor,se

. ,
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fazem mais evidentes com o surgimento dos Assentamentos Cam
pesinos, Empresas Mistas de Produçio e as Cooperativas Agri
colas, modalidades de exploraçio da terra, que tiveram sua
iniciaçio durante o filtimo Governo Militar. As ações de ca-
pacitaçio, particularmente neste setor, foram desenvolvidas
pelo Minist~rio de DeSenvolvimento Agropecuirio (MIDA), a-
través de seu Departamento de Capacitação Campesina, com_a
assessotia do Instituto Internacional deCi~ncias Agricolas
(IICA), ação que continua atualmente a ser desenvolvida pe-
lo mesmo. Isto ~ assim,ji qrie o MIDA, tem a seu cargo a
organização destas- empresas de produção agrícola, assim co-
mo o de oferecer assist~ncia t~cnica e supervisionar os as-

pectos financeiros das mesmas.

Enquanto aos estudos dirigidos aos setores ln
dustrial, comercial e de servi ç os , o IFARHU, criado em 1965,
avoca-se ao.estudo de balanços de mão-de-obra na irea da
construção civil, hotelar~a, indfistria manufatureira e co-
mércio, procurando detect~r os pontos de estrangulamento e
dir í gir seus programas de empréstimos e bolsas de estudo com

vistas a prover este pessoal.

Ao nível de formação profissional e suas dis
tintas modalidades (aprendizagem, habilitação, complementa-
ção) , estabeleceram como meta a formação de mão-de-obra nos
setores da construção, industrial e agrícola. O IFARHU,cuja
Eun ç ào de formaçãoprofissionallhe foi designadaem'1967e posteri.or
mente o MITRAB;cuja unidade lhe foi adjudicada em -1973como



.157.

SENAFORP, desenvolveram varIOS programas para prover este

pessoal qualificado. Particularmente o IFARHU, desenvolveum
estudo com a finalidade de visualizar o deficit de recursos

,humanos nos setores industrial, comercial, agrícola e inclui
o setor ~erviço. De igual forma, o SENAFORP, com vistas a
determinar as necessidades de pessoal qualificado, "realizou
uma pesquisa que atingiu os setores de construção, Lndustrdal,
confecção, metal-mecânica " restaurantes e hotelaria, de for
ma geral pertencentes ao setor serviços. Os ,resultados destas
pesquisas, levaram i programação dev~rios cursos que aten -
dessem is necessidades ,dos setores acima assinalados.

o SENAFORP, também através da assistência do
Governo Espanhol, realizou cursos de capacitação no setor ho
teleito e turismo~ como resposta aos objetivos do Plano Na-
ciQnal. Por outro lado, com o Governo Bras'ileiro, se concre-
tizaram os programas de capatitação em construção civil e ar

tes gráficas.

Na area da construção civil, estabeleceram-se
contratos com a Câmara Panamenha" da Construção (CAPAC), com
a finalidade de capacitar nesta área o pessoal em trabalho ,
sobre atividades de carpintaria, pedreiro, chumbo, pintura e
eletricidade, sendo que algumas tiveram como Centro de Apre,!!
dizagem as Instalaç6es de Formação Profissional em Col6n.

Com o Projeto Panamá-Japão deu-se i construção
civil, no entanto se at endeu de forma mais enfática, as neces
sidades do setor industrial: metal-mecânica, motores de com-
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bustão interna, eletricidade industrial. Igualmente o proj~
to Panami-Alemanha, atendeu prioTitariamente o setor indus

trial.

No setor industrial, ao nível de Empresas de~
tro do país, como o Sindicato de Indfistrias do Panami ~IP),
se realizaram cursOs de capacitação no local de trabalho.

De forma geral, o atendimento diversificado'
aos setores da construção e industrial, recolhe de forma s!
ti~fat6ria, os objetivos educativos e consequentemente eco-
nômicos pretendidos nos planos de desenvolvimento nacional,
assim como também as ações dirigidas ao setor serviços e

agrícola.

No que respeita ao treinamento de pessoal pa-
ra o desempenho de atividades na irea do canal e as vincula
das a ela, o SENAFORP, mediante o Programa Panami-Espanha ,
proporciona cursos de treinamento a tripulantes de .návios

mercantes e frota pesqueira; de igual forma no Centro de A~
prendizagem em Colôn foram ministrados cursos de manutenção

e reparaçao de navios.

Quem tem trabalhado mais diretamente no que
concerneao treinamento de pessoal na irea do canal, tem s!
do a Unidade de Participação Crescente, pertencente ao MIPPE
e que tem entre suas funções a revisão periódica do cumprI-
mento do "Tratado Torrijos-Carter" em relação a repercussão
dos postos de trabalho a trabalhadores panamenhos.
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As atividades do canal, tiveram um lugar pri-
mordial a partir das orientaç6es Estrat~gicas 1970-l980,pois
este documento já visualizava, as negociaç6es dos Tratados
do Canal e ~ responsabilidade que reperctitiria ao pais para
sua Administraçio.

No que concerne a politica educativa de incr~
mento do ensino ao nível universitário, visualizava-se a
'intervençio de esforços em áreas que intervinham na explor~
ção d~s recursos naturais e a transformaçioda produçio. P~
ra isto era necessário, por um lado, fortalecer as faculda -
des existentes e seguidamente incrementar as áreas de estu-
do, aproveitando a expansio da Universidade Nacional, ao
riível Regional (Centros Regionais) e a ~riaçio do Instituto
Politécnico.

Ações realizadas pelo IFARHU, SENAFORP e as
coordenadas com o Departamento de Treinamento do Servidoi '
Pfiblico, ajudaram no atingimento deste objetivo. O setor d~
aviaçio civil, que posteriormente será desenvolvido com o
minimo de detalhe, recebeu atendimento por parte do IFARHU
e do Departamento de Treinamento do Servidor pfiblico; tam-
b~m no que concerne is atividades de transformação do co-
bre - rr.etalurgiaextrativa, que iriam se desenvolver no pr~
.jeto de Minas Cerro Colorado, tiveram a atuação do IFARHU e
SENAFORP.

Este filtimó iniciou um programa de formação'
profissional na área indígena - zona de impacto do Projeto-



.160.

coordenadamente com o CODEMIN, procurando capacitã-los em
atividades afins com a mineira.

Ao nível da Educação Formal, a política educ~
tiva também propunha o incremento dos níveis de formaçãopri
mãria e secundãria. Para isto, era necessãria a formação de
professores que atendessem a demanda estudantil destes .•.

ni>

veis, assim, realizou-se a cargo do IFARHU, a organização'
de ~ursos acelerados para a formação de professores nas a-
reas de estudo: espanhol, matemãtica, ciências, inglês e

, .

educação física.

Finalmente, a política de oferecer maiores 0-

portunidades de estudo aos grupos marginalizados inéluia
também aos incapazesfísitos, pelo qual o IFARHU, propórci~
nou um programa de readaptação profissional aos impedi-
dos físicos, procurando atender este ítem educativo.

Ã luz dos resultados desta anãlise verificam-
-se vãrios aspectos. Primeiramente, embora apresentada a
limitação do tratamento geral que recebem os recursos huma-
nos d~ntio do plano nacional, os organismos estatais ex~cu-
tores da política, criam diversos mecanismos por . -lnvençao

pr6pria para responder as mesmas. Verifica-se na anãlise
comparativa entre as políticas educacionais e as açoes dos
organismos com tarefa de desenvolver recursos huos
manos, uma correspondência estreita entre o formulado e exe
cutado. Pelo mesmo motivo, que tanto as políticas educati-
vas como as açoes dos organismos responderam as necessida-

..
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des do modelo de desenvolvimento que caracteriza o pais des

de a época colonial.

Na anilise da evolução Hist6rica do pais, Pa-
nami, verificou-se que, antes e depois de ~onstituir-se nu
ma RepGblica independente, a sustentação da atividade econ~
mica do pais, ,encontrava-se sobre a base do desenvolvimen-
to de atividades ~omerciais e.de serviços. Esta filtima, ex-
pandida com a Construção do Canal (1914), a criação da Ave-
nisa Central no mesmo ano, a Zona Franca de Co16n (1948), .~
eroporto Internacional (1949) e o Sistema Bancirio, que ra-

pidamente sofreu um incremento.

As priticas em ~rande escala, destas ativida-
des econômicas dentro do pais, com maior ênfase nas provi~
cias depanami e C016n, chegam a concentrar o maior numero
de pessoal ocupado, nas atividades de: Comércio, Finanças,

Governo e Serviços pessoais.

A guisa de exemplo, segundo dados estatisti -
cos do quinquenio 1975 a 1979, estes revelaram que o setor
Serviços concentra no país mais de 50% do pessoal ocupado ,
situando-se seguidamente os trabalhadores do setor agricul-
tura, silvicultura, caça e pesca e por filtimo o que respei- .
ta às atividades produtivas como: mineira, indGstria manufa
tureira e construção. (refira-se ã tabela de ocupação por
setor de atividade, apêndice 11) r

Este esclarecimento e vilido, p01S através de
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le, procura-se entender porque os esforços e~ucativos enca
minharam-se a preparar pessoal de forma prioritária nestes
setores e de outro lado, porque os Centros Educativos ao
nivel nacio~al, ainda no presente, constam em sua maioria,
com programas curriculares, dirigidos i formação de carrei
ras de prestação de serviços e muito pouco a carreiras des
tinadas ao setor de transformação da produção.

Na realidade, o modelo de desenvolvimento e
conômico seguido no Panamá, embora com a introdução de al-
gumas mudanças nos últimos anos, nao tem sofrido transfor-
mações tão acentuadas como em outros paises da América La
tina. Dai que, a Estrutura Educativa não tenha modificado
subs tanc iaLmen t e seus programas.

A incorporação ·de mudanças no contexto econo
mico no pais,de 1970 em diante1 levou a criação e amplia-
ção de escolas voca.ci.onai s , técnicas, comerciais, .iridus tr-í ats
e agricolas. Especificamente o surgimento das escolas téc-
nicas e industriais, ocorreu devido ~ criação, pelo Gover
no de uma série de incentivos fiscais para as empresas na-
cionais e estrangeiras, as quais, ampliando sua estrutura'
produtiva, originaram demanda de pessoal.

Cabe dizer, que, se bem é certo que, durante
a análise da retrospectiva das ações de formação de recur
50S humanos no pais, observam-se ações dirigidas a forma-
çao v6cacional técnica, industrial, comercial e - .agrarla,
estas so começam a ganhar maior importância durante o ú1ti
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mo decênio. Alguns dados trabalhados pelo IFARHU, permitem
visualizar maior intensificação de criação de Escolas des-
te tipo, a partir de 1973, principalmente de cariter ofi-

cial.

Na verdade a limitação tanto na oferta de es

tudos, como na escolha de carreiras nestes tipos de profi~
são, deveu~se a inexistência dentro do pais de uma base ln
dustriàl, que assegura-se a absorção deste pessoal. De
igual forma, no setor agropecuirio, apresentava-se também
a falta de desenvolver uma agricultura moderna que pude~
se requerer mão-de-obra especializada.

Com as metas fixadas na Estratégia Nacional
de Desenvolvimento Ecón6~ico para 1970-1980, a criação de
Escolas Vocacionais Agricolas e a formação de Profissionais
universitirios na irea agrícola, ganham merecida ate.Ilção
por parte do Governo, ação esta que foi apoiada com a des-
centralização do Ministério de Desenvolvimento Agropecuáriio

(MIDA - antigo Ministeriode Agricultura Comercio e IndGs-

tria).

A nova estrategia procurava diminuir a depe~
dência externa, com relação a produtos de primeira necessi-
dade. Era necessirio por um lado, assegurar o consumo naci~
nal da populaçao, e de outro criar fontes geradoras de em-
prego na irea rural onde o subemprego é bastante significa-
tivo. Da mesma forma a criação de empregos e o crescimento
das atividades agropecuárias, ajudariam a minimizar o pro-

. ,
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cesso migratório para as areas urbanas, mantendo-se um equi

líbrio regional.

Embora durante o decênio 1970-1980, o setor
da indústria manufature ira e o setor construção, demonstra-
ram um comportamento irregular com tendência decrescente, ·e
xistiu um incremento de investimentos de caráter produtivo
nestes setores, primordialmente respaldada pelo Estado. Es-
ta situação levou ã ampliação de centros de estudos "secun-
dário" (39 grau) e a reformulação de programas escolares,
com vistas a suprir a demanda apresentada.

o crescimento da população e, consequenteme~
te, a demanda de estudos nos níveis primário e secundário,
levaram a incrementar as ações nos estudos pedagógicos, ta-
r~fa que foi designada ao Minist~rio de Educação, facultan-
do-lhe o direi to de enviar professores, mestres e administra
dores ao exterior para estudos em diversas áreas como: Ciên
cias, Matemática e/ou outras.

Mediante esta análise, chega-se a constatar
que, tamb~m, para obter o.desenvolvimento econômico e social
aspirado, foi necessãrio ampliar a cobertura do sistema edu
cativo, assim como reformular seus programas, de man e i ra que
pudessem oferecer as especializações na força de trabalho ,
para utilizar com tapacidade e habilidade, os .equipamentos
novos, tornando-os mais produtivos. Desta forma o Governo
não visualizou unicamente um diferente crescimento econômi-
co I (diga-se diferente pela orientação para as areas de trans
formação da~rodução), mas tamb~m o papel que devia ser
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atribuído aos atores principais "Os Recursos Humanos" os
quais levariam a atingir o crescimento.

Vale dizer e isto apos reálizada toda uma
discussão no primeiro capítulo sobre as abordagens te6ricas
dos Recursos Humanos, que considerá-los como investimentos
de capital, na força produtiva, não significa esquecer o
desenvolvimento do homem no seu aspecto social, político e
cultural. O interesse é evidenciar corno as políticas econ..§.
micas e sociais, tendo como base o processo de crescimento,
regem a oferta, as especializações, as habilidades e atitu
des do ~otencial humano produtivo. Sem a adequação destes
isexig~ncias do desenvolvimento econ6mico, planos e pro-
gramas não seriam executados; muito menos os objetivos se-
riam alcançados.

Esta afirmação se reflete, mediante o surg~
mento de novos organismos estatais para atender esta area
e a cooperaçao mútua destes no seu conjunto e deles com
as empresas privadas nacionais e estrangeiras. Este e ou-
tro aspecto que vale destacar.

Até 1965, observou-se que o Ministério de
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Educação, mediante a Direção de Planejamento Educativo, rea-
lizava as tarefas de planejar, organizar, supervisionar e
controlar a formação dos Recursos Humanos do país. Mantinha
um vínculo 'estreito com a Universidade do Panamá, a qual

precisava expandir sua estrutura física e programa curric~
lar, com base nas políticas de desenvolvimento e tamb~m do
crescimento da população.

A partir de 1965 e com maior ênfase apos
1970, cria-se uma complexa estrutura burocrática. Surgem,
em número significativo, instituições de administração pú-
blica, entre elas, os Minist~rios, Entidades Autônomas, Di
retorias Nacionais e outras. De fato, embora com certo
gráu de liberdade de ação, se encontravam sujeitas a formu
lação das políticas pelo Estado Maior. Comentamos anterior
mente sobre a existência de uma máxima correspondência en-
tre este último e os primeiros, e dissemos que de fato, em
bora pudessem existir atritos, os mesmos seriam ... "mlnlmos,
já que aqueles que participavam da autoridade _.compartiam
uma mesma ideologia.

o que caberia ressaltar aqui, seria o surgl
mento do complexo de organização de desenvolvimento de Re-
cursos Humanos. Criam-se junto aos Ministérios, Direções,
Departamentos e/ou unidades com funções de desenvolver os
recursos h~manos, assim como a alocação de unidades de uma
instituição para outra, na procura de associá-las a unida-
des mais vinculadas ~ sua função. Acredito que na situação
preemente de alcançar os objetivos de desenvolvimento na-
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cional, e de assegurar a rapidez e efici~ncia do mesmo,não
foi considerada e estudada a estrutura orginica doIFARHU.
Autoridade e responsabilidades foram descentralizadas, to-
madas a cargo por vários Ministérios e organismos autônomos.

Com isto não se defende uma pOSlçao contrá-
ria àquela adotada, creio que a descentralização é um meca
nismo bastante ágil para se alcançarem rápidos resultados.
O problema que inicialmente ocorreu, foi a manutenção de
funções e a continuidade de responsabilidades que haviam si
do atribuídas a outras áreas pelos organismos. Percebeu-
-se desta forma, a execução de duplicidades de funções e,
consequentemente, a falta de coordenação institucional. A-
penas nos últimos anos estes organismos tem conseguido (c~
da um) adquirir o espaço que lhes compete, situação que
ajudou a determinar tarefas específicas e atribuição de
responsabilidades.

Na figura ( 3) apresentada no capítulo (IV)
pode-se observar o atual comportamento inter-organizacional
que existe entre estes organismos de desenvolvimento dos
Recursos Humanos.

Verifica-se a relação principal que existe
entre o IFARHU e todo o conjunto das organizações da admi-
nistração pública e o setor privado. Cabe dizer que, isto
é assim, já que através de seus principais programas de
crédito e Assisi~ncia Educativa, o IFARHU deverá atender
com-sua política a todos os setores. Além do que, por ter
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sido o primeiro organismo criado para tal fim, mantém uma

hierarquia claramente estruturada em matéria de p1anifica-

çao e formação dos Recursos Humanos.

Finalmente é v~lido esclarecer ao leitor,
que os esforços coordenados entre organismos, respondem a

~reade atuação na qualinterv~m cada um, de ~a1 forma que

em alguns observa-se maior vinculo e em outros menos. Ain-

da que tenhamos verificado a exist~ncia de coordenação pa-

ra atuar, este não demonstrou ser totalmente satisfatória.

E preciso encontrar um mecanismo, onde todos eles em con-

junto, exponham seus programas e açoes em desenvolvimento,

é necess~iio que cada um deles conheça o proc~sso que se

desenvolve, j~ que o planejamento dos recursos humanos em-

bora em diversas modalidades deve ser integral (formal e

informal) .al.êm de que o objetivo comum que os man t ém e um

só "o desenvolvimento econômico e social do país".



CAPfTIJLO V

ESTUDOS DE CASO
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Introdução

Especificamente este capitulo tem a intenção de
analisar o~desenvolvimento t~cnico dos projetos '\Aeroporto
Internacional de Tocumen"· e "Exploração das Minas de Cerro
Colorado" e, paralelamente a esta análise, as ações execu-
tadas e os organism6s interventores, nas ações dirigidas a
formação, treinamento e capacitação dos recursos humanos
requeridos pelos mesmos.

Em outras palavras, a finalidade especifica ~ a
de verificar, aprofundando-se na análise de cada um destes
projetos, o processo de planificação do~ recursOs -humanos
e os mecanismos .desenvolvidos para suprir os requerimentos

(42)de mão-de-obra . estimados.

Atrav~s da análise dos estudos de caso, procu-
rou-se esboçar as caracteristicas básicas do planejamento
e desenvolvimento dos recursos humanos, no.periodo delimi-
tado de estudo. Para tanto, são apresentadas, tamb~m, as
determinantes estruturiis 'presentes, na açao desenvolvida
pelos organismos.

A guisa de recordação ~ válido assinalar que,
a escolha destes dois projetos está determinada, entre ou-
tras, pela geração de emprego altamente significativo e,

(42.)Para efeito do estudo, utilizaremos os concei tos de
mão-de-obra e recursos humanos indistintamente como ten
do o mesmo significado.
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além disso, pelo pessoal altamente qualificado que
requisitado para construção e operação dos mesmos.

serla

Os resultados das análises destes projetos, co-
locaram em evidência as limitações da função de planificar
e coordenar esforços para a formação do potencial humano

requerido, resultado da dependência externa financeira e
tecnológica que, consequentemente, dificulta a atuação mais
firme e concreta dos organismos nacionais, frente a esta

função~

O estudo das práticas de planejamento de recur-
sos humanos e os mecanismos adotados para desenvove~los
objetivo primordial deste trabalho, ser~iram para sugerir,
~obre uma realidade concreta, um modelo de planejamento: o
-planejamento adaptativo-mais adequado a realidade atual da
estrutura econômica política e social do Panamá.
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AEROPORTO INTERNACIONAL DE TOCUMEN

Implementação e Preparação do Pessoal

O Panami por tradição hist6rica, t~m-se caracte
rizado como um país de passagem obrigat6ria. E, a sua posi
ção geogrifica, um dos fatores_que não pode passar por de~
sapercebido, haja vista ser um dos determinantes do desen-
volvimento integral de sua economia e, um dos aspectos co~
dicionantes ao desenvolvimento dos serviços aeroportuirios
modernos, capazes de assimilar o auge dos aparelhos moder-
nos que v~m renovando o transporte aéreo e comercial .

.Por outro lado, a aus~ncia de linhas nacionais
fortes e concorrentes no mercado internacional, tem feito
com que o Panami permitisse que outros países, através de
suas linhas aéreas canalizassem a distribuição do trifego
aereo dentro do ~errit6rio panamenho. Unido a este fato,p~
de-se assinalar que, durante todos estes anos, o desenvol-
vimento da infra-estrutura turística, as facilidades da
Zona Franca de Co16n e a população civil e militar na anti
ga Zona do Canal, também foram fatores que levaram a gera-
ção do trifego aéreo nas décadas de 60 e 70, obtendo-se u-
ma taxa de crescimento do trifego de passageiros com desti
no ao Panami da ordem do 10% e l5%,quase ao mesmo nível
que o crescimento do trifego mundial (vide tabela 5).

Posteriormente, com a crlaçao do Centro Finan-
ceiro Internacional e o desetivolvimento de novas ativida -
des turísticas, o país pôde manter o equilíbrio da taxa de



'TABELA 5 .173.

MOVIMENTO ABREO INTERNACIONAL DE vOO E PASSAGEIROS NO AEROPORTO
INTERNACIONAL DE TOCUMEN: ANOS 1977 - 1981

Entradas

( em m i Lhares .de pessoas)

Movimentos de Vôos e Passageiros
1977 1978 1979 19,8.:0 1981

20,800 22,957 22,759 21,959 21,411
.10,401 11,478 11,379 10,974 10,715
10,399 11,479 11,380 10,985 10,696

Caracterís-
tica

Vôos 1

Saídas

Passageiros 1.0;32,486 1.130,420 1.280 ,518 1.183,251 1.185,364

Embarcados 388,113 432,145 471,174 460,618 454,194
Desembarcados 381,616 416,620 457 ,492 449,493 448,517

Trânsi to Dire-
to 2 262,757 281,655 351,852 273,140 282,653

1. Refere-se a vooscomerciais, do tráfego de passageiro~, carga e cor
·reio.

2.' Refere-se aos passageiros que chegam ao aeroporto para
sua viagem na mesma aeronave ou aos t ranslordós diretos.

continuar

Fonte: PANAMÁ. Dirección de Estadística y Censo. Panamá em Cifras. AÍios
1977 a 1981. Panamá, novo 1982.
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crescimento, uma vez que se havia reduzido o trafego da an
tiga Zona do Canal, devido ao Tratado Torrijos-Carter.

'A construção de uma novo Aeroporto Interhacio -
nal, pode-se dizer, tem sido uma consequência implícita das
profundas modificações econômicas e sociais, que se deram
na República do Panamá, com o estabelecimento de um Gover-
no Revolucionario no poder,em outubro de 1968. Isto assim
vêm ocorrendo, na medida em que o Governo, ao assumir a dl
reção do país, criam leis que, tem dado sequencialmente, a
aviação civil e comercial panamenha, um caracter institu
cional.

A história demonstra as transformações que'aDl
reçao de Aeronautica Civil passou, até sua instauração co-
mo entidade autônoma. Primeiram~nte com o nome de Comis~ão
de Aeronautica Civil, esteve adscrita, ao Ministério de Go
vernoe Justiça, organi~mo reitor, naquele momento, da vi~
çã~ civil no Panamá. Posteriormente em 1935, com o Decreto
Executivo 236, foi transferida ao Ministério de Relações
Exteriores. Log6 após finalizada a segunda guerra mundial~
em 1940, e da construção do Aeroporto de T~cumen, em 1949,

eno que diz respeito i disposição para sua administração,
cria-se' a Direção de Aer oriàu t i.c a Civil, no íiltimo ano men
cionado, como uma Unidade do Ministério de Governo e Justi
ça, com funções de conselheiro;

B a partir,de 1969 através do Decreto de Gab{ne
te n9 13 de 22 de janeiro, que se cria a Direção de Aero-
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niutica Civil do panami, corno urna instituição do Estado
aut6noma, com personalidade juridica pr6pria e autonômia
em seu regime interno, com as funções de: estruturar, de-
terminar, fixar, alterar, impor e cobrar tarifas, alugu~is
e taxas pelo uso de suas facilidades ou pelos serviços que
presta ou fornece. Correspondeu ainda no mesmo ano da sua
criação e dentro de suas atividades assinaladas por lei,
propor a realização de um estudo de viabilidade para me-
lhorar e ampliar o antigo Aeroporto Internacional de Tocu
men. A justificativa desse estudo se baseava no incremen-

! :

to que havia obtido dos movimentos de passageiros e de car
ga aérea, detectando-se então à necessidade de se renovar
e ampliar as estruturas existentes no aeroporto, deforma
que respondessem às quantidades de trãfego previstas para
o periodo 1970-1980.

Em primeira instância, se procedeu à avaliação
integral do velho aeroporto de Tocumen em 1969, mediante
a contratação de serviços da firma norte-americana·· Ralph
Parsons Corporation, para realizar os estudos de viabilida
de da expansão e remodelação do velho aeroporto. ·Este est~
do, que teve finalização no inicio de 1970, incluiu também
um informe relativo à construção de urna novo aeroporto in-
ternacional que substitui-se o existente, no plano inter-
nacional. B a raiz deste informe adicional que se iniciam
nesse mesmo ano (1970), as conversações com o Banco Inter-
nacional de Reconstrução e Fomento (BIRF), para obter o f~
nanci ament.opara o proj eto, que nesse momento apresentava o

d 4 8 . h- d b lb (43) ..-custo total e 3, mll oes e a oas . As negoclaçoes

(43)1 Balboa 1 Dollar usA.
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com o Banco Mundial tinham como finalidade, contratar um
empréstimo de 20,0 milhões de balboas, ou seja, 60% do
custo total do projeto, já que ao Governo do Panamá lhe
correspondia a parcela de 14,8 milhões restantes.

Cabe destacar que, a decisão da realização do
novo aeroporto internacional, esteve apoiado sobre bases
técnicas e de orientações estratégicas. Primeiramente, o
estudo feito pela Parsons Corporation não acondicionava 0-
timamente o terminal aéreo,dado que os avanços na tecno-
logia de desenhos modernos em matéria de aeroportos, pis-
tas de aterrisagem e outros elementos integrantes dos se!
viços aeroportuários, não seriam plenamentes alcançados

..

com a remodelação do velho aeroporto, e seguidamente a e~
te ponto na mesma linha de prioridade, o Governo Revolu -
cionáriQ, tinha visualizado na sua politica de diversifi-
caça0 da economia, o desenvolvimento de atividades no cam
po da indfistria, comércio, turismo, pesca, bancos e ou-
tros~ os quais tornavam os serviços e facilidades aeropo!
tuárias, indispensáveis.

o novo aeroporto internacional teria como sede
a própria cidade de Panamá e incluiria o desenvolvimento
de· atividades tais como: um novo terminal, pista de ater-
rizagem, pista de táxi, central de carga, área de esta -
cionamento pfiblico e de empregados,hangares, pátio de es-
tacionamento de aviões com todas as facilidades e acomoda
ções às operações aéreas.
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De acordo com os documentos preparados pela
Parsons Corporation, a obra seria realizada com base em
seis diferentes projetos, com apoio nas atividades de exe-
cução; secundados e complementados pelos respectivos estu-
dos, planos e desenhos e, a parte técnica de assessoria e

inspeção de obraS.

Os projetos que definem a estrutura de constru-

çao do novo aeroporto seriam:

Projeto n9 I
Atividade: demolição e limpeza da area.

Projeto n9 2

Atividade: aterramento e nivelação aproximada do terreno
e drenagem:

. Projeto n9 3

Atividade: construção do edifício terminal internacional;
edifício terminal e satélites; edifício de e-
mergência e resgate; subestação elétrica; tor
re de controle; <edifícios menores, áreas . de
estacionamento de veículos e vias de acesso ;
fornecimento de instalaç6s de sistemas de e-
quipamentos ao terminal internacional.

Projeto n9 4
Atividade: pavimentação e iluminação de pistas e plata -

Eorma .
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Projeto n'? 5
Atividade: fornecimento e instaiação do sistema de aproxi

mação para pouso por instrumentos (ILS).

.Proj eto n'? 6
Atividade: fornecimento do sistema automático de abaste-

cimento.

o encerramento das negociações para desenvolvi-
mento do novo projeto do aeroporto, ocorre com a assinatu-
ra definiva do conv~nio .de ~inanciamento, em agosto de
1971, nos escritórios do próprio Banco Mundial, em Washin,.g
tono Assim, em outubro de 1971 iniciam-se as obras do·novo
terminal aéreo.

Utilizando os informes econômicos, documento e-
laborado no Panamá anualmente que mostra as atividades e
avanços de cada um dos setores econômicos por projeto, se
pretende analisar tanto as ações referentes .a própria Obra,
como às ações de formação dos recursos humanos necessários
para esse fim.

No que diz respéito a construção do novo aeropo!
to, o informe econômico de 1972, -assi.nala que haviam sido
finalizados os trabalhos de desenho e limpeza da área de
construção, que correspondia à atividade planejada no pri

meiro projeto da obra. Esta atividade foi levada a cabo p~
la Empresa Panamenha Construtora Martinz.
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No que tange i formação dos recursos humanos
cabe assinalar que em 2 de abril de 1971, ~ firmado um
contrato entre a Organização de Aviação Civil InternaciOnal

.(OACI) e o Governo Panamenho atrav~s da Direção de Aeroná~
tica Civil, para obter assessoria nas atividades de a~ação
civil e serviços de tráfego aêreo , pelo período de 2 anos.

Posterior i apresentação de um relatório infor-
mativo emitido pela assist~ncia t~cnica da OACI i Direção
~e Aeronáutica Civil Panamenha, onde se apresentavam av~l!
aç6es e recomendaç6es concernentes is necessidades d~ as-
sist~ncia t~cnica deste Gltimo, foi pactuada a execução de
um programa, pelo período de 4 anos (1972-1976) com a as-
sessoria dos peritos da OACI. O projeto inclui a o assesso-
ramento nas diversas esferas da·Direção de Aeronáutica Ci-
vil: viação civil, serviços de tráfego a~reo, engenharia ~
letrônica, operaç6es do serviço a~reo e um plano de bolsas
de estudo para cursos no exterior. Estas, sób os auspícios
das Naç6es Unidas com a mediação da Organização d~ Viação
Civil Internacional, foram destinadas i formação de unida-
des em: cursos de equipamentos de rádio-comunicaç6es, VHF,
em centros educacionais no M~xico e na Argentina.

Por outro lado, tendo~se feito arranjos contra-
tuais com as firmas provedoras e instaladoras dos equipa -
mentos e sistemas, no que diz respeito ao treinamento de
pessoal para o ~anuseio destes, foram enviadas pessoas aos
Estados Unidos da Am~rica, is instalaç6es da International
Wilcox Eletric, Inc., para seu respectivo treinamento, em
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aparelhos de r~dio navegaçao VOR/DME. Posteriormente, com
o início das operações deste sistema, h9uve solução de
continuidade no treinamento do pessoal no local de traba-
lho, que é um dos objetivos do projeto da OACI: formar.
treinar, e prover instrução no local de trabalho, ao pes-
soaltécnico-:-administrativo e técnico-operacional, em to-
dos os níveis requeridos.

Para o ano 1973, no que diz respeito a constru
çao do novo aeroporto, foram adjudicados osp~ojetos 2 e
4 à empresa Energo Projeckt (Iuguslávia) e ao Consórcio
Ica-Continental (constituido por Empresa Mexicana e Pana-
menha), respectivamente. No entanto, o informe economico
emitido nesse mesmo ano assinala que só se estava traba -
lhando com o projetonQ2 e, assim mesmo, ele havia sido
realizado em apenas·lO%.

No campo da formação e treinamento dos recur-
sos humanos, o programa de bolsas de estudo subvencionadas
pelas Nações Unidas, através da OACI, teve um incremento
significativo. Até então, era·um total de 30 funcionários
do Departamento de Navegação Aérea, que haviam sido bene-
ficiados com esse programa. Sobre isto é válido mencionar
que, as açoes deste programa de bolsas de estudo, tinha'
como campo de açao os próprios funcionários da Direção de
Aeronáutica Civil, ou seja, seus benefícios estavam volta
dos para o pessoal da Instituição envolvida no trabalho
diretamente. A intenção era de preparar tanto o pessoal
técnico como o operacional, para fazer face ao planeja~e~
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to, execuçao, manutençao e operaçao dos sel~iços essenciais
a viação civil, no nível que estava sendo proposto.

Nesse ano, a preparação do pessoal .estev~ di-re-
cionada para as carreiras de: controlador de tr~fego-a~reo,
t~cnico eletrônico, inspetor de aeronaves e motores, ofi-
cial de informação de aeron~utica, mecânicos de manutenção
de aeronaves e motores.

:E importante assinalar que, simul taneamente. as
açoes de formação de pessoal através do Projeto OACI,o se-
tor de aviação noPanam~ ia ganhando consider~vel importân-
cia, fato este sentido pelo 6rgãb ao qual concerne a forma
ção e aproveitamento dos Recursos Humanos - IFARHU. Por es-
-te motivo, em dezeni.brode 1973, ele realiza o estudo das ne
cessidades e disponibilidade de pessoal de aviação no pa-
ís ..Çi1J O estudo tinha como obj etivo fundamental detectar I

as necessidades reais de pessoal treinado para as empresas
que efetuavam atividades relacionadas com aviação no Pana~,
com o prop6sito de formular as políticas_de promoçao do Cr~
dito Educativo nesse setor, cujo programa e de responsabili
dade do IFARHU.

A cobertura da investigação abrangeu -47 -co~pa-
nhias, das quais 17 foram exclui das , pois 10 delas corres-

(44) IFARHU: Estudio de Necesidades y Disponibilidad de Per-
sonal de Aviaci6n. Dlreci6n Ejecutiva de Planificaci6n
de Recursos Humanos. Panam~. dezembro de 1973.
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pondiam a representa~6es de c~mpanhias estrangeiras, cujos
trabalhos eram realizados por outras empresas indiretamen-
te ao setor investigado e 7 delas não foi possível obter
informaç6e~. As previsões para pessoal adicional e para o
aperfeiçoamento contemplava um curto período ( 2 anos-1974
e 1975 ).

o estudo, através de seus resultados, demons -
trou a necessidade de aperfeiçoar 228 indívíduos que se e~
contravam realizando suas atividades no setor aviação; en-
tre estes alguns p~deriam ser promovidos mediante programas
que o IFARHU possuià'e outros através do programa de forma-
çao profissional, atividade que compete ao Ministério do
Trabalho e Bem-Estar Social.

As necessidades de aperfeiçoamento se concentra
ram, em ordem de prioridade, nas ocupações de: mecahico de
motor de aviação, piloto de avião, ajudante de mecinico de
motor de avião, pessoal de trifego aeroportuirio, agente de
escrit6rio bilingue, comissirio e aeromoça e agente de car-
-gas.

Outro dado de importincia espelhado no estudo
foi, as necessidades de pessoal adicional para cobrir as va
gas existentes e as futuras, nessas empresas, que totaliza
vam 141, e haviam sido geradas por efeito de novos projetos
de inversão, ampliações e reposição de pessoal (aposentado-
ria, pensões, etc.) pelo prazo de dois anos. Naturalmente- ,_
os nfimeros mais significativos, de novos postos de traba-
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lho, diziam respeito as ocupaçoes ~s§inaladas·no ~arigrafo
anterior, assim sendo, -qualquer ação do IFARHU,. deve r i.a.ee s

~ < ••.•. _~-- .-

tar orientada a promover estas carreiras ou ocupações.

Como complemento a este estudo, a Direção de
Planificação de Recursos Humanos do IFARHU, analisou, a
possível oferta de profissionais para um período de 5 anos,
contando "a data de seu ingresso no mercado de trabalho.
Cabe comentar a este respeito que, a carreira d~ piloto de
aviãq;:apresentava, para agost~ de 1973, 104 participantes
ao curso e previa-se para o pe!íodo 1974-1975, um total de
55 graduados que cobriria as necessidades de pessoal de~a~
dado pelas empresas. A ocasião é propícia para destacar que
o 40% do 'pesso~l que se encontrava,realizando estudos para
pilotagem de avião, estava sendo financiado pelo
mediante seu programa de Crédito Educativo.

IFARHU,

Além desta carreira, as cifras referentes ã 0-

ferta de profissionais também demonstraram que se contaria
com: 4 engenheiros de vôo e 6 mecânicos de motor de avião.
'Tudo indicava que, fazendo o balanço com a demanda de pro-
fissionais que as e~presas haviam estimado e a oferta de
profissionais para os anos 1974-1975. ocorreria deficit de
carreiras/especialidades para suprir as ocupações~~dicib~
nais.

Tendo em vista os resul tados do estudo, o IFARHU
é orientado pela D'ire ç âo de P'l.an í f icaç âo do s Recursos Huma
nos, para que em sua política de Crédito e-Assistencia Edu
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cativa, determina-se como §reas prioritárias as carrei-
ras de: mecinico de motor de avião, co~issáTio de.v80 e ae
romoça, piloto de avião, pessoal de tráfego aeroportuário

-e agente de carga, beneficiando 120 pessoas, dos quais 84
seriam para adquirir aperfeiçoamento e 36 para iniciar es-
tudos. E preciso deixar claro que, a carreira de piloto de
avião, foi a única considerada em sua totalidade para le-
var a cabo .apena s um programa de ape rfe í ç oamen to e nao com
o propósito de ampliar o mercado de trabalho nesta ocupa -
çao.

Para o ano 1974, al6m das melhorias no antigo
aeroporto de Tocumen, no que respeita a a1fandega, adminis
tração, migração e ~ista de aterriza~em no referido termi-
nal~ prosseguiam rapidamente as obras de construção do no-
vo aeroporto, que seria 'denominado "Belisario Porras". Nes
te último o Consórcio ICA-CONTINENTAL S/A. a quem tinha si
do adjudicado o projeto n9 4, havia iniciado as atividades
de pavimentação e iluminação das pistas e plataformas.

Nesse mesmo ano, com relação as açoes de forma
çao profissional, foi elaborado o Projeto PAN 74-109 de
viação, onde o núcleo principal, era o desenvolvimento de
pe~soal, nas áreas de in~trução de aeronáutica para nivel
básico,avançado e de aperfeiçoamento, assim como a continu
açã6 de dotação de bolsas de estudo para a preparaçao e
aperfeiçoamento de técnicos. Pode-se dizer que, a demanda'
de profissionais ~e melhor qualidade em alguns campos e de
maior número de t6cnicos que se incorporaram ao pr.ocesso
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de evolução e desenvolvimento da aeroniutica civil, foi a-
tendida pela Mlssão Técnica da OACI, conjuntamente com a
DAC, através deste projeto.

No que diz respeito ao ano 1975, e quando se
finaliza o movimento de terra e se di início a construção
do edifício terminal e obras conexas. Este projeto que se-
ria realizado em duas f~ses foi concedido ã Empresa Cons-
trutora Latino Americana S/A. (CLASA), que enfrentando dú
vida~ quanto ã capacidade para realizar esta obra, se as-
socia ã Empresa Norte Americana de prestígio Internacional
Linbeck Corporation, constituindo-se o Consórcio Linbeck-

-CLASA.

Nesse ano, no campo dos recursos humanos se deu
um grande avanço .através do projeto PAN 74-019, com a apr~
vaçao do Governo do panami, da Organizaçao das Nações Uni-
das e a Organizaçao de Aviação Civil Internacional, se a-
cordou em, entre "outras , dotar o país de uma Escola de Ae-

ronáutica Civil.

Criada em 1975, por resolução n9 68-SA da Jun-
ta Diretiva de Aeronáutica Civil, com hierarquia Departa -
mental e com a finalidade de incrementar a,capacitação têc
nica-profissional do pessoal aeronáutico no nível nacional.
Os planos ~einstruçao, respondiam ao esquema de requisi -
tos de caracter internacional e incluiam cursos regulares
e especiais.



.186.

Os primeiros se referiam i formaç~o de: Piloto
Comercial, Técnicos em Manutenção Eletrônico-Aeronáutico,
Controladores de Trânsito Aéreo e Oficiais de Operações Ae
roportuárias, com duraç~o de 8 a la meses e novecentas ho
ras de instruç~o, aproximadamente, para cada curso; os cur
sos especiais eram oferecidos de acordo com as necessida
des especificas apresentada pela DAC, em horário noiurno e,
na sua maioria, eram destinadas i ~ormaç~o e capacitaç~o '
de oficiais de operações aeroportuárias aeronáutica e o
curso de habilitaç~o de.vôo por instrumentos para pilotos
comerciais e privados.

O plano de bolsas de estudo da OACI, permitiu,
por outro lado, a especializaç~o em determinados ramos da
aeronáutica, tais co~o: eletrônica e sistema de rádio-auxi
lio DME, serviços de informaçio aeronáutica, instrutor-si-
muladorde vôos, economia do transporte aéreo, inspetor de
aeronavegaçao, ~ontro1ador e tráfego aéreo por radar (ATC!
r.adar).

Cabe assinalar que, a Dir~ç~o de Aeronáutica'
Civil, conta com um Departamento de Treinamento de Recur-
sos Humanos tendo por objetivo, propiciar o desenvolvimen-
to dos recursos humanos, mediante a capacitaç~o do pessoal
nos diferentes níveis, em conformidade com os requerimen -
tos de treinamento, de forma que ao adquirir novos conheci
mentos se incorpore ao desenvolvimento dos programas e ati
vidades que se executam na Instituiç~o.
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A~rav~s. deste Departamento se obteve .treina-
mento de pessoal, naoperaçio de equipamentos de microfil-
magem e, em coordenação com o Minist~rio de Planificação e
política Economica, se efetuou um programa de treinamento
para o pessoal empregado, nos cursos de: Administraçao;Pla
nejamento; Supervisão de Pessoal; Finanças; Património e
T~cnicas Modernas de Secretaria; Utilização de Computador;
Noções Bãsicas de Estatística; Noções Gerais para Instr~to

res de Obras.

Voltando ao informe econ8mico que recolhe os
avanços da construção do novo aeroporto, para 1976 aponta
no mes de junho, a realização efetiva de 28% dos projetos.
Neste ano se firma o contrato, com a E:npresa World ,'Wi.de
Wilcox Inc., para0 projeto de fornecimento, instalação
funcio'name·nto do sistema de a.terr í zagem por instrumento
(ILS) , prevendo a sua instaTação em setembro de 1976.

e

"

Cabe dizer que para esta ~poca, o montante to-
tal do projeto ~ue se estimava em 34,8 milh&es de balboas,
quase duplicou alcançando o total de 61, O m iLhôc s de bal-

boas.

No que concerne à capacitação e treinamento do
pessoal t~cnico-administrativo, continuou-se a dar atenção
as necessidades do Departamento de Navegação A~r~a, para
que obt.ivesse melhor desempenho nas operações relacionadas
ao transito aereo, Pela escassez de informaçoes apenas se
pode di ze.r que as açô es da OACI tenham se desenvol vido pr~
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gressivament~, tal como a capacitação de funcionãrios a-
trav~s do Departamento de Treinamento dos Recursos Huma-
nos, e que se iniciou a formação bãsica e.especialização '
de pessoal 'em equipamentos ATS e COM em serviço.

Para os anos 1977 e 1978, os trabalhos previs-
tos para a construção do novo aeroporto apresentam sua fi
nali zaç ào , apoiados e complementados pelos respectivos estu
dos e desenhos e a parte t~cnica de assessoria e inspeção
de obras. Cabe assinalar, que o projeto n9 6, que se refe-
ria ao fornecimento, instala~ão e colocação dos diversos
sistemas complementares para o novo aeroporto (escadasro
lantes, esteiras transportadoras, pontes de abordagem. ca-
bine da torre de c~ntrole, antncios de vôos e outros), foi
realizada pela Empresa Norte Americana Calmaquip Enginee -
ring Science Inc .. Também , o moderno sistema de abastecimén

to de combustível às aeronaves atrav~s de hidrômetros, foi
financiado e construido pelas linhas a~reas, que se reuni-
ram e construiram uma Empresa denominada Corporação de Li-
nhas A~reas Combustível S/A. (COLACSA).

O financiamento total do Novo Aeroporto, teve
contribuição de diferentes fontes:

a. Banco Internacional de Reeconstrução e Fomento (BIRF),
que contribuiu com o empr~stim~ de 20 milhões de dóla~
res.

b. O fundo de inversão da Venezuela, contribuiu com o em-
pr~5timo de 24,4 milhões de dólares.
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c. O Governo Nacional. com 26,2 milhões de balboas.

d. A Direção de Aeronáutica Civil, que investiu a sorna de

6,3 milhões de ba1boas.

Ao finalizar a construção do Aeroporto Interna
ciona1 "Belisario Porras", em agosto de 1978, este atingia
o custo total de 81,3 milhões de balboas e se encontravam'
trabôlhando nele o total de 3.904 pessoas, das quais 2.962
trabalhavam com a empresa pri~ada, 592 coma Direção de Ae
ronáutica Civil e 350 com outros ,organismos _governamentais
que possuem escrit6rios no terminal aeroportuário.

o período compreendido entre 1977-1978, apre-
senta intensificação na preparação de pessoal especializa-
do para fazer frente as demandas da aviação nacional. No
campo eletrônico, se enviam para estudos no exterior, téc-
nicos para especialização em equipamentos rádio-telemétri-
co dispositivo DME, radiogoniometria (rádio-auxílio), de
alta frequencia VOR e teleimpressoras. Simultaneamente se
forneciam cursos para estudantes, em controle de transito
aéreo básico, na Escola de Aeronáutica Civil Nacional.

Na Seção de Planificação e Orçamento da DAC,

se efetuou a capacitação de funcionários, designados para
as tarefas de planificação e fiscalização de transporte ae
reo, de administração e contabilidade de aeroportos.

Para vencer algumas limitações técnicas e pe-
la criação da Divisão de Instrução Mecanica, se iniciou o
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programa de cursos nao regulares nas áreas de: "Avionica A

Bordo" (instrumento de rádio-navegação e comunicação), pi-

loto comercial de primeira classe e um curso para instruto

res. Especificamente o curso de Avionica A Bordo, consti -

tuia um complemento do curso de mecânica de aeronave, exi~

tente desde 1975, com a criação da Escola de Aeronáutica'

Civil.

Posterior à finalização e operacionalização do

Aeroporto Internacional "Belisario Porras", deve-se conSl-

derar, com relação ao controle de trânsito afreo e servi-

ços afins, como fato de relevante importância que, em ja-

neiro de 1979, a Direçao de Aeronáutica Civil, atravfs de

acordo firmado entre os Estados Unidos da Amfrica e a Repg

blica do Panamá, assume o controle do espaço afreo patiame-

nho, cuja transfer~ncia se daria de forma gradual num pe-

tíodo de 5 anos.

o período de transmissão desta atividade, g~

rou um programa conjunto entre a Direção de Aeronáutica '

Civil Panamenha e a Federal Aviation Administration (FAA)

dos Estados Unidos da Amé rica , para preparar os técnicos p~

namenhos que assumiriam as atividades de operação e manu -

tenção das instalações, repassadas ao Panamá. O programa,

conforme mencionado. teria duração de 5 anos durante os .,

q~ais o Panamá assumiria, nos dois primeiros anos a esta -

ção de informação ao v60, nos tr~s primeiros, o controle

d t - "to a reo' e, do sl·s·tematotal em cinco anos.o ranSl e,
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Com estas premissas, a preparaçao do pessoal

estaria voltada para as carreiras de: controladores de trin

sito a~reo; especialistas em estaç6es de informaç~o de voo;

t~cnicos em eletr6nica; refrigeraç~o: grupos eletrog~neos

e outras especialidades.

Atravê s deste programa se propiciou o treinamen

to de estudantes e t~cnicos nas instalaç6es da FAA, como

tamb~m a redefiniç~o de alguns programas de treinamento na

Escola de Aeroniutica Civil.

Assim, a Escola de Aeroniutica Civil em estrei

ta coordenaç~o com seu Departamento de Navegaç~o A~rea (uni.

dade própria da estrutura organizacional) colaboraram ,na

preparaç~o do pessoal t~cnico, cuja variedade de cursos es-

tava relacionado com o tr~nsito a~reo: especialistas em op~

raç~o de estaç~o de serviços de v60s (FIS): curso preparat~

rio por correspond~ncia para radar (fundamentos de matemiti

ca e de elet~6nica); dispositivos de estado sólido; lógica

digital NAV/COM/RADAR; fundamentos de eletricidade e matemi

tica para t~cnicos que cursaram estudos avançados nos gru-

pos de eletr6nica e a!-condicionado; provi~ionamento (logí~

tico); familiarizaç~o com sistemas geradores de energia e-

l~trica; ar-condicionado; teletipos etc .., treinamento de

ridio-ajuda VOR e DME de France Field e Taboga.

o período compreendido entre 1979 e 1980, den~

ta grandemente a continuaç~o dos programas de treinamento I

para fazer frente às responsabilidades contraidas ao assumir
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o espaço aereo nacional em 1979, instaurado ã raiz do "Irata

do Torrijos-Carter".

Numa segunda fase de treinamento nas instala -

oes da Federal Aviation Administration (FAA), obteve-se o

treinamento do pessoal nas áreas de: controle por radar; op~

ração de estação internacional de v50; t~cnico em comunica

çâo ; manut enç âo de radar ; curso AIS/COM para torres de cont.ro

1e (serviço de tráfego aéreo e comunicação).

Por outro lado, se continuou com o envio de

técnicos ao exterior e, como b~neficio primordial, ocorreram

as primeiras nomeações de técnicos, já beneficiados pelos

programas de treinamento a serviço da DAC. Se obteve, também

a formação de tr~s unidades técnicas em sistemas ambientais'

e o retorno do pessoal treinado em navegação aérea pelos Cen

tros de Oklahoma e Canadá e, de mete~eologia proviniente da

Guatemala.

Com objetivo de prosseguir uma política de

treinamento, voltada internamente i instituição DAC, cria o

fundo e,special para colaborar com a superação de seus func ic

nários. Este fundo especial destinava-se ~: programa de em-

préstimos para pagamento de matriculas universitárias, com a

finalidade de propiciar o atingimento de níveis superioresde

e~tudo e um programa de financiamento parcial, que permitis-

se o apoio de 50% do custo total do aperfeiçoamento profissi~

nal, em areas relacionadas com o trabalho.
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Nos anos seguintes a 1980, se continuaram as
açoes de treinamento interno da DAC e de funcion5rios do ae-
roporto internacional, agora com o nome de "Ornar "Torrijos
Herrera", em sua memória. Como complemento às ações de trei-
namento da DAC, também o,MIPPE prossegue com as ativi dades de
capacit aç ào de seus funcionários, na medida "@mque .es tes so.l ící

teme seja de interesse" para a instituição e o País.

Os programas ptevistos pelo fundo especial da
DAC, tiveram boa acolhida, provocando o atendimento das ne-
cessidades de aperfeiçoamento de seus funcion5rios.

No que concerne ao treinamento dos funcion&ios
do Aeroporto, se concentram na operação de pontes de abord~-
gem ~ no funcionamento do sistema pneumático, especialmente
voltado ao pessoal de suporte de aeronaves.

" "

Por seu lado, a Escola de Aeronáutica Civil,

especificamente no ano 1981 inicia o curso de Técnico em ma~
nutenção de aeronaves, ampLiandova cobertura de seus planos
de estudo, e o Departamento de Navegação Aérea consegue ob-
ter maior número de funcionários capacitados e treinados em
cursos adicionais, tais como; informação aeronáutica, carto-
grafia, procedimentos terminais de aproximação por instrumen
to , operaçao de máquinas impressoras (OFFSET).

Em 1983, a Direção de Aeronáutica Civil firma
um contrato com a Companhia Eletronic Corporation of Israel
(ECI) , com o propósi to de obter financiamento para a substi-
tuição de equipamentos de auxílio à navegação malS modernos.
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Cabe assinalar que, reza o contrato em um de suas cláusulas

que, será oferecido treinamento para a operaçao e manuten -

ção dos equipamentos que beneficiaria os funcionários a-

tuantes nesta área.

Requerimentos de Recursos Humanos e Necessidade de Treinamen-

to e Capacitação

Embora esta pesquisa esteja centrada na busca

e análise da matriz de recursos humanos requerida pelo novo

aeroporto de Tocumen, tanto para a etapa de construção como

para a operacionalização, so se trabalhara sobre a Gltima.Is

to será assim, haja vista os estudos de viabilidade da Par-

sons Corporation S/A. não terem refletido nenhum item rela -

cionado com os recursos humanos que seriam demandados para a

execução do projeto do Aeroporto Internacional e, tomando co

mo base alternativa o estudo realizado pela Arthur Young &
Company, unicamente permite realizar a análise sobre os re-

querimentos de pessoal e as aç6es realizadas pelos diversos

organismos do Estado para dar resposta a esta exigência na

etapa de operacionalização do projeto.

A realização de um balanço sobre o requeridoie \
d e r i \.po erla-se pon ...

-\.
ofert~do teria sido o ideal, pois atrav~s dele

derar a efetividade das aç6es dos organismos;.no entanto o

mesmo não foi possivel, dado que os cargos requeridos. não fo

ram determinados em nGmero, ou seja não foram quantificados ..

Cabe assinalar que o estudo realizado por esta
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Firma, referia-se principalmente às necessidades da Direção

de Aeronáutica Civil definindo sua estrutura organizacional

e responsabilidades de cargos, na qual o Departamento de Ae

roporto constitui uma de suas unidades executoras.

Por outro lado é míster esclarecer que, o pe~

soaI que sera objeto de anilise, corresponde unicamente aos

cargos-chaves (principais), para operar este novo conjunto

sob a Direção da Aeronáutica Civil (DAC) , portanto surge u-

ma outra limitação, já que, além destes postos de trabalho,

o novo complexo Aeroportuário iria requerer outras coloc-ª,

ç6es, geradas por outras atividades comerciais e de servi-

ços, relacionadas direta e indiretamente com o aeroporto

tais como as produzidas pelas atividades de alfândega. seg~

rança aeroportuária, carga, manutenção de hangares, distri-

buição de combustível, zona livre para o turismo, desenvol-

vimento industrial, desenvolvimento turístico, das quais não

foi possível obter informaçôes.

Ainda, considerando estas limitações, o estu-

do procurara mostrar, com as informaç6es obtidas, o pessoal

requerido por tipo de área de estudo, para a etapa da oper~

cionalização do Aeroporto Internacional, e/ou oferta prová-

vel de profissionais no país em 1978, tendo, este ~ltimo

tem, como base as estatísticas de empréstimos e bolsas -

estudo concedidas pelo IFARHU, e nas aç6es desenvolvidas p~

la DAC de maneira que a informação situa como referencia,,"

ra se chegar a uma conclusão sobre a efetividade ou nâ o " ".
ação do Estado, mediante seus organismos, no que diz respe~
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to ao atendimento das necessidades que apresentam os proje-

tos econômicos propostos, no Plano de Desenvolvimento Nacio
nal.

Inicialmente serao colocadas as açoes realiza

das pelos Organismos do Estado,que interviram no processo

de formação e treinamento do pessoal de forma geral (DAC e

IFARHU); següídamente será apresentada a oferta provável p~

ra o ano 1978 no Panamá, ano em que se iniciaria a operacio

naLiz.aç ào do Aeroporto Internacional. Diz-se a oferta prová

vel pois, conforme explicado anteriormente - no capitulo .Il,

Método de Investigação - no caso do IFARHU este pessoal pr~

fissional e técnico, refere-se aos empréstimos e bolsas -de

estudo concedidas a nível nacional e que, provavelmente, aI

guns deles não chegariam a concluir seus estudos ou mudari-

am para outras áreas de estudo (vide tabelas 6, 7 e 8).

Especificamente no caso da construção do novo

aeroporto internacional de Tocumen,deve ser analisado em

conjunto com a institucionalização da Direção de Aeronáuti-

ca Civil, em 1969, já que ao constuir-se um organismo autô-

nomo com funções especificas, internamente teve a necessida

de de restruturar-se e elaborar, negociar, e efetuar o con-

trole da realização do novo aeroporto internacional de Tocu

men, corno urna atividade a ele designada dentro do setor

transporte.

Observa-se que, no inicio, com o apOlO da as-

·sistência técnica da OACI, as açoes de treinamento de pes-
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T A B E L A 6

Formação, TTeinamento e Capacitação de Pesooal assumido pela DiTeção de Aeronáu~ic8
Civil, para o d~5empenho de a~ividade. da aviaçao civil

panamenha, anos 1975-1984
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ESTUDO
83/8'

EA DE

ejame~to, Administração, ~iBte.made Execuçio, Controle e Apoio
Financeira e Qn;.amentaria est.a t a is , utili:zação do computador e

análise dos problemas admini.~ra~ivo.
es basicas de Estatís~ica
es gerais pa~a instrutores de obras
rônica e DMEt informação aeronáutica, instrutor simulador de voost

economi~ de transporte aereo, inspetor de'navegaçio
nma~ao aeronáutica, controlador A!c/RADAR, economia do transporte

aéreo
icos em manutenção eletrônica aeronãutica
roladores de trânsito aereo
iais ôe operaçoes aeronáuticas aeroportuárias
namento VOR
namento VOR-CV-27
namento microondas
namento Logística
namento fábrIca wilcox ~sistemas de aterri~agem por instrumentos)

icina aeronáutica
idu Log ia o e íus:t,-uçâo e r-~daçã"oJcorre5pondência e prãticas de

escritório
lês hãsico~ íntermedlãrio e avançado
~eVlvenC1a na selva e salvamento
r i rncn t.os

,11 zaç;;o de Controladores de t:rãnsüo aereo

)clpios d~ ele~ricidade ~ matemática
~rolador de"área de aproximaç;o
~ador de serviços de vôos ~nternacicnais
lLCO ~m manutenção de rádio aeronáutico
J1COS de informação internacional de vôo
~nicaç~es

,tençao de Radar 1
.tenção de Radar 11

,ejamento e instrução ATe
~stigação de acidentes
Itenção VOR/DME
Itenç;;O D!1E

)[0 examinador de voa
lomia de transporte aere~

~nharia de aeroportos
ie çe o de vôo
lante meteorológico
.tenção VOR 485
!stigação oe ac í ô ent.es

Itenção ILS

i8S 11

l ador- de voo

:0 de aviação
kv - Diesel
.ler VOR
lten~ão de Relic5pteros
l condutores e lógica digital
:e~ automatizado de comunicações aeron3uticas
Jto co~ercial com habilitaç;o de"iDtrum~nto

TOTAL A N o s

8

3 3

2 2

2 2

1

1

1

44b
c

10 10

6 6

5 5

10 10

3 3
6Sb

90b

57b

2

2

2

5

2

43

40

110

80

18
39

l1

39
41b

15
10
6

6

11
2

1

5

1

2

3
2

2

75/76
80
46

76177 77/78

oiJ,',

7 9

10 4 ," 16

7 3 " 28
2

~
2

_2

2 3

2

42 1

40 ,-
60 50

80
18

39
11

29 10e
1ab DC

15
la

6

5

9 2

2

1

5

24

79/80 80{81

-'

67

J

2

2

1

1

7~./.79

2~0 181
tll/82 82/83

30



quantidade nula ou zero

a diferenç~ da soma vertical com a horizontal (155 pessoas)." i devido a que a refe-
rida informação foi obtida de maneira" global, com um mínimo de supressão por ano,
como se apresenta no quadro.
as cifras ~ão sao compatíveis, devido a que os dados foram proporcionados de manei-
ra global.
estes Cursos foram lecionados no idioma de fala inglesa.

E: Departamento de Adiestramiento de Recursos Humanos, Nemória da Direção da Aero _
niutica Civil (1975 - 1984) e Escuela de Aeroniutica Civil, panami, 19ãs.
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TABELA 7

Empréstimos e Bolsas de Estudo. ~oncedidas pelo Instituto para a FOrmação e Aproveitamento

dos Recursos Humanos em Carreiras afins com a aviação civil e
comercial Panamenha. Anos 1966-1982 (a)

A N O
E A O E E S T U D O TOTAL -66 67 68 69 70 7l 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 8~

•.I 4U3 3 13 I~ 12 14 3U 49 48 22 27 34 lU 45 11 23 18 32
inistração Aeronáu rica 3 -1 2

açao 17 1 2 2 12
'çao Comercial 81 26 40 IA
enha r f a Aeronáutica 11 2 2 2 3
enhar i a Ae r oe s pa c ial 2

mha r í a Mecânica de Aviação ,
loi.c:a de Aviação lB 2 lU 1 3
»t o 3 2

a t o Comercial 21 4 4 ] 9
ri c o de insrrumpntaç;ao e "eletrônica 1

11 co (oro nanutenção de aeronaves e motores 8 3 2

eo ro l og i a 1 1

st ec iment o aéreo 1

.ção Comercial e instrumento 1

t r u r or d e- vôo e instrumento 1

z i a l Je opc['aço~s aeron.ãuticas 1

,erizaçao .aérea 1

mhar ia Técnica aeronautica 2 2

-c t ar i ado de av ia çao 2 2

,to AgTlcola 1
mãutica Civil 1
Iça0 Comercial 36 16 9 9

rçao Come r c i a ] e instrumento 11 8

iu i.ca de Aviação 9 6

t~tari"dO_Oe avi:ção 1 1

lCO de l1nhas aereas

Lnamcnt;o ern comuu i ca çuo por satelite
Jtcnção de rádío aeronáutico 1

::u;ão Comercial e pulveri zaçio aerea 3 2 1

Jlcnção o", aviões e motores 9 6

mhar í a de voe 1

mha r í a Técnica Aeronãutica
l[BO -'~ aviação 1
~eri ao a e r ea ~_---h_ •• 2 -~~---



'nharia aeroMut.ica

eri~açao aerea e in~tTu~ental
rutor d~ aviaçao por instrum~nto
nistrador de Empresas Aereos e aeroportos
çao por instrumento e mu1ti-motor
,ao comercial (transição piloto comercial Beli

47C-24)
,ao comercial de helicóptero

ito aeronáutico

iai de Operaç~~s aeroportuarias-aeroniuticas
dco em ~"utenção de rãdio aeronáutica
ri co em op~r"fi~cs acrooMuticas

oTologia
ção comerei III

ado r de Radar
it.o úe t r ans por t.e lJÍorc-o

ríco ~L·~:.:rCD1lC avL~ç;o

I~ao co~rciai de helicóptero

'nhnria de ~ôo com c~pccinli~ação em ~~quinns de
turbinas

,ico em Het~~~olosia
IC;~O romcr,rj,,!. com h:llhitiL3Çáo em ins t r umen r o

bimotor

,to com{~Tt"iJ"lI 'i.n:-:trum~nto c multimotor

,to milit.1r
c.o ern rn:1nuti.u..;no d(" aviões ("motores

loto comere i.o:1 de aviio

~nh::lTj:l ;:H~rnn;nti e a

·f,haria. ~c:;nici!J de avião

'la d~ pulv~rização ~ h~licóptero

~nh~ría acro-cspBcirtl
I~ao ~ transporte
Jrrn.'lçao de vôo

lto privado c com~rclal
lico em in~trum~ntc c1êtrico d~ aviãção
lto ~omercinl com h~bilitGçno de vôo por jn~tr~~n~n
ilco em Aviação
:11CO controlndor de trsfir.o aéreo

2 2

2 2

1

2 2

1 1

2 2

1

1-

10

1

6

26
10

19

5

5

9

15

~
2

3 .:

5

-'

(ti) Alé", das bo I sn s de e s tudos eonc cd í do s pe Io IFARlIU, 9ão considcT2d~s ns
cUlcrgadas p~los QTgBni~mos internacionaís ~'ou países com os qURi~ se
mantém convênio Cultural

Fonte: BeLe t ine s c~t"djsticos de prést~rros r be-"as d~l1fARHU: " ••os 1966 -1962

10

~
12

2

6

1 J

3

1

4 4

2 l,

" 1

~: ..

2 !
i :

- d1/ :- - ~,- I
(

1
I

3

1

5
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TABELA 8

Requerimentos e provável oferta de pessoa'l, no país, para o
desempenho de atividadesna operacionalização

do aeroporto

ÃREA DE ESTUDO REQUERIDA PROVÃVEL OFBl.TA DE PESSOAL PARA 1978
NO PAIs

Técnico em Eletrônica 05

12
15

Administração de Aeroportos ou Administração Aeronáutica
Administração de Empresas e Negócios
Engenharia Aeronáutica

Engenharia Elétrica

03
213
13

176
32
25
32
211

Engenharia Civil
Engenharia ~lccãnica

Canércio
Contabi lidade
Técnico em Engenharia de Estruturas

Técnico em Eletricidade
Técnico em 1-1ccânicade Refrigeração e/ou Refrigeração
Técnico em Contrução ~ivil 858

Inglês 178

Técnico em ~lccãnica e/ou Mecâmca Industrial 03
Estatística 04
Inspetor de Segurança
Controle de Inventários

01

Controlador de Trânsito Aéreo 15
Oficial de Operações Aeroportuárias / Aeronáuticas 13
Operador de Perfuradora de Cartões
Escriturário 10
Serviço de Extinção de Incêndio (Bombeiros)
Telefonista

80

Operador de Es trn tura Elétrica

Carpintaria 58

Encanador 15

Alvenaria
Trabalhador ~bnual

43

Pintura 15
Jardineiro

U'~ ~ __ ~~~ __ ~ __ ~ __ ~ ~ . ~
(-) quant idade nula ou zero
1- Oferta quer dizer produzido pela Direção de Aeronáutica Civil e os empréstimos e bolsas de estudo ·concedidas

pc la IFARHlJ
Fonte: Manua I de Organização, da Dí.reçâo de Aeronáutica Civil. Estudo da Ar thur Young & Company. Panamá, 1972.

Boletines estadlsticos de Becas Y Prestamos IFARHU 1966-1982
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As áreas de estudo como contabilidade, engenharia de forma geral, administração e
comercio, pressupõe uma duração aproximada de estudo de 50 a 60 meses, portanto a~

cifras com respeito aos emprestimos e bolsas de estudo concedidas, foram computadas
até 1974. Também entram neste grupo Inglês e a área de escriturário, já que a refe-
rida cifra corresponde ã carreira de administração secretarial e de escritório, com
uma duração aproximada de 55 a 60 meses.
Com respeito às especialidades de administração de aeroporto e engenharia aeronãuti
ca, cabe comentar que, as mesmas demonstraram maior interesse por parte dos estud3n
tes e do próprio IFARHU, na segunda metade da decada de 60, portanto sua maior con-
centração se dá neste quinquenio e muito pouco nos anos que se seguiram.
O outro grupo, con~eínente a áreas técnicas, tem uma duração de aproximadamente de
37 a 42 meses; pelo qual contemplam-se os benefícios outorgados ate 1975. Neste 1-

{em cabe assinglar que a area de construção civil, computou 4 carreiras a nivel t~c
nico e o resto refere-se a um curso de construção civil ditado pelo INAFORP.
A área de estatística comporta uma duração de 43 a 48 meses,sendo computadas ate
1975 os emprês t i.mos e bolsas de estudo; estes dados t.ambem aproxiJ11ados.

A cifra corxespondente a inspetor de segurança, refere-se a um curso em segurança ,
empréstimo concedido em 1973 e que teve uma duração de 36 meses. No que diz respei-
to aos cursos de oficial de opera~ões aeroportuárias e cbntrolador de trinsito aé -
reo, estes tinham uma duração· aproximada de 8 mes~s. ministrados na Escola de Aer~-
náutica Civil Panamenha e financiados pelo IFARHU; portanto considerou-se os benefi
cios ate 1977. Assim mesmo, o total de serviço de extinção de incêndio refere-se ~
um curso ministrado pela ~AC, e que teve finalização em 1979, porem com o nome de

sobrevivência e salvamento.
Por Gltimo, as áreas de
cursos financiados
centro de formação

encanador, carpintaria, alvenarl'a e pl'.nturareferem-se <I
pelo IFARHU, nos anos 1967 e 1969, com maior ênfase e cujo
foi o SENAFORP, o atual INAFORP, instituição autônoma vincula

da ao Estado.
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soaI estavam dirigidas principalmente, a reforçar as funções

do Departamento de Navegação A~rea o qual realizava ativida-

des de: serviços de trifego a~reo, comunicações, informação

de aeroniutica, meteorologia, ridio-auxílio à navegação, bu~

ca e salvamento e eletrõnica. Esta prefer~ncia se baseava na

recente aquisição de novos equipamentos de sistema de ridio-

auxílio VOR/DME, pelo qual foi necessirio preparar este pe~
soaI.

No decorrer do estudo, apresentou-se a dificul

dade de obter informação sobre a quantifica~ão deste primeiro

pessoal treinado, no entanto a partir de 1975, podem-se ~e-

monstrar os tipos de cursos e carreiras das quais participa-

ram os funcioniriós da DAC, obtendo em alguns casos, cifras

globalizantes.

Os dados fornecidos pela DAC e por seu Depart!

mento de Treinamento de recursos humanos e a Escola de Aero-

náutica Civil Panamenha, mostram um total de 862 unidades que

foram objeto de aperfeiçoamento em atividades afins com a

aviação civil panamenha, sendo que os períodos 1979/1980 e

1980/1981, mostraram o maior nfimero de pessoal aperfeiçoado,

com 290 e 181 respectivamente. Pode-se inferir que a intensi~ '~

dade das ações de formação e treinamento pela DAC, apresen-' .

tou esta tend~ncia primeiramente pelo início do funcionamen-

to do Aeroporto, a finais de 1978, e sobre o qual a DAC, de-
-ve ter sentido a necessidade de intensificar suas açoes, pa-

ra o desempenho de funções que não haviam sido previstas

nos anos anteriores, procurando melhorar o desempenho das

BIBLIOTECA KARL A. BOEOECKER
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atividades com maior capacidade, e, em segundo lugar, devi-

do a transmissão do espaço aéreo ao território panamenho, ~

brigando a DAC a assumir as responsabilidades do treinamen-

to do pessoal para cumprir com as negociações dispostas no

Tratado Torrijos-Carter (finalização em 1977).

Paralelamente is açoes de formação e treina -

mento levadas a cabo pela DAC, se realizavam através do

IFARHU, e de seus programas específicos de empréstimos e

bolsas de estudo, ações de formação de pessoal na área de

aviação civil e comercial panamenha, que embora não fossem

ações coordenadas com a DAC, baseavam-se em grande parte nos

resultados do estudo sobre disponibilidade e requerimentos

de pessoal para a aviação do Panamá, realizado em 1973.

As informações obtidas dos boletins estatísti

cos (empréstimos e bolsas) do IFARHU, mostram que -a açao

por parte desta Instituição, para a formação de pessoal no

desempenho de funções dentro da área de aviação, remontam a

1966, ou seja um ano apos a sua crlaçao como Instituto.

E válido esclarecer que, embora o IFARHU u~
"-lize como um de seus mecanismos para orientar seus progra -

mas de empréstimos e bolsas de estudo, as investigações dé

requerimentos de pessoal nas empresas pfiblica e privada,ela

contempla também e de forma fixa, as delimitações e objeti-

vos pronunciados no plano de desenvolvimento nacional, além

do que, sua filosofia como Instituto de Formação dos Recur

sos Humanos no país, é de oferecer subsídios de apoio aos
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diferentes setores econômicos.

Os dados extraídos dos boletins estatísticos

do IFARHU, mostram um total de 353 estudantes que foram ben~

ficiados com seus programas de empréstimos e bolsas de estu-

do em ireas afins com a aviação, durante o período compreen-
dido entre 1966 e 1980.

Pois bem, nbserva-se que a partir de 1971, os

benefícios concedidos por esta instituição começam a ter um

maior incremento com relação aos ~ltimos anos da década de

60. b vilido assinalar que, embora tenham sido concedidosmui

tos empréstimos e bolsas de estudo para a area de pilotagem

de avião e helicóptero, também se contou com maior diversifi

cação de ireas complementares a este setor, como: mecãnicade

avião, engenharia aeroniutica e técnico em meteorologia, en-
tre outras.

Uma vez expostos os pontos relevantes, quanto
as açoes realizadas por estes dois organismos (~nicos inter-

ventores neste projeto - DAC e IFARHU) no que concerne à for

maçao e treinamento de pessoal na area de aviação, -e necessa
rio que se destaque um dos pontos mais importantes do presen

te estudo, que é a anilise da adequação destas ações aos re-

querimentos de recursos humanos estabelecidos para a opera -

cionalização do Aeroporto Internacional.

A anilise referente aos requerimentos categori

zados por ire a de estudo e a oferta provàve l de profissionais
..
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e t~cnicos para a operacionalização do aeroporto, demonstra

que a maioria dos cargos requeridos para seu funcionamento,

contaria com o pessoal preparado e disponível para se cand-ª=.

datar aos postos de trabalhos requeridos. Algumas ãreas de

estudo como guarda-livros e controle de patrim6nio, que nao

apresentaram nenhuma oferta provivel, poderiam ser desenvo!

vidas pela irea de estudo de contabilidade e/ou ciências

contibeis, ji que as mesmas podem ser consideradas como fu~

ções que se realizam dentro destas filtimas, portanto elas

não significariam nenhum obsticulo para os cargos requeri -

dos em 1978, e principalmente porque a irea de contabilida-

de mostrou-se como a terceira maior irea com disponibilida-

de de profissionais para 1978.

No que diz respeito as ireas de trabalho ma-

nual, jardinagem e telefonista, estas não puderam ser comp~

tadas pela inexistência de insti tui ç ô es a nível nacional que

realizem este tipo de ensino ou treinamento, segundo infor-

mações do IFARHU (instituição que proporcionou 50% das 1n-

formações para a ani1ise deste ítem); por outro lado cabe

dizer que, não existindo instituições de ensino, para à a-

prendizagem nestas ãreas o IFARHU nao pode, portanto, cbnte

der durante a d~cada de 1970-1980 nem empr~stimo$, nem bo1-

sas de estudo para as mesmas.

Isto permite pensar, que os conhecimentos ne

ces~irios para desenvolver estas funções são principalmente

adquiridas no próprio local de trabalho, ou seja, atravé s da

pritica estas categorias de trabalhadores vão se formando.
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Por outro lado convem assinalar qtie, ~reas de

estudo como a administraç~o aeron~utica e a engenharia aer~

n~utica ou de aeroportos, s~o especialidades pouco demanda-

das no Panam~, j~ que se conta com um Gnico aeroporto inte!

nacional, sendo os resultados dos prov~veis profissionais

para 1978, bastante satisfatórios.

Finalmente, com respeito as areas de estudo

de técnico em engenharia de estrutura e operador de perfura

dora de cartões (digital), não se verificou oferta prov~vel

para 1978, nem empréstimos educativos ou bolsas de estudo du

rante a década 70-80, nem objeto de aperfeiçoamento median-

te a DAC; no entanto acredita-se que estes cargos técnicos

puderam ser desenvolvidos por ~reas de estudos mais abran -

gentes como a engenharia civil e a engenharia computacional

ou an~lise de sistemas.

Se se observar de forma geral as açoes da DAC

enquanto ao treinamento e formação dos recursos humanos em

função dos requerimentos para 1978, pode-se constatar que

essas ações foram dirigidas principalmente para a manuten-

ção e controle do espaço aéreo e dos equipamentos e siste -

mas sofisticados que seriam acoplados no Aeroporto Interna-

cional. Também se pode afirmar que, a ação da DAC, foi

muito mais, voltada para beneficio interno da Instituição

na medida em que foi seu próprio pessoal de trabalho quem

recebeu o treinamento, na maior paite de curta duração, o

que permitiu exercer, no curto prazo e de forma mais efici-

ente, as funções que vinham realizando.
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Por outro lado as aç ôes do IFARHU, demonstra-
ram ser mais diversifi~adas. procurando atender não s6 a
este setor, mas tamb~m de forma geral aos outros seto~es da
economia do pais, como demonstram as ~reas de estudo de: ad
ministração de empresas ou de neg6cios, engenharia civil,e~
genharia mec~nica, engenharia el~trica. contabilidade e ou-
tras, e que tradicionalmente vem sendo determinadas em
seus programas de cr~dito educativo e bolsas de estudo como
prioritárias.

Concluindo, pode dizer que de forma geral, as
açoes que se deram a nivel nacional para enfrentar esta res-
ponsabilidade - Aeroporto -, assim como dos objetivos inte!
mediários como a transfer~nciado controle do espaço a~reo
aos panamenhos, foram positivas, e sua forma diversificada
e pouco concentráda em determinadas áreas de estudo, colabo
rou na ampliação da disponibilidade de recursos humanos, no
cumprimento de funções dentro do setor da aviação.

Deve ser observado que, tanto o modelo de pIa
nejamento adotado, assim como a determinação de fun~ões
responsabilidades no que respeita a este projeto,
a um modelo centralizado e diretivo. A autonomia concedida
a DAC e a desi gna ç ào de responsabilidades para implementa -'I("
ção do aeroporto, conduziu ã centralização de ações por es-
ta Direção. visualizando-se atrav~s da análise a não COOYoe

naçào de atividades com outros organismos do Estado. Assim
mesmo verificaram-se ações isoladas por parte do IFARHt;, vi

sando o mesmo objetivo da DAC, -açoes cornp Iemen tares (11j8 re-
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sultaram ser de grande validade, na medida 4ue ,não tlriica~en
te atenderam as necessidades do aeroporto, mas também
todo o setor da aviação civil a comercial.

para

C~be assinalar que, o desenvolvimento efetivo
da DAC, em prover o pessoal necessário, tanto para o 'aeropo.!.'
to, como internamente ã instituição esteve determinado, em
grande parte, pelo processo gradativo em que as ações foram
desenvolvidas.

Este processo, que se poderia denominar como
ação-incrementaI, ou seja ã medida que os trabalhos do pro-
jeto do aeroporto desenvolvidos por etapas, evoluiam e que
consequentemente ia-se adquirindo nova tecnologia, a DAC,
procedi à de maneira gradativa a formar e treinar seu pessoal.

Em outras palavras ã medida que mudanças eram
introduzidas no desenvolvimento dos trabalhos retomavam-se
os objetivos básicos propostos ajustando-os incrementalmente
as mudanças nos próprios meios. O fato de ter sido incre~e~
tal permitiu que ~s ações fossem adequadas ã demanda. O fa-
to do projeto ter apres~ntado resultados positivos, em ter-
mos do atendimento das necesSidades e objetivos de desenvo!
vimento, não significa que geralmente isso acontece. Isto
foi evidenciado no próprio trabalho ao se analisar Cerro Co
lorado, portant6se o modelo de planejamento e ,o contexto p~
lítico - economico - social, favoreceu a execução deste pr~
jeto, verificou-se por outro lado que o mesmo nãopermane -
ceuestático, ele se manteve em constante mutuação afetando
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as previsoes que haviam sido feitas.

•Isto posto, é sensato que se pense em como ·.a-

justar os desvios que ocorrem durante o processo de desenvol
vimento das açoes e, qual modelo de planejamento poderia con
ceder maior segurança e efetividade na implementação da ação.
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PROJETO DE MINAS DE COBRE CERRO COLORADO

Desenvolvimento e Medidas Adotadas para a Preparaçao do Pes
soaI

Os antecedentes da exploração das jazidas de
cobre de Cerro Colorado remontam ao ano 1932, quando um geó-
logo da Sinclair Oil Company, descobriu, na região de Cerro
Colorado, a existência de minerais de cobre. Posteriormente,
no ano 1955, dois panamenhos, Pablo Pinel e José Zarn, com

a assistência de um geólogo norte americano da Companhia do
Canal do panami, iniciam trabilhosde exploração e~ Cerro Co
lorado e mediante informe prep~rado no ano 1957, corroboram
a existência de uma zona de mineralogia de súlfuros de cobre

.com uma reserva estimada em 100 milhões de toneladas.

Considerando esta informação o Governo do Pan~
má, concedeu aos dois panamenhos, Pinel e Zarn, o direito p~
ra exploração desta itea. No entanto pela falta de empresas
interessadas que pudessem financiar esta atividade e desen -
volver o projeto os dois tiveram que renunciar ao seu propó-

.s i to.
\

Em janeiro de 1969, geólogos da Empresa
/.Cana-

dian Javelin, visitaram a região de Cerro Colorado, que ven-
do possibilidade de extrair e explorar futuramente este re-
curso mineral, solicita ao Governo Nacional o direito de exe
cuç~o da ati~idade de exploração das minas através de sua
subsidiiria panamenha Pavonia S/A .. A concessão para a sua
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.exploração foi concedida pelo Panamã a partir do ano 1970.

A concessao feita pelo Governo Panamenho se
justifica na medida em que, uma' das orientações do novo Go-
verno, no poder nessa época, baseava-se no aumento da rique-
zanacional, através da exploraçao dos recursos naturais dan

do ênfase aos recursos minerais.

A Estratégia Nacional de Desenvolvimento Econ6
mico 1970-1980, documento elaborado sob a orientação do Go-
vernoRevolucionãrio, assinalava uma série de objetivos para
alcançar o crescimento da economia nacional e enfatizava, o
uso mais eficiente da sua posição geogr~fica, e onde as ati-
vidades minerais sevêiiam favorecidas, cofu o desenvolvimen

to deste tipo de projeto.

Inicia-se entao, em 1970, o desenvolvimerito de
um programa sistemãtico de exploração das minas de Cerro Co-
lorado, por parte da Cí.a , Pavorii.a S/A~, cujos trabalhos de cam-
po incluiam amostras de solo, sedimento de rios, estudos bio
l6gicos e de perfuração de pouca profundidade.

Os resultados deste estudo, foram apresentados
pela Pavonia S/A.; em 1971, constatando o grande potencial
dos recursos minerais nesta área e estimando uma reserva de
l.ooá milhões de toneladas métricas de minerais, com, lei a-
proximada de 0,6% de ~obre~

Com base nestes resultados,· a empresa, consult~
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ra Wright Engineers Limited preparou e apresentou ao Governo,
em 1973, um estudo de pré-viabilidáde, no qual considerando a
rentabilidade do mesmo, ~decide iniciar as negociaç5es com a
Canadian Javelin para o desenvolvimento e exploração das jazi

das de cobre.

Como nao se chegou a um consenso entre as par-
tes participantesnás negociaç5es, a Canadian Javelin conse-
gue obter, de parte do Governo Panamenho, a indenização pelos

gastos incorridos e pelos riscos assumidos.

Em vista deste antecedente e na procura de al-
cançar dentro de um esquema organizado, maior controle e bene
ficios que este recurso mineral pud~sse gerar, cria-se em
1975, a Corporação de Desenvolvimento Mineiro Cerro Colorado

(CODEMIN), mediante lei n9 41.

Esta nova Empresa Estatal que possuia personali
dade juridica, patrim6nio próprio e autonomia em seu regime '
interno, tinha como função primordial: administrar e explorar
os produtos derivados e substâncias associadas a extração das
jazidas de minerais de Cerro Colorado. A lei também con~e~ia
a esta Empresa, o poder de realizar todas as atividade~ con
cernentes i referida exploração: extração, beneficiamento, co
mercialização de produtos e subprodutos das jazidas.

o artigo n ? 5 da lei n ? 41 estabelecia(~) liA

~5) PANAMÁ-MIPPE. Cooperación Técnica de corta duraci ón=Ce rro
Co10rado. Programa de Estudios. ju1. 1981.
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corporaçao poderi realizar toàas as partes de suas ativida-
des, por si mesmas, por meio de contrato de operação conju.!!
ta, contratos de serviços, contrato~ de outro tipo e em
associação com outras pessoas públicas e privadas" (tradu -
çao literal).

. -Com a crlaçao da CODEMIN; se inicia uma fase
de,negociações com diversas empresas estrangeiras na busca
de pactuar éontratos de administração que dessem a me lhora.l
ternativa i Nação. Seleciona-se desta man~ira i Texas Gulf
Inc., uma empres~ multinacional, com atividades de minera -
çao'no Canadá e nos Estados Unidos da América.

Em finais de 1975, assim que as partes contra
tanteschegam ao acordo, celebra-se o contrato de sociedade
entre CODEMIN e Texas Gulf In~~, em 5de fevereiro de 1976,
mediante lei n9 9; q~e foi autorizada e aprovada pelo Conse
lho Nacional 'de Legislação~

,Alguns aspectos relevantes deste contrato são:

a. Constitui-se uma sociedade denominada Empresa de Cobre
Cerro Colorado S/A., com o objetivo principal de expIo -
rar as jazidas de minerais de Cerro Colorado.

b. CODEMIN, em nome do Governo Panamenho, adquire 80% das
aç5es dentro do projeto e a Texas Gulf Inc., 20% restan-
te. ,> •

" .,

c. O contrato de Administração, encomendava a AdmInistradora.
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Texas Gulf, a realização da gest6es necess~rias, para a
exploração, avaliação e desenho do projeto, de maneira a
determinar sua viabilidade.

Especificamente entre 1976 e 1978, foram reali
zados os estudos de viabilidade pela Texas ~ulf, incluindo t

os aspectos de: mineração, ~rea processadoia, fundição,~rea
de fertilizantes, facilid~des pbrtu~rias, facilidades auxili
ares, an~lise financeira e comercialização. Posteriormente
foram a~aliados pela CODEMIN, representando o Governo nacio-

I'

nal e a TexasGulf, com a finalidade de definir alternativas e
determina~ algumas questões fundamentais.

o custo total do projeto, estava estimado, em
1978, em US$ 2.000 milhões, incluindo aspectos imprevistosde
ordem financeira ou instalações tempor~rias e demais eventua
Lidades . O ·,projeto.era altamente custoso, pois iria requerer
infra ""7§~t!'\1.'t!J"rªs.com gastos volumosos ,que incluia a const'rq
ção de um porto para exportação de cobre, estradas, represas
para abastecer a mina e a fundição, entre outras.

Cerro Colorado, seria um projeto que cumpriria
com os objetivos e expectativas da Estrat~gia Nacional de De
senvolvimento 1970-1980, em mat~tia econbmica e dotar com
trabalho, a uma grande parte da população panamenha, ...assim
como b fortalecimento de polos de desenvolvimento no interi-
or do país, principalmente na Região Ocidental (províncias de
Chiriquí e Bocas deI Toro), lugar onde seria realizado o pr~
jeto. O desenvolvimento desta Região era de suma importancia



.214.

para que se pudesse atenuar o fen8meno de migraçlio, que tra-
dicionalmente vem ocorrendo para as ireas da Região Metropo-
litana (cidades de Panami e Cólón), onde se concentravam as
atividades comerciais e de serviços.

Uns dos pontos primordiais deste piojeto era
o de propiciar o surgimento, nessa'Região, de novas ativida-
des.~econ8micas de fndole comercial, industrial, e de servi -
ços, paralelas is atividades agropecuirias, tradicionais ne~
ta irea, inc~ementando seu desenvolvimento de tipo urbano.

!

Desde 1976, data em que se firmou o contratode
,.adminis tração com a Texas Gulf, Inc., o Governo com a preocu-
pação de poder dotar o pessoal ne cess ârio e requerido ~:.para
as atividades do projeto, encaminhou diversas Instituiç6es '
do Estado, para a rea1izaçio de estudos que demonstrassem 0$

mecanismos mais viiveis, para a preparação da referida força
de trabalho. O IFARHU, part.i cularmen t e , realizou um Lre s.tudo
(não publicado). sobre o impacto sóc i oeeonômi.co do,"Brojeto
de Cerro Colorado sobre a Regi â o Ocidental,· onde analisa o
pessoal demandado pelo proj eto (segundo fontes da Texas Gulf),
e as disponibilidades de recursos humanos nas estapas da
construção e produção.

Por outro lado, se iniciam cursos de capacita-
çao através da CODEMIN t com a colaboração. de SENAFORP (MITRAB)
e o IFARHU, para trabalhadores rio próprio local de trabalho,
com relação is atividades de escavação de tfinel e em equipa-
mentos de perfuração, atividades que se estavam realizandodu
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rante o período de 1976-1977, tal como as:relacionadas com
os estudos bio16gicos e geot6rmicos e a construç§o de estra
das e acampamentos.

Tamb6m em açao direta com o IFARHU, CODEMIN i

niciava a preparação de Técnicos e Profissionais de nível
superior, sendo enviados a realizar estudos nos Estados Uni
dos da Am6rica, em carreiras vinculadas no desenvolvimento
das atividades mineiras.

j.

Em 1978, surge, no contexto do projeto Cerro
Colorado, um estudo do potencial de Recursos Humanos Paname
nhos, elaborado pela Cia. Brow & Root Inc., de Huston, Te-
xas e do Instituro Dunwoody de Minneapolis, Minesqta, com
a finalidade de recomendar i Empresa Cerro Colorado S/A.,os

.mecanismo e m6todosde treinamento do pessoal durante as e-
tapas da construçao, início, operaçao e manutenção do proj~

to.

Cabe ass{nalar que, o Pana~~, nko contava com
antecedentes sobre o desenvolVimento de atividades mineiras,
pelo qual foi necess~rio contar com a assessoria de peritos
internacionais, para o encaminhamento das ações que pudes -
sem ocorrer, em funçao da formaçao e treinamento de pessoal
que propiciasse o atendimento do objetivo econBmico.

o sistema de treinamento apresentado pela Cia.
Brown & Root e o Instituto Dunwoody, fundamentava-se sobre
a base das necessidades particulares espelhadas no Projeto
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e que eram diferentes para cada uma das etapas.

Durante o periodo de execuçao dos estudos de
viabilidade, o treinamento foi efetuado pelo Departamentode
Treinamento da Texas Gulf Inc., mediante métodos de traba -
lho. O mesmo consistiu, bãsicamente em adquirir destrezas I

nas ocupações de: solda; conexio de cah6s, lama e treinamen
to mineiro, as quais foram executadas nos idiomas ingles e
espanhol, com a finalidade de incrementar a capacidade de
comuriicação entre o pessoal de fala in~lesa e esparihola. Ou
tros cursos que se deram paralelamente a estes foram: higi~
ne industrial e de segurança, experi énc i.a s no campo da geo-
logia, preparação de amostras, hidrologia e educação básica

{aritmética, gramitica~leitura e escrita).

Ao nivel do pessoal supervisor da obra e de

pessoal de :escritório, também se deram açoes de treinamento
com relação a cursos de contabilidade e processamento de ~a

dos para os de escrit6rio.

Ao nivel das instituiç5es estatai~, se deram

açoes conjuntas entre SENAFORP, IFARHU, DIGEDECOM, Ministé-
rio de Educação e Ministério de Governo e Justiça, na reali
zação de um programa de treinamento de mecânica automotriz,
para a população de jovens chiricano~, com o apoio de algu-
mas instituiç6es provinciais. Também foram realizados cur-
sos de pedreiro e carpinteiro, sob os auspícios da CODEMIN.

Mediante o programa de bolsas de estudo, que,,
\
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mantinham a CODEMIN e o IFARHU, foram enviados ao exterior,
em diversos países do mundo, o total de 19 estudantes para
que realizassem estudos em Engenharia de Minas, Engenharia
Metalúrgica, Geologia e outras afins.

Esta açao imediata por parte do Estado, se
justificava jã que a duração dos estudos seria de 4 a 5 a-
nos aproximadamente, e havia necessidade de contar com es~
tes profissionais para a etapa de operação do projet6.

Cabe assinalar .que, as medidas ~dotadas pelo
IFARHU, nao se encontram plasmadas num documento base, o
que leva a concluir que aspoliticas dos Programas de C~~di
to e Assistência Educativa, tiveram como base estudosféi-
tos ao nivel da Instituição e não foram publicados, o mesmo
se dizendo das determinações de carreiras feitas pela CODE-
MIN, na medida que este solicitava o acompanhamento dos es-
tudantes no exterior a partir do momento que saiam do pais
para estudar.

Por outro lado,' se procurou investigar as po~
sibilidades de treinamento e preparação da mão-de-obra, den
tro dos estabelecimento do Instituto Politécnico da Univer-
sidade do panamã, para os trabalhos na etapa de construção.
a qual demonstrava maior demanda em rela~ão ~s outras eta -
pas.

Para a etapa da construçao do projeto, o sis-
tema de treinamento proposto, tinha previsto o treinamento
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mediante confer~ncias na aula, trabalhos priticos e treina-
mento de campo, no lugar de trabalho. Nesta etapa, o proje-
to utilizaria aproximadamente 7.500 pessoas e o treinamento,
para aqueles que o necessitassem, se daria a partir do nono
m&s do inicio do projeto. O treinamento nesta fase inclui -
ria: operadores de equipament6s e mecinic6s, carpinteiros,
concretistas, trabalhadores em estrutura de ferro,. instru -
mentista, construtores, operi!ios de chapas metilicas,conec
tores de tubos, eletricistas, montadores de transmissões . ,

pintores manuais, pessoal administrativo, cronometristas,e~
carregados de depósito, guardas de segurança. supervisores
e inspetores de segurança.

Os candidatbs para o treinamento seriam indi-
cados pelos escritórios da CODEMIN e SENAFORP, ao Departa -
mento de Pessoal do Projeto e a seleção estaria a cargo de~
te filtimo, em conjunto com. o Departamento de Treinamento, o
qual, logo após ..sua avaliação, determinaria sua conveni&n -

cia para o trabalho,'

Para a inicialização do projeto, o treinamen-
to daria &nfase na tecnologia que seria utilizada e em capa
cidades mais analíticas; contriria ao treinamento da etapa
de construção, onde os re~ursos a serem utilizados para os
diversos ofícios eram eminentemente do tipo manual. Porém

aparece nesta teíceira etapa, como ponto de partida o recru
tamento de mao-de-obra que foi treinada na etapa de constru
ção, com miras ã aproveitar a experi&ncia prévia no traba -
lho e o investimento no·treinamento efétuado.
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As filtimas duas etapas do sistema de treina -
mento, operação e manutençao, tinha~ como objetivo preparar
o pessoal operador e de manutenção com empregados altamente
qualificados. As categorias de pessoal previstas para o trei
namento concentravam-se nos técnicos, oficiais e de supervi
são, estimando-se um total de 345 unidades aproximadamente.

o treinamento seria dado por meio de progra-.
mas de trabalho-estudo, semin~rios, reuniões ao nfvel gere~
cial e de supervisores, tr~inamento especializado e partici
pação em organizações educativas.

Além destas tr~s etipas previstas para o .de-
senvolvimento de um programa de treinamento, secon~iderava
um programa executivo-profissional,que tinha como objetivo
manter e incrementar o prestígio e a posiçlio vantaj6sa do
proj eto, por meio de seus empregados bem ·,treinados e moti-

vadospara a labuta.

o desenvolvimento dest~ ítem ocupava um lugar
de suma importancia, já que a.finalidade do projeto era que
a força laboral do Panamá nos níveis técnico, profissional
e executivo, .fo ssem os que operassem o proj eto é isto -nao
seria possível até que adquirissem níveis altos .de capacit!
çlio. Assim o pessoal estrangeiro exerceria os cargos acima
assinalados, como uma fonte temporal de pessoal capacitado,
sendo substituído mediante o estabelecimento de um duplo ca!
go, o qual permitisse o trabalho conjunto de panamenhos e
estrangeiros, até que finalmente o primeiro substituisse o
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segundo.

No ano 1979, as atividades relacionadas com
o desenvolvimento do projeto Cerro Co10rado poderiam sint~
tizar~se isre1acionadas com a anã1ise final do estudo de
viabilidade da 'Texas Gu1f Inc., e as atividades concernen-
tes is investigaç6es referentes a financiamen~o, mercado,
impacto ecológico e aos trabalhos ,de campo como agrimensu::-
ra, hidrologia, geologia e outras atividades de laboratórios.

o programa de ~ormaçio de profissionais ao
nível superior, levado a cabo pelo IFARHU e CODEMIN, perf~
zia o total de 75 estudantes que cursavam estudos fora do
país em disciplinas v i.n cuLa da.s a mine raç áo . Tambêm os Con-
venios Culturais mantido com vários pafse~ do mundo (URSS,
Polônia, Brasil e outros), permitiram a ampliação de estu-
dos dentro ,desta área, j5 que os mesmos, para outorgar as
cohcess6es de vagas, o fazem de acoido com as prioridades
do país -e estas são manifestadas atravês do IFARHU, como
órgão especializado na formação e apioveitamento dos Re-
cursos Humanos. Por outro lado com as auspícios das Naç6es
Unidas efetuou-se o treinamento e capacitação de alguns
funcionários em investigaç5esgeo1ógicas de campo, em cen-
tros de estudos de Salvador (América Central).

Finalizado o estudo de viabilidade pela Te-
xas Gulf Inc., incluindo os aspectos téc~icos, de comercia
lização, financiamento e outros, Panamá toma consciência da
magnitude do financiamento de Cerro Colorado e procurando
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maior tranquilidade e segurança dentro dele, decide reduzir
sua participaç~o para 51%. Esta decisão ger6u, posteriorme~
te, a procura de um novo s6cio, ji que a Texas Gulf Inc.,ao
nio poder assumir o capital liberado pelo panami, ~briu~se
novamente o processo de licitação na busca de um terceiro
s6cio, que no final acabou por adquirir tanto as ações libe
radas pelo panami, como também as da Texas Gulf Inc ..

Com a autorização do Conselho de Gabinete, ex
pressada mediante resolução n9 40 de 22 de maio de 1980, se
celebram os acordos e o contrato de substiuiç~o através do
qual a Rio Tinto Zinc (RTZ) , mediante sua subsidiiria RTZ
Development Enterprise Limited, se compromete a desenvolver
num período .nao superior a8 meses, contados a partir da da
ta do contrato, o programa de trabalho compreendendo todos

os ~spectosdo projeto.

A nova proporçao de participação dos novos s6
cios era de 51% do Governo Panamenho e 49% do s6cio estran-
geiro (RTZ). Cabe fazer mençaoque, um aspecto de relevin -
cia do Contrato de Sub~tituição, e que se outorgava i Texas
Gulf Inc., a opçao de integrar a sociedade quando se tomas-
se a decisao de prosseguir com os aspectos seguintes do pr~
jeto, que tinha como data de início fevereiro de 1981; no~
entanto seu reingresso seria com a compra de 15% das ações
da RTZ, na Empresa de Cerro Colorado S/A.

o programa a ser de~envolvido pelaRTZ tinha
como finalidade: reavaliar o projeto de Minas Cerro Colora-
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do, e, incorporar as modificações que fossem necessárias
preparando novo informativo sobre a viabilidade do projeto.
Desta forma, o periodo a partir de maio de 1980, está rela-
cionado com as atividades de revisão e atualizaçio do est~
do, assim como a continuaçio dos trabalhos de campo. Também
se solicitaram informações de diferentes firmas, com o fim
de realizar os estudos ambientais, para em seguida iniciar
a fase piloto, bem como os estudos de mercado e mercadolo-
gia do produto cobre e seus subprodutos.

o programa de .desenvolvimento profissional ,
prosseguiu em coordenaçio com o IFARHU, o qual tinha como
função o controle e supervis~odos estudantes no exterior,
que realizavam cursos na área de mineraç~o. Por seu lado
a CODEMIN, continuou a desenvolver o programa dirigido pa-
ra as comunidades radicadas na área de influEncia do proj~
to, especificamente a área indigena.

Em 1981, foi entregue ~ CODEMIN, o estud6fi
nal da reavaliaçio do projeto, pela RTZ, quando então Se
deu inicio. imediatamente, aos diálogos de conclusões e re
comendações da etapa de c6nstrução.

A informaç~o obtida mostra que em 1982, va-
rias situações (como a depreciaçio da economia mundial, e~
volvendo nela ~ reduçio do preço do cobre e a falta de uma
decisao a niveis Governamentais), teriam levado a Empresa
RTZ e CODEMIN, a.firmar um contrato especial no qual este
úl timo se compromete a conservar e manter as instalações do
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projeto ji realizadas at6 nova ordem, que segundo os infor
mantes, ocorreria quando houvessem indicios de uma recupe-

raçao na economia mundial.

Em sequ~ncia, apresentam-se em primeiro lu-
gar, as açoes realizadas pelo IFARHU. referentes a conces-
sào de cr6dito educativo e bolsas de estudo, para a reali~
çào dos mesmos na irea de mineração e nas outras ireas que
também seriam objeto de requerimento para a etapa da oper~
cionalização do Projeto d~ Minas Cerro Colorado. As açoes
do IFARHU, incluem os esforços realizados pela CODEMIN, ji
que ambas atuavam coordenadamente para efeitos de melhor '
controle e supervisão dos estudantes beneficiados. Seguid~
mento, é apresentada a oferta provivel de profissionais no
pais para o period6 198~-1986. E~pecificamente neste ~roj~
to, se faz o assinalam~nto de um periodo de 3'anos jã que
segundo fontes da CODEMIN, des~e 1983, deveriam ser re~ru-
tados pessoal para operar em distintas atividades.

n vilido comentar que, este projeto permitiu
embora sobre algumas e não de todas as ireas de estudo,rea
lizar um balanço entre os requerimentos de recursos humã-

: - - -~ ~', ~nos e a provivel oferta de proflSSlona~s, Ja que so se po
de obter de algumas áreas de estudo (práticamentea 'ní~ ,

universitirio) a quantificação do pessoal que seria neces-
sirio para operacionalizar o projeto (vide tabelas 9 elO).

Ao analisar as ações de formação e treinamen
to de pessoal especializado, no desenvolvimento do projeto
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Empréstimos Educativos e Bolsas de Estudo' Nacionais e Estrangeiras Concedidas
pelo IFARHU na Repúb11ca. vinculadas aos Requerimentos dos Projetos.

segundo Ãrea de Estudo. Anos 1970/1980

,
ÃREA DE ESTUDO A N () ~

TOTA
, 70 71 72 n 74 7 ~ '7(, 77 ' 7R 7<) BO lU

O T A L 3.925 72 120 395 291 328 3M 253 359 477 662 509 99-- - - - - - - - - - -npréstimos 2.428 31 70 332 211 236 Z1B 101 204 249 391 322 63-- - - - - - - - - -:Im.de Fmpresas e Adro. de Negócios (1) 293 07 16 41 45 45 '23 03 20 18 42 33 --:Im.Secretarial e de Escritório 07 - - - Dl - - - - - 05 OI --
Jntabi 1idade 246 - 04 32 57 49 15 04 - 02 35 48 -
lrso de Ingles 432 01 - 142 - 29 07 11 31 80 70 61 --
Jrso de Segurança 01 - - - 01 - - - - - - - --
:merdo, Comércio com especialização em Conta

bilidade e Adro. de Negócios - 49 - 03 01 02 23 20- - - - - --
statística 11 - - 01 - - - 03 - 03 02 02 --ngcnhar ia Civil 216 07 15 44 29 26 42 07 08 OÓ 14 18 --
ngcnharia de Minas 24 - - - - - 05 OS 03 06 03 02 -
ngenharia Metalúrgica e Metalúrgica Extrativa 10 - - 01 - - Dl 01 02 Dl 01 03 --
19cnh.'lriaElétrica 60 02 Dl 04 09 05 07 03 09 OS 08 07 --
19cnharia Elct romecfinica 170 Dl - 13 17 13 16 17 17 22 39 15 --
19cnharia Eletrônica 77 02 - 05 '03 03 06 06, 02 08 27 15 --
l).:cnharin Indus t r ia l 100 03 07 10 11 18 14 02 02 07 15 11 -
19cnh••ria Mecânica 29 - 01 Dl - 02 03 04 05 04 05 04 --l~cnharia Químicn 49 02 07 06 10 06 03 05 04 Dl 01 04 --
lj.!cnh..riaNaval 17 - - 01 02 - - - Dl 03 06 04 --
arccnar ia 05 - - - - ' - - - - 01 04 '- --
~ologiJ. 18 - - 02 - - 02 - OS 02 04 03 -
l~ t.rtancnti st n 02 - - - - 02 - - - - - - --
ecfinica Motriz 42 - - - - - 39 - 03 - - - -
1crauor de Equipamento Pesado 18 - - ,17 - - - - - - 01 - --
1Can:l1llCnto OI - - - - - - - 01 - - - -
roccssamcnto de Dados 14 - - - 02 01 OS 03 01 - - - 02-rímíca 144 03 07 OS 11 13 15 10 08 07 39 26 -
olda Elétrica 03 - - - - - - - - - 03, - -

-
~rctãria Executiva 48 02 03 02 07 13 02 02 01 07 04 05 -

,,,dutor-Intérprete 21 - 06 02 - - - - 04 01 04 04 -
-

~nico em Contrução Civil - 03 01 01 01 -- - - - - - - --Scnico ('IJl Eletricidade RS - - - - 02 03 oi 07 13 16 16 26-
3cnico em Eletrónira li - - - - - 03 02 07 09 21 2J 11

3cnico ('IJl Desenho 28 - - 01 03 07 OS 02 05 03 01 - Dl
Scnico ('IJl Refrigeração e AI Cond í cronado 04 - - - Dl - - - - - 03 '- --
xnico em Tráfcgo de Mcrcadoria e Trrunitação

, Alfandegária Dl - - - 01 - - - - - - - -

xnico ('IJl Mineração 02 - - - - - - - 01 - - Dl -
-

~ico em Mecânica c Mecânica Industrial 121 01 - - - - 02 09 33 20 lS 18 23
~cnico on Netalúrgica 02 - - - - - - - - - 02 - -
~cnico em Exp loraçâo de :Jazidas ~lincrais 01 - - - - - - - - - 01 - -

,lsas de Estudos Nacionais Co Estrange iras 1.497 41 50 63 80 92 142 152 I5S 228 271 187 ,,6- - - - - - ~ -
lnt. de Empresas e de Negócios (2) 207 17 04 08 16 14 13 23 25 28 32 Z7 -

-
lni. Sccretarial e de Escritório 25 - - - 02 01 01 OS 03 08 02 03 -
lnt'abilidade e Ciências Contábeis 145 - 07 12 16 34 24 - - 01 51 - -

-
:mercio com especializ ••ção em Contabilidade 181 OS 03 05 13 - 02 29 26 50 48 - -

-
igenhar ia Civil 159 06 12 12 12 13 25 23 06 16 20 14 , --
1genhada Eletrolllecânic.'1" 90 02 03 02 03 - 08 03 20 16 19 14 -

- - -- -- -.- - - - - - .- -- - - ~ .......:r-._ ..



;enhaTiaNaval 12
-

01 - - - - -
:enhaTiaQ.Jímica

- 02 04 - OS
29 02 04 03 02 04 04

:c~~ria Eletrônica
- 02 - 02 03 03
64 - 02 - 01 08 03 03

:enharí:Jlndustrial
03 ]S 09 20

121 - OS 08 01 06 )6 08
:cnharía Elétrica

- 16 26 22 23 -
28 - - 03 ' 01- - 02 OS 04 OS 04

:cnh.1riaMec5.nica
04

24 - - - Dl Dl
:cnharia de ~1inas

03 - 02 02 04 n -
34 - - - - - 13 12 03

:enharia Gcológica
03 Dl 02 -

!! - - - - - 02 OS 03
lenh~ria Metalúrgica

" - - OI -
12 - - - - - Dl 04

llogia
- 03 - 03 OI -
Z2 - Dl Dl - - 05 03 02

llcs,
OS 02 OS -

51 03 - 01 02 06- - 04 OS 12 08 10 -
)Ccss:Jmentode Dados 02 - - - - - - Dl
mica Metalúrgica

- - - - OI -
01 - - - - - 01

mica Mincral
- - - - - - -
OI - - - - - 01 -

ân ica de Rcfrip.eraç50c Ar Condicionado
- - - - - -
111 - 03 02 05 01- 03 - Dl Dl 02 - -

at Isr iça (Econcmia c }1atcm.'ítjca) 04 - - Dl 02- - - - - Dl - -
icn

-
83 05 04 OS 03 04 14 09 08, 07 10 14 -

nico em Construção Civil 03 - OI - - 01 - oi- - - - - -
nico em Desenho O> - Dl - - - - oi
íco C'I11 Eletricidade

- - - - - Dl

S9 - - - - 04 03
ico em Elct;rônica

- 07 06 OS 09 14 li

44 - ' - - - 01 Dl Dl 06 '11 OS
ico em Hcdinica

OS ]4
51 - - - -- - - Dl OS 06 15 11

ico em Elctrornecnnica
10

04 - - - - - 'OI- - 02 Dl -
ndor

-
01 - - - - - - - OI

",,,_ t - nR
- - - -

- - - '01 O? 03 m- - - m -

:n

:n

cn
:n
ld
Jd

(_) quantidade nula ou ~ero
1/ Do total nesta área, 116 correspondem especificamente ã carreira de Administração de Emprcsas

2/ Do total, 98 corrcspondem ã carreira de Administração de Empresas

Fonte: lFARHU: Estadl~ticas .de préstamos e becas. Anos 1970-1980.

Obs.: De forma geral este quadro sinteti~a distintas áreas de estudo de interesses para o desen
vo1vimento de ambos os projetos. Refere-se mais que nada, as áreas que tradicionalmente'
vêem sendo objeto de outorgamento de empréstimos e bolsas de estudo através dos anos c
que podem ser utilizadas pelos diferentes setores econômicos do país. Apresentar um qua -
aro ,especificamente com os empréstimos e bolsas concedidas dur an t e a década 7~-80, para o
projeto d~ Minas Cerro Colerado. seria de pouca validade, j5 que as especialidades s~o
tão poucas que não mcrecen. ser separadas deste quadro geral.

'Nota: Em 1967, deram-se através do IFARHU, empréstimos para cursar alvenaria e carpintaria, cem
20 e 38 cada um respectivamente. Em 1969. foram concedidos também empréstimos para cursar
marcenaria (2~),solda elétrica (20)~encanamento (14), alvenaria (23) e carpintaria (20).
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Pessoal Requerido para a Opcracionalização do Projeto Minas Cerro Colorado ~
a Provável Oferta de Profissionais, Técnicos e Mão-de-Obra

Qualificada no País para o Periodo 1983-1986.

ÁREA DE ESTUDO REQUER IDA PROVÁVEL OFERTA PARA 1983-]986 NOpATs

Administração da Produção
Contabilidade (lO)
Engenharia Química (07)
Engenharia Industrial (01)
Engenharia Civil (04)
Engenharia Mecânica (14)
En~enharia Elctrica (06)
Engenharia Metalúrgica (31)
Engenharia de Minas (19)

,
Engenharia GeorSgica (03)
Engenhari a Naval (O2)
Engenharia de Segurança do Trabalho (OI)

Geologia (02)
Química (02)
Administração de Empresas
Tradutor"':Intérprete (Inglês-Espanhol)

Secretariado Geral
Processamento de Dados (lO)
Técnico em Equipamento Eletrônico
Técnico em Eletricidade
T~cnico em Mecânica
Técnico em Minas
Instrumentista
Técnico em Desenho
Solda e/ou Solda Elétrica

Taquigrafia
Telegrafia
Operador de J.lãquinaTrituradora

Operador de Máquina Perfuradora

Operador .de Equipamento Pesado

Operador de Máquinas-Ferramentas

Controladores de Tubulação
Aço Reforçado
Funilaria
Flutuação

-
343

71
187
343
38

66
18
54
10
20
01
34

114
.' 140

24
48

16

118
144
205
~02
02
33

04

-
-

-

-
18
-

-

-

-

-



(-) quantidade nula ou zero
{ ) os números entre rarenteses representam as quantidades requeridas formalmente pelo nrojeto.
Fonte: Texas Gulf .Inc. Estudo da Cia. Brown G Root jnc. e o Instituto de nunwoody.

Panamá. 1978
IFARHU. Boletines Estadfsticos' de Préstamos y Becas. Pananiá. 19;0-1980

Nota: As áreas de estudo relacionadas com a engenharia de forma geral. administração •.geo-
logia. contabilidade. tradutor-intérprete e secretariado geral. tem uma duração de
aproximadamente SO a 60 'meses de estudo; por tal razão, só foram contemplados os em-
préstimos e bolsas de estudo até 1979.

,
A área de secretariado inclui a carreira de secretariado executiyo e secretariado
geral.
Por sua parte, as carreiras de nível técnico, e a referente a instrumentista e solda
elétrica, têm uma duração aproximada de 36 a 42 meses. computando-se os benefícios'
até 1981. As cifras correspondentes aos técnicos em equipamento eletrônico,. corres -
ponde aos técnicos for~ados em engenharia com especialidade em eletrônica; assim me~
mo os técnicos em mecânica representam a especialidade dentro da engenharia de m~c~-
nice industrial.
Vale comentar que, a duração aproximada de estudo estabelecida para cada 5rea de es-
tudo, tanto neste projeto como no anterio~mente exposto. baseiam-se na previsão fei-
ta pelo IFARHU em cada programa (empréstimos e bolsas).
Procurou-~e através dos mesmos uma media de anos de estudo em cada area, já que os
mesmoS variam de duração dependendo do país onde se realizam.
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de Minas Cerro Colorado; situamo-nos especificamente so-
bre os resultados das açoes levadas a cabo pelo IFARHU;i~
to é assim já que práticamente foi esta quem coordenou,co~
trolou e supervisionou os recursos disponíveis, para a rea
lização de estudos na área de mineração e as relacionadas'
a ela.

Os dados extraidos das estatísticas de cr&di
to educativo e bolsas de estudo dirigidos i formação de
pessoal para suprir os requerimentos na área!de mineração,
mostram que a partir de 1975 é quando se inicia a incremen
tação dos benefícios para estudos neste setor. Pode-se di-
zer que isto é devido i concretização das negociaçoes para
a realização do prejeto e que teve como resultado a cria -
ção da CODEMIN, instituição autBnoma do Estado, que seria
a contra-parte panamenha no projeto.

O quadro geral dos benefícios concedidos, de
monstra que através da década, em relação as áreas de estu
do vinculadas de forma estreita com minas, a engenharia de
minas foi a que apresentou um número maior de beneficiários,
com 58, e logo a engenharia de metalurgia e metalurgia ex-
trativa com 22. As áreas como engenharia química e engenha
rla naval apresentaram 78 e 29 benefícios, no entanto es-
tasireas também sãb utilizadas em outros setores da ecbno

mia nacional, portanto nao podem ser comparadas com as pri
meiras, já que sempre representaram interesse em outros

setores.



• 227 .

..

Pois be-m, analisando especificamente as tabe
las n9 9 e n9 10, que respeita ao pessoal requerido para

-
a.etapa d~ operacionalizaçio do projeto de Minas Cerro Co-
lorado e a prov~vel oferta destes profissionais e t~cnicos
e mão-de-obra especializada de maneira geral, pode-se di-
zer, considerando unicamente os requeriment6s quantifica-
dos que nem todos eles foram atendidos, na medida que, co-
mo.pode ser observado, algumas ~reas apresentam defict e
outras não. Exemplo destas as dirigidas ã administração da
_produção, engenharia de s~gurança do trabalho, taquigrafia
e t<?legrafia.

Embora estas áreas não apresentassem prova-
vel oferta de pessoal formado, é quase certo que ao nível
particular, ou seja aqueles que estudam com recursos pr6 -
prios, tenham optado por realizar estudos nestas áreas in-
corporando-se ao mercado de trabalho como força de traba -
lho disponível.

E de muita importincia assinalar qtie, o ~e~
to das ~reas que não apresentam prov~vel oferta de pesso-
aI, segundo informação daCODEMIN, foram objeto de treina
mento no local de trabalho e algtins centros educativos da
região de impacto, mediante o programa de treinamento es-
tabelecido pela Cia. Brown & Root Inc. e o instituto Dun-
woody. O treinamento nestas areas,-como operador de maqüi
na trituradora, operador de m~quina~ferrarnent'a, controla-
dores de encanamentos e alumínio, na realidade se deram'
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desde o incicio dos estudos de viabilidade do projeto, e que
segundo os objetivos do programa de treinamento os mesmos a-
pos uma ~eleçáo seriam recrutados para desempenhar ativida -
des na etapa da construção e operacionalizaçao do projeto
procurando aproveitar nesta filtima a sua experigncia e capa-

citação.

De maneira geral, ap6s estas observaç5es poderia-
-se dizer que as 'aç5es coordenadas entre CODEMIN e IFARHU, e
as realizadas pela Texas Gulf Inc., via treinamento no trab~
lho atenderam os requerimentos do proj eto. Assim observa-se
que entre o requerido quantificado e a provivel oferta de
profissionais existe de maneira geral, uma diferença positi-
va, a excessao da irea de estudo de engenharia metalúrgica '
que apresentou, um deiicit de 13 com respeito ao pessoal a
requerer no projeto' para a etapa de operacionalizaçao.

Pode-se concluir dizendo que, do ponto de vista
dos resultados alcançados pelas aç5es desenvolvidas para pr~
ver o potencial humano requerido, o sistema comportou-se de

'f" ° (46) '" - f i (47) didmaneira e Lc í en.te , porem nao e rcaz, na me 1 a que

(46) Efiéiente: Considerando que os meios e esforços utiliza
dos e realizados, alcançaram atingii quase de forma ge-
ralos resultados esperados de formação e tieinamento
dos recursos humanos.

(47) Não Eficaz: Na medida que estas ações coordenada~,~íia~
~se obstaculizadas para alcançar as metas e resultados
finais, devido a não continuidade do projeto.
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os resultados finais e efeitos produzidos pela paralização
dos trabalhos, significou medidas desfavorãveis para os
profissionai$ formados e treinados para este fim. Além do
que, o custo de formação e treinamento foi bastante signi-
ficativo e que pela incerteza do que pode vir a acontecer,
deixa entrever que não serã tão cedo que os mesmos possam
exercer sua piofissão. Este comentãrio, nos leva a outra'
questão de importancia que ê a utilização real e eficiente

dos recursos humanos.

Embora nao seja variãvel deste estudo, poréin de
fato vinculada ao trabalho é mister a maneira de comentã ~
rio assinalar na minha op í ni âo de como a utilização dos 'r~
cursos humanos, num minimo de medidas que puderam ser con-
templadas, poderia ter chegado a ser satisfatória. Temos
que o planejamen~o a nivel macro revelou ser do tipo cen -
tralizado. Pois bem, sem a formulação e el~boração de pól!
tic~s. realizam-se nesta esfera, considero que, projetos'
alternativos com semelhança no desenvolvimento de ativida-
des deveriam ser formulados, procurando assegurar a capta-
çào de mão-de-obra formada e treinada, no caso de aconte -

cer algo imprevisto.

De outro lado, as organizações de desenvolvimen
to de recursos humanos, seguindo as diretrizes do planeja-
mento macro, interagiram procurando responder aos objeti -
vos econ8micos. Acontece ~ue quest5es elementares forames
quecidas por estes organismos; tempo, recursos e incerteza
do que poderia acontecer. No mínimo as mesmas deveriam a-



.230.

tuar com maior praticidade por exemplo, em termos de que ã-
reas muito especializadas deveriam ser formados e/ou treina
dos ,pessoas com urna formação de base tBcnica e/ou universi
tária. Acredito que esta medida tivesse minorado o impacto
negativo do desemprego e subemprego na medida que, o conhe-
cimento -de base permitiria desempenhar outras atividades, a
16m de que os custos ~overnamentais em subsidiar a formação
e treinamento destes indivíduos seriam reduzidos comparados
com o início de carreiras. Outra medida poderia ter sido no
referente ã seleção d~ carreiras ou programas de estudo,que
revelassem urna integração de áreas, numa única formação co-
mo se observou na caso da Engenharia de Minas e Metalurgia,
a qual demonstrou duas alternativas para a áplicação de se-
us conhecimentos.

Estas e talvez muitas outras, deveiiam ser medi-
das de profunda análise a nível. do planej amen t omacro que po~
sam ajudar a alcançar melhores resultados; no entanto o
que vejo corno mecanismo mais viável e eficaz no nível inter
~~dio 6 acionar ã medida que o processo se desenvolve. Isto
será efetivo na medida que os que interagem, produzam info~
mações e avaliem os efeitos da acão retroalimentarido os ni~,

.:, J '"''
veis decisórios, para obter-se as mudanças. para caminhos(llla ,.

is certos.

Por isso perguntamo-nos at~ que ponto o IFARHU a
dotou urna estrat6gia adequada de planejamento? Que poderia
ter feito o IFARHU diante de um plano centralizado, para g~
ran tir a efetividade des te proj eto? Estas dimens ô es dos dois
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casosserao apresentadas na analise e discussão que se expbem

s e gu i damen t e .

'.'

•



CAPITULO VI

ANÁLISE E DISCUSSAO DOS ESTUDOS DE CASO
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Ao analisar, em ambos os casos, os resultados da

planificaçio dos recursos humanos ao nivel nacional, conside

rando este processo como a projeçio nu~ determinado prazo de

tempo, do contingente populacional e suas diversas qualific~

çoes para desempenhar as tarefas economicamente mais úteis

verificou-se que essa ação nio foi desempenhada por órgãõs ,

nem entidades governamentais nacionais, mas sim pelas empre-

sas estrangeiras, ganhadoras das.licitaç6es para a elabora -

çao dos estQdos de viabilidade e o desenvolvimento própria -

mente dito dos projetos.

A ocorr~ncia desta situação, nos leva a pensar em

vãrios fatores tipicos de paises em vias de desenvolvimento,

como ~ o caso do panamã, e que limitaram as açoes ao nível

nacional~ Primeiramente pode ser assinalada, a incapacidade

de contar com uma equipe t~cnica adequada nas instituiç6es '

estatais e privadas que possam levar a cabo a execuçao desta

atividade,em projetos desta índole e seguidamente pode ser

anotado o grau de depend~ncia financeira e tecnológica que

possuem esses países, para realizar estes tipos de projetos,

e que condicionam muitas vezes asdetis6es ao nível interno.

No referente ao primeiro aspecto, poderia se di-

zer que, existe uma grande depend~ncia intelectual (conhec!

mento e experi~ncia), com relação aos países desenvolvidos,

a partir do momento que sio estes que realizam desde os estu

dos de viabilidade financeira e t~cnica, co~o o relacionado

com os recursos humanos a requerer-se. Isto pode ser argume~

tado. ao assinalar-se que. a experi~ncia destes países ao ní
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vel mundial, em projetos desta magnitude ,asseguram ou gara!!
tem, uma margem de erro menor nos resultados finais, fator
de importancia em países onde os recursos de forma geral
sao escassos e devem ser utilizados de forma eficiente. As-
sim sendo, a falta de equipe técnica especializada ao nível
nacional para a realizaçao desses estudos em cada um dos se
tores, impede a promulgação de leis que concedam esta fun:-

, -çao a um orgaoem especial, ficando a realização dessas a-
çoes por conta de empresas contr~adas especialmente, para
esse fim.

Enquanto o segundo aspecto (depend~ncia finan -
ceira e tecnológica), cabe assinalar que, projetos desta ín
dole precisam de muitos recursos economicos para a sua rea-
lização, o que leva o país a procurar por fontes de financia
mento externo, devido a incapacidade de poder arcar com o
custo total dos mesmos. Contrair esses empréstimos externos,
leva consigo i incorporação de novos modos de produção, ji
que a maioria destes empréstimos carregam consigo a compra
de tecnologia, por parte dos países credores (de forma ge-
ral países desenvolvidos), tecnologia que requer recursos I

humanos capacitados para o seu desempenho.

Por outro lado, no caso específico dos estudos
que estão sendo objeto de anilise, exigiam a utilização de
uma tecnologia moderna, ji que a pr6pria dinamica de desert-
volvi menta destes setores exige modernas instilaç6es para
seu funcionamento, pois as atuais, particularmente no caso
do Aeroporto, ~stavam sendo inadequadas ao volume de opera-
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çao.

Tendo feito estas observações, pode-se dizer
com certeza, que ao nível nacional, as Intituiçoes vincula-

das ~ planificação, formaçãD e treinamento dos recursos hu-

manos do país, tornam-se meramente executoras, de algo ji

estabelecido po~ empresas estrangeiras. Ou seja~a tarefa ao

nível governamental-não menos importantes que a planifica -

ç~odb§ recursos humanos- 6 a de prover esse contingente de

recursos humanos estabelecidos como requeridos, medida que

assegura, em grande parte, o exito do planejado. E nesta di

reçao que procuraremos analisar os resultados e consequen -

cias das açoes desenvolvidas pelos distintos organismos na

cionais, analise que seri feita de maneira separada, devido

aos diferentes comportamentos suscitados nos projetos.

Em prlmelro lugar, no que concerne &saçoes. com

a finalidade de preparar o pessoal para as atividades do Ae

ropo~to e as complementares a ele, foram praticamente aten-

didas pela Direção de Aeroniutica Civil e o IFARHU. Através

da Direção de Aeronatitica Civil, se obteve a assessoria t6c

nica internacional da OACI, que ofereceu como resultado o

estabelecimento das necessidades de ~reinamento e formaçao

do pessoal de trabalho desta Direção, permitindo aperfeiço-

ar seus funcionários em alguns campos da aviação e inserir

um número significativo de t6cnicos ao.processo da evolução

do desenvolvimento da Aeronáutica Civil no Panamá. Parte

deste aperfeiçoamento foi alcançado através da participação

conjunta com o sistema de capacitação nacional - Organismo
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do Estado - e,tamb6m, mediante a gestlio de bolsas de estu

do is Naç6es Unidas, que permitiu o treinamento em diferen

tes países estrangeiros.

Outro feito da DAC, enquanto is suas açoes de

formaçlio .e treinamento do seu pessoal, foi alcançado medi-

ante os contratos com as diferentes firmas que desenvolv~

riam atividades, como as instalações de equipamentos e sis

temas no aeroporto. Através destes contratos se obteve o

treinamento de certo nfimero de pessoal nas instalações des

tas firmas no. exterior, pessoal que desempenharia as fun-

ções vinculadas a este sistema.

Mediante a aprovação do projetoPAN 74-109, a

Direção de Aeroniutica Civil, conseguiu incrementar o tre!

namento de seu pessoal em distintos campos da instrução da

aeroniutica. Com este, também se obieve ao nível do país a

crIaçao da Escola de Aeroniutica Civil em 1975, que permi-

tiu, de maneIra mais ampla, a preparação de muitos estudan

tes~ interessados em realizar estudos neste campo, a um

custo menor do que aquele que incorreria se os realizasse

no exterior Esta ação demonstrou ser efetiva, na medida

que os cursos que se ministravam na mesma, correspondiam di

retamente às necessidades sentidas pela DAC, e principal -

mente que o IFARHU, cumprindo com seu objetivo de dar opa!.

tunidade aos estudantes panamenhos em carreiras prioriti -

rias para o país, incluiu em seu orçamento verbas destina-

das à outorga de empréstimos e bolsas de estudo.
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Cab~ dizer tamb~m que, internamente i DAC, Depa!

tamentos corno Treinamento dos Recursos Human6s, Planificação

e Orçamento, acionaram em coordenação com a Unidade de Capa~

citação do MIPPE, para capacitar ao pessoal de trabalho, em

tarefas complementares ao tráfego a~reo, ou seja, de índole

mais administrativa corno! planejamento,estatístiéa, conheci-

mentos avançados em matemática e outras. Est~ ação foi res-

pladada por fundo especial criado pela DAC, onde se dava

ajuda parcial a este pessoal interessado em aprofundar seus

conhe cLmen tos .

Se observarmos os resultados das açoes de treina

mento e formaçao durante os últimos anos da década de 60 e

durante toda a década de 70, na" área da Aviação Civil e Co-

mercial, verificaremos a grande diversificação de áreas de

estudo que foram objeto de atenção, tanto pela DAC, corno pe-

lo IFARHU; areas estas que ultrapassam os requerimentos de

pess6al, estabelecidos para o operacionalização do Aeroporto.

Evidentemente, estes resultados não so refletem

a preocupação da nova responsabilidade de operacionalização

do Aeroporto, mas também que estão inseridos neles outros

objetivos intermediários. Primeiramente, a constituição da

Direção de Aeronáutica Civil, corno urna Entidade Autônoma em

1969, o que requereu ampliar e capacitar seu pessoal de tra

balho e também, corno um ponto muito importante, esta Dire
çao visualizava, a curto prazb, ganhos, como a transfer~n -

cia do espaço aéreo ao territ6rio panamenho que vinha sendo

objeto de negociação no "Tratado Torrijos-Carter".
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Acredito que. todas estas responsabilidades re-

caidas de forma quase simultin~a, na Direção de Aeroniutica

Civil, levou-a a acionar, imediatamente e monopolizando to-

do tipo de atividade. desde a determinação de suas necessi-

dades internas com ajudada Assessoria T~cnica da OACI, co

mo a consecução é adjudicação de bolsas de estudo, obtidas

atrav~s de organismos internacionais~relacionadas ao setor.

Um aspecto que deve ser comentado~ ~ que ante-
riormente a construção deste aeroporto internacional, . -

Ja

existia um desde 1949, e no qual o pessoal de cariter admi-

nistrativo vinha ganhando experiência na irea. O que desejo

assinalar ~ que, se os resultados das aç6es refletem prin~!

palmente o treinamento e formação na irea estrita do trife-

go a~reo, isto ocorreu devido, tamb~m, ao antes assinalado,

ji que uma vez finalizados os trabalhos, estes passariam a

desempenhar funções no novo aeroporto, pois o outro deixaria

de funcionar para efeitos do trãnsito de passageiros, recru

tando-se o pessoal que trabalhava no anterior.

Por outro lado ~ bom assinalar que, ireas de e!

tudos como administração, engenharia, com~rcio e outras di-

rigidas ao desenvolvimento do setor serviços não sao escas-

sas no Panami, devido ao pr6prio sistema econ6mico que lmp~

ra e que, tradicionalmente, se tem caracterizado, como um

pais prestador de serviços, pelo que sua oferta de profis-

sionais e t~enicos deste setor é maior em relação a outras

áreas. Da mesma forma é necessário deixar claro que a Cons-
trução do Aeroporto Internacional, seria realizada na Pro-
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vincia do Panami, que concentra a maior população do pais e

a economiéamente ativa, bem como a maior oferta de recursos

humanos preparados, pelo que sua aquisição ocorreria com me

nos dificuldade.

De modo geral pode-se dizer que, a finalização

da construção do Novo Aeroporto Internacion~l de Tocumen,e~ _,

bora a um custo maior que o previsto no início, permitiu o

cumprimento de uma das metas traçadas pelo Governo Nacional,

na Estratégia Nacional de Desenvolvimento 1970-1980.

Pois bem, discutir se seu procedimento de prep~

raçao do pessoal requerido foi efetiva ou não, é apenas uma

questão de estabelecimento de critérios. Se analisarmos' sob

o ponto de vista geral de prover o pessoal necessirio para

seu bom funcionamento, poderiamos dizer que foi efetivamen-

te positivo, observando os resultados de formação e treina-

mento; no entanto, sob o ponto de ~ista dos mecanismos uti-

lIzados para essa preparação de recursos humanos, poderiãmos

dizer que não foi tão eficiente, já que existindo ao nível

nacional instituiç6es para a formação e treinamento dos re-

cursos humanos, assim como da concessao de subsidios para

realizar estudos, não existiu vínculo de coordenação com es

tas para desenvolver as atividades relacionadas aos recur-

sos humanos. A participação do IFARHU, entidade criada para

tal fim, foi de forma parcial não pelo total de suas açoes

mas sim pela atuação isolada, sendo que estas aç6es basea~

ram-se principalmente nos estudos elaborados por ela mesma

e não por solicitação da DAC. Provavelmente, e e quase cer-
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to que, se estes organismos tivessem interagido de maneira

mais coordenada, os esforços feitos pela DAC, teriam sido

menores e a ajuda obtida pelos Organismos Internacionais ,

teria sido distribuida . de maneira mais eficiente, benefi
ciando maior quantidade de população.

Na verdade, nao existe um modelo único que as-

segure ou demonstre ser o melhor caminho para prover em

quantidade e níveis educativos o pessoal requerido para os

diversos projetos, no en tanto , sabe-se que o esforço e pa!.

ticipação mútua assegurammelhor resultadoe que, em países onde

os recursos são escassos, estes devem ser aproveitados vi-

sando o benefício de maior quantidade de recursos humanos.

- -No que respeita as açoes realizadas para a Ex-

loração das Minas de Cobre de Cerro Colorado, nos defronta

mos com características, bastante diferentes ocorridas no
caso anterior.

Primeiramente, por se tratar de um projeto que

implicaria num custo elevadíssimo de recursos financeiros,

o mesmo foi de difícil negociação, ultrapassando sua fina-

lização ao período determinado no estudo 1970-1980. Os es-

tudos relacionados aos aspectos t~cnico, financeiros e de

rentabilidade, precisaram de tempo prudencial, na procura

de assegurar o retorDo do investido e minorar os riscos

inadvertidos. Como consequência, as atividades sofreram uma

expansão, prevendo-se a finalização da etapa de construção

e início da operacionalizaçio no periodo 1983-1986.
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As ações referentes ã preparaçao do pessoal r~

querido para o desenvolvimento do projeto, tiveram a parti

cipação imediata dos diferentes organismos estatais como

IFARHU e SENAFORP (atual INAFORP). Desde o início da cons

trução de infra~estruturas sociais na zona de impacto, as-

sim como dos estudos geológicos e geotermicos, estes tive-

ram a participação direta de CODEMIN, resultarido destas a-

ções coordenadas, a capacitação de pessoal no local de tr~

balho de acordo à programação de Treinamento da Texas Gulf

Inc .. Da mesma forma, se inicia um programa conjunto entre

CODEMIN e IFARHU, para o envio de estudantes ao exterior,

para cursarem estudos superiores em ãreas que não eram di~

tribuidas aos Centros de Estudos Superiores do País (minei

ra e as vinculadas a ela).

Por outro lado como uma ação do IFARHU, tendo

em vista as necessidades prementes do país neste setor, f~

ram aproveitados os conv~nios culturais com outros países,

para solicitar estudos vinculados ao desenvolvimento da ml

neração, respaldando a açao com a concessão de verbas de

manutenção aos estudantes atraves de seus programas prlnc~

pais: Credito Edu~ativo e Bolsas de Estudo.

:E de importância ressaltar que o Projeto de

Cerro Colorado, teria como Zona de Impacto a Região Ocide!!:

tal do País (Províncias de Chiriquí e B6cas deI Toro), po-

rem mais enfaticamente se concentraria na parte oriente da

Província de Chiriquí. Segundo fonte da CODEMIN, a popula-

ção atingida na Área do Projeto Cerro Colorado - a 3 quilª

metros da mina - estaria ocupada por 1.442 habitantes, os
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quais em sua totalidade eram de origem indigeria, pelo que
as cifras reveladas de analfabetismo foram de 84,75%, sen-
do que 69,35% não falava espanhol.

Destaca-se a relevância deste fato, procurando
demonstrar, a importância'e necessidade do desenvolvimento
de ações imediatas enquanto i capacitação do pessoal em
funções qualificadas e semi-qualificadas, e que se levaram
a cabo numa ação conjunta entre os Minist~rios de Educação
e Governo e Justiça, DIGEDECOM, SENAFORP e o IFARHU, ainda
quando se efetuavam os estudos de viabilidade. Por s.ua pa!,
te a Texas Gulf Inc., iniciava o treinamento do pessoal no
local de trabalho (training in the work) , i medida em que
se desenvolviam as atividades.

Paralelamente a estas açoes, o IFARHU continua
va a concessão de empréstimos e bolsas de estudo, para a
explor~ção da mineração, considerando que, as mesmas leva-
riam um longo período de tempo para sua formação (aproxim~
damente de 5 a 6 anos). Se observarmos as ações e resulta-
dos obtidos neste estudo de caso especificamente, constata
remos que do ponto de vista dos meios utilizados para a
preparação do pessoal requerido, em lugar do anterior, es-
tes foram mais eficazes, existindo a participação de todas
as instituições do Estado. As ações coordenadas entre o
CODEMIN e o IFARHU, enquanto a formação de profissionais de
alto nível, na minha opinião, asseguravam urna eficiente
funcionabilidade do Projeto, as?im comotambêm toda a pro
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gramaçao que havia sido elaborada pela Texas Gulf Inc ..

Os resultados finais esperados deste projeto,

em t.ermos.idos.objetivosda Es tra tégia de Desenvol vimento Nacio

nal para a década 1970-1980, entre estes o crescimento da

economia panamenha, através do aumento do PNB e o incremen

to do emprego, viram-se frustrados, uma vez que os:trá.ba-

lhos foram paralizados até nova ordem por parte das autori

dades panamenhas.

Esta fase em que se encontra o Projeto de Mi-

nas de Cerro Colorado - de manutenção ~ segundo a oplnlao

do primeiro Diretor do Projeto e do filtimo e. que eu pa~ti

cularmente compartilho, deveu-se não só a fatores de índo-

le externa, mas também de índole interna.

Ao nível interno, desde sua fase de divulgação,

o projeto enfrenta a pressão dos habitantes da zona de im-

pacto. Os indígenas começa~ a exigir a demarcação de suas

terras, as quais em alguns casos teriam de ser utilizadas

pela irea do projeto, da mesma" forma, se inicia um clima

de preocupação pelos efeitos que pudesse acarretar ao ambi

ente, a exploração deste miner~l, seu processamento e seus

desperdícios. Ao nível geral, a população é consciente do

endividamento que este projeto traria ao país, e se inicia

toda uma campanha contra a realização do mesmo.

Ao nível das autoridades panamenhas, "existia

também uma grande preocupação, em torno ao montante das
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açoes as quals era proprietária o Panamá e que significa-

vam 80%, ficando os 20% restantes i Texas Gulf Inc.. Tal

preocupação levou o governo panamenho a renegociar as açoes,

de maneira a reduzir sua participação, realizando-se um no

vo contrato com a,RTZ (1980), que ficou com 49% das açoes

e o Panamá com 51%.

Posteriormente ao acordo do contrato de substi

tuição (maio de 1980), ocorreram fatos relevantes na ordem

politica, corno foi a morte do General Torrijos Herrera. e!

-comandante da guarda nacional e chefe de estado durante o

periodo 1968-1978, o qual possuia estre~ta participação nas

negociações do Projeto de Cerro Colorado. Sua morte, embo-

ra afastado de seu mandato no Governo (em 1978), -deixando

um gabinete de civis, ocasionou urna instabilidade na ordem

politica e econ6mica, transparecendo a falta de ações deci

s6rias, daqueles que permaneceram no poder, sobre este pr~

jeto.

Paralelamente ao nível externo, observou-se a

depreciação da economia mundial, e com ela a redução do

preço do cobre no mercado mundial. Este fato forçou a eli-

te técnica a ponderar a possibilidade de fazer este proJe-

to de forma menos ambiciosa.

Todas estascircunstãncias assinaladas, leva-

ram a paralização dos trabalhos de exploração das Minas de

Cerro Colorado, tendo corno consequ~ncias negativas o dese~

prego e subemprego dos profissionais e técnicos que haviam
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finalizado os estudos nesta área. Ao tratar de subemprego,
nos referimos ao subemprego invisível, ou seja ã perda pr~
vável de produtividade maior, como resultado da .sub-utili-

-zaçao da capacidade destes recursos humanos.

Especificamente o desemprego, teve _cQns~quen-

cias pouco satisfatórias em relação ao IFARHU, já que ele
havia subsidiado, com empréstimos educativos, grande quan-
tidade de estudantes e teria de iniciar a cobrança para o
reembolso deste investimento, devendo atrasar a recupera-
çao até que os beneficiados estivessem trabalhando.

Concluindo poderia-se dizer que, o comportame~
to que se adotou na exploração das jazidas de cobre de Cer
ro Colorado, desde seu início, esteve dentro das normas ~a
is eficientes, tendo em consideração a magnitude deste pro

j e to .

o planejamento e programaçao de atividades, mo
vimentou a participação de várias instituiç6es do pais, cu
ja colaboração pode ser definida como eficiente, na medida
em que todas as aç6es foram previstas e executadas com an-
teced~ncia e que poderiam ter levado a um resultado satis-
fatório, se o projeto tivesse sido realizado.

Uma vez malS, nos enfrentamos com a questão do
modelo de planejamento utilizado. O comportamento dos téc-
nicos refletiu uma decisão ponderada racionalmente, através
da análise de informaç6es e cálculos possíveis, sem conSl-
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derar :as transiormaç6es ambientais, tanto a nível interno,

como externo do país. De fato, o modelo de planej amento fo!"

mal, pressupõem haver conhecimento suficiente do ambiente ,a

ponto de influenciã-lo favoravelmente. No entanto, verifi-

camosque isSo não ocorre realmente assi~. Se por um lado

os meios utilizados pelos organismos para prover ao pes-

soal requerido, foiam ~ficientes, por outro lado os resul-

tados finais do projeto não permitiram avaliar a efetivida

de deste sistema.

o que se deseja explicitar ~ 4ue ~fici~ncia -e
diferente de efe ti.v i da'de, portanto torna-se necess à rio ques

tionar o modelo de planejamento adotado. E necessãrio im-

plementar um. que chegue a integrar no resultado final es-

tas dtias condições. ou seja onde a efici~ncia das açoes

tornem eficazes os resultados e metas finais dos objetivos.

No capítulo a seguir apresentamos um modelo

(sugerido) do planejamento ao nível intermediãrio que con-

templa as transformações ambientais e que pressupoem maior

capacidade de lidar com campos turbulentos, como o analisa

do em Cerro Colorado.

Finalmente, procuramos a partir dos resultados

de ambos os casos fazer a colocaç~o de pontos concordantes

e não concordantes no desenvolvimento dos mesmos;

1. Em primeiro lugar concluimos que as prãticas de planeja

mento de recursos humanos, ao nível nacional, nio se
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realizam efetivamente. Ficou claro que a referente ta

refa é elaborada pelas empresas internacionais, ficando

para os organismos panamenhos a execuçao do pr~-esta-

be1ecido. A utilização destes organismos como instnmen

tal operativo, diminui a ess~ncia das funções e respo~

sabilidades sobre as quais foram instituidas.

2.,O modelo de planejamento adotado, neste período deter-

minado (1970-1980) ao nível macro, foi de tipo centra-

lizado, determinado por um processo decis6rio antecipa

do. Por~m, apesar de ser um modelo diretivo, a atuação

dos organismos provedores do potencial humano requeri-

do deu-se de forma diferenciada. Como vimos, a DAC

que adquiriu autonomia total sobre o desenvolvimento da

formação e.treinamento dos recursos humanos para o ae-

roporto internacional - atuou.de modo incrementaI. 1s

to quer dizer que, embora sua atuação refletisse uma

atitudf de 'previsão e preparação, do pessoal, ela ten-

tou ot ,izar suas ações, atuando atrav~s de uma forma

gradativa de execução. Contrário a este, a atuação dos

organismos frente ao projeto Cerro Colorado, foi de ma

neira planejada, ou seja seu objetivo foi o de progra-

mar e executar, considerando os objetivos finais que

seriam alcançados no futuro. Como vimos, a aplicação'

deste modelo, ocasionou prejuízos aos indivíduos forma

dos e treinados, assim como ãs organizações, na medida

em que grandes investimentos não fOTamrecuperáveis(e~

tou referindo-me principalmente aos empr~stimos conce-

didos pelo 1FARHU).
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3. Verificou-se no primeiro caso, a falta de uma interação,
-ou açao conjunta, com outros organismos do Estado. Assi-

nalamos que se de fato as metas finais foram eficazes,na

medida que os resultados atingiram os objetivos propos-

tos, a ação isolada da DAC, poderia ter sido mais efici-

ente com a participação dos outros organismos, ji que os

esforços mfituos teriam permitido a utilização mais ra~i~

nal dos recursos possuidos e adquiridos através dos org~

nismos internacionais. Contrário a isto, o projeto Cerro

Colorado teve uma atuação eficiente no desenvo.Ivimento

dos recursos humanos requeridos, em termos de coordenar

e interagir mutuamente com as demais organizaç6es do Es-

tado e a Empresa a cargo do projeto. Neste caso consta -

tou-se que, não foram contempladas as influências exter-

nas i organização, resultando disto a inaplicabilidade '

dos efeitos positivos obtidos na formação e treinamento

do potencial humano.

4. Além destas colocaç6es, que evidenciam a difrcil tarefa

de se trabalhar dentro de decisões estabelecidas, é váli

do assinalar que os resultados finais das aç6es de form~

ção e treinamento dos recursos humanos pelos organismos,

correspondeu ao processo de desenvolvimento econ5mico e

social previsto para a década 1970-1980. Em outras pal~

vras o planejado. ao nível macro, teve correspondência'

com o executado ao nível intermediário. Porém, võltamos

a enfatizar que o estilo de planejamento adotado, ou se-

ja o de racionalidade técnica (compreensivo ou

ção), imp5s limitaç6es a um desenvolvimento mais provei-

intele-
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toso, eficiente e efetivo dos recursos humanos.

5. Finalmente podemos dizer que, sendo a orlgem do probl~

ma a tomada de decis6~s de forma centralizada pelo Go-
-verno , que nao visa dentro do formulado e planejado sub

sequentemente a diminuiçio do grau de complexidade do

ambiente, podemos concluir sobre a inegãvel necessida-

de de se atuar com um modelo de planejamento diferente,

na qual exista uma interaçio mútua, consenso das .par-

tes intervinientes, avaliaçio das aç6es e at~ certo

ponto, poder. para atuar com autoridade diante de si-

tuaç6es conflitivas detectadas no desenvolvimento do

processo.

No capitulo seguinte, discutem-se os diversos

modelos e sugere-se caracterizando a estrutura funcional

do mesmo, a utilizaçio do modelo de planejamento adaptati-

vo ao nível intermediãrio, ou seja na planificaçio dos re-

cursos humanos.



CAP{TULO ..VI I

CONCLUSOES: EM BUSCA DE UMA PRÁTICA.EM PLANIFICAÇÃO
DE RECURSOS HUMANOS
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O O 1 k (48) 1'·' 1 ~ . -scar sz a ao ana lsar as po ltlcas pu-
blicas em regimes p61iticós diferent~s, a partir de algumas
experiências Latino-Americanas, faz referência a três modelos

de planejamento:

- Inteleção
- Interação
- Incrementa1ista

Este autor procura demonstraratraves da ana1i
se destes mode16s, a dicotomia. entre a.politicae a adminis-
tração, .em outras palavras , entre a atividade. de formulação
das politicas pGblicase a sua implementação, caracterizando
o papel que jogam.os agentes estatais no cumprimento destas
po l.f.t ícas , e seu .gr au de interdependência .nos: diversos ~nl-
veis. A seguir descrevem.;...seas características principais de
cada um dos modelos referidos.

- Modelo de Inte1eçio

Conhecido como modelo de "racionalidade tecni-
ca", pressupõem que, a ação pode subordinar-se ã razão e-queos
comportamentos podem orientar-se para a consecução de determi
nados firis~ escolhendo para isto os meios mais racionais.

(48) OSZLAK, Oscar. políticas .pGb1icas em regimes políticos
ref1exõesa partir de algumas experiências Latino-Ameri-
canas. ReVista 'de'Admin'is'tr'a'ç'ã6PiibLí.c a , Rio de Janei TO,

'16 (1) jan/mar. 1982.
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o prop5sito principal deste modelo esti em pro
curar integrar e orientar a açio social para a satisfaçio de
determinados objetivos ou políticas num sentido mais restri-

to.

As pessoas chaves neste modelo de planejamento
sio os_analist~~, que mediante a aplicaçio de crif~rios t~eni
cos de ra-cionalidade, tentam desenvolver planos compreensivos
formais, determinando recursos,posições, comportamentos, me-
diante o exercício intelectual do planejamento.

o mod~lode planejamento inteleçio,que objeti-
va introdUzir uma racionalidade ajustada a .cri t.êri.os t êcni cos-

~onfrontana maioria das vezes problemas de execuçao devido
as -imprevisibilidades nâo ccn tempLada s , tendo -que reduzi.r suas
pretensões-a planos.mais práticos e menos ambiciosos (planos
operativos anuais, plano indicativo entre ouiros).

Neste modeloidentificam·se tr~s esferas de

forma clara:

Esferas Atividades

nível político (formulação)
nível t~cnico lplanejamento)
nível administrativo (execução)

o que fazer
como, quando e onde fazer
faz o que foi decidido

Isto significa que os campos de formulação, pia
nejamentoe execução agem por separado, no entanto, mantendo-
sea hierarquia de posiçõ~s, na medida que as tarefas cc~~cs-
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pondem a 'uma linha vertical de decisões. Especificamente en-
-

quan to a administração,· compos to de todo o conglomerado das
"" ..agenca as estatáis, atuam geralmente de forma or gani zada '·e

coordenadamenie, procurando otimizar os recursos (humanos,fi
nanceiros e materiais) para o atingimento dos objetivos pre-
tendidos no plano. Cabe dizer que, embora possuam autonomia
'para a execução dos objetivos, ao mesmo tempo contam com uma
limitada.autor{dade para substituí-los.

~Modeló.ae.Inteiaçio

Este modelo parte da premissã de que a açao -e
\

muito mais um produto de transações entre partes e que a per-
seguiçãodo interesse.individual de cada um, alcança o objeti:.

vo comum que os vincula.

o elementocaracteiístico deste modelo;6 a

ação ,política, .que parte da negociação, como principal meca -
nismo para as transações políticas e que representa o mútuo

ajuste entre as demandas .dos indivíduos ou grupos de oposição.
Sendo.assim, parte do pressuposto que cada parte nas negocia-
ções.~ aproximadamente semelhante, ou seja, com.ig~ais opo~t~
nidades de opinar e colocar seus interesses. Este poder que
.lhe 6 facultado a cada.agente, permite-lhe efetivar a votação
na formulação das políticas ~úblicas. Desta forma a coordena-
ção entre os diferentes agentes deste processo ~ alcançada
como resultado de negociações políticas e não ~ .partir de um
esquemaracional.pr~vio, como no caso do modelo de planejame~

to de inteleção.
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A crítica que essencialmente faz este tipo de
modelo ao anterior, encontra-se na esfera da formUlação das
polític~s, "concluindo que a participação igualit'ria no .pro-
cesso de decisão das mesmas i o finico mecanismo '~mais viivel
para evitar desvios no moment6 da execução do plario, onde in-
teresses opostos podem surgir i sua realização.

- Modelo Incrementalista

Finalmente, este modelo conhecido em sua forma
original como "disjointed incrementalisni","surgido nos estu-
dos .de C • Lindblom (49),nascem~is para combater, as hipóteses
do modelo de "intel~ção, que para criticar o modelo de intera-
-çao.

A crfticaprincipal ao modelo de intele~ão fei
ta por este autor si.tua+ se quando assinala que, .8," incerteza
dosresultado~ da ação, custos.e riscos envolvidos diminu~m a
importância daqueles objetivos formulados antes da etapa de

implementação.

o incrementalismo, constitue-se num processo
de verificar constantemerite ,as prefer~ncias pelas experi~n-
cias, portanto ccintribui para assegurar o controle enquanto
erros cometidos pbdem ser ajustados mais facilmente. ..pro-A

pria açao encarrega-se deverificar,os objetivos perseguidos

(49) ., - '" .,.OSZLAK, Oscar. Pollticaspublicas em_regimes POllticos
reflexões a partir de algumas experiências Latino-Ameri-
canas.' ReVi-s,t"a:'de'Admin'is"tração "pfiblica.Rio de Janeiro,

16 (1), jan/mar. 1982.



.255.

e conduzira mudanças nos meios e próprios fins~ Estas mudan-
ças seriam. neces'sariamente limitadas, traduzindo-se em adapt a
çõesmarginais(ou incrementais) da situaçio pr~existente, b~
seando~se em~usceptiveis comparações com a experi~ncia paSs~
di, mediante aaplicaçio de .crit~rioi de racionalidade fixa -

dos~

Lindblomcoloca que este modelo carece de obj~
tivosclaros e as decisões t~m um cariter predominantemente
corretivo, .sendo, que o tomador das 'decisões atua, atrav ê s ~;de
pequenos ajustamentos, aceitando o ambiente externo tal. como

ele e.

H' diterença do modelo deinteleçio; o incre -
mentalismo,colocanum primeiro plano.a preocupaçio com o grau
de .incerteza.e também a problemiticado conflito entre gru~

pos " indivfduos , atores ",organi zaçôe s .:Nes teúl timo aspecto o
incrementalismo assemelha..,.se'aomodelo de interaçio, enquanto
este assinala a importância das negociações das.políticas pú-
bli~as~ com os diversos grupos.

Com respeito a este último ponto, o autor co -
mentaqueobj e.t ivos iniciais podem sofrer modificações devido
ao encontro de forças negativas ou contrárias, enquanto que

ao referir-se ao grau de incerteza 'como 'um questionamento ao

modelo inteleçio. assinala que a realidade que nos rodeia
..
e

limitada, pelas sucessivastransformaç6es, portanto as suas

conséqu~ncias 'sio mais que incertas.
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A cr!tica toda ao modelo clissico racio-
nal recai neste Ultimo áspecto,' no entanto como assi-
1 O '0 1 k (50). t· ~ ~. d d'na a . sz a , se es e·e o.pontocrltlco o mo elo, o

que estaria fãltando, seria a procura de um~ f6rmula que ~in-
corpore ao esquema deste planejamento, um conhecimento profu~
do sobre·o incerto e conflitante do contexto.

E. Trist(Sl), ao analisar os problemas decor -

rentes do uso do.modelode inteleção (que ele chama de compr~
ensivo) e domodelo.incrementalista, comenta que .ambos mode~-

I

los de-planejamento .sãrilimitados para se obter resultados ~a
tisfat6rios, na medida quenão.consideram as ripidas mudanças
do ambiente. Estacaracterfstica das mudanças cont!nuas e a
incerteza do 4ue vai ocorrer~ aponto onde aparecem as fa-
lhas potenciais do.uso.destes modelos. Ambas abordagens com o
in!cio .davpr ime ira revolução Lndust ri a'L,procuravam dar a es-
ta socied~de-resultados satisfat6riris, no entanto, fr~nte a

,
complexidade .social e organizacional sur~idanashovassocie-
dades.estesmodelosniopodem ajudar.de marieira satisfat6ria.

(50) OSZLAK, Oscar. Pol!ticas .públicas em regimes ~olrticos :
reflexões a par t ir.de algumas. experiências Latino-Ameri-
canas . Revl"st"a·de·AdniiriistráçãopúbTica. Rio de Janeiro,

. '16 (1), j animar .1982.

(51) TRIST, Eric. Epilogue: action research and adaptative
planning. Iri CLARK, A. W ..(ed)'E~~~~inieritirigwith orga -
rríaa-t.í.cns:the action research approach. New York, Plenun,

197 4 ~
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o planejamento compreensivo que surgiu nos anos
50~ tinha como pressuposto que todo sistema poderia atuar sem
dificuldade e manter-se em equilíbrio. Também que qualquer sis
tema poderia ser mantido, previsto e controlado, pelo qual ,

teoricamente, era lógico proceder ã elaboração de planos e pr~
. -Vlsoes.

Experi~ncias efetuadas na aplicação de planos
na irea .urbana ede saGde,nio chega~am a funcionar pela re~li
dade social.subjacentee, que não ~endo considerada para a exe
cução dos mesmos, levo a um grande.número de. erros, monstrando
ser um processo irregular,de aplicação (como foi exemplificado
no caso do proJeto de Minas Cerro Colorado).

Anos depois, surge 'em oposição a este modelo de
planejamento.de incrementalismo .disjunto .(disjonted incremen -
talis~), o qual.partia do pressuposto que .0 crescimento preci-
sa de desequilíbrios e que melhores resultados são obtidos· se
o sistema ~resce sem sincronização entre si mesmo. Esperi~ri
ciasno desenvolvimento de armas permitiram obser~ar os resul-
tados satisfatórios de sua aplicação, no entanto, neste campo
foram determinadas as bases.ide va l.ores ,as linhas gerais foram es+
tabelecidas e a missão geral definida (como foi .observado no
caso do Aeroporto Internacional). Onde estas condiç6es não es-
tavam·satisfeitas, o "disjonted incrementalism" não chegou a
fun~ionar e tornou-se confuio, pelo que ficou determinado que,
unicamente, onde o valor direcional estivesse estabelecido, ~s

te modelo funéionaria.
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o que procura demonstrar o autor ~ que projeções
que tendam a moldar o futuro, assumindo que o mesmo nao terá

nenhuma interfer~ntia, ~ incorrer num erro já que mudanças ~am-
bientais exigem a necessidade de adaptações contínuas. Nestes
ambientes de rápidas mudanças, utilizar o planejamento reativo,
seria demasiado tarde e utilizar o planejamento pr~-ativo se-
ria muito superficial, para enfrentar transformações de nature-

za turbulenta.

A questão seria então, que em situações onde se
reflete maior grau de incerteza e onde valores subjacentes nao
são definidos, há transformação do planejamento dentro de um
estilo que Trist nomea como,sendo de adaptativo (estilo que po~
.sue alguma semelhança com o de interação de Oszlak). Este mode-
lo se preocupa com a criação de organizações adaptativas e ca-
pates de contínua aprendizagem. Afirmatamb6m a necessidade de
um nível normativo, que implica numa postura pro-ativa.Contrá-
r18.a postura reativa, que procura corrigir um estado de coisas
que estão incorretas e da postura pr6-ativê' que reflete uma ati
tude de previsão e ~reparação, tentando maximizar em termos de
crit~rios quantitativos; a postura pro-ativa, baseia-se numa a-
titude de "fazer acontecer". Isto significa que o cotidiano se-
ja trazido para uma situação escolhida como desejável, após uma
análise do campo das consequências.

Este modelo envolve "invenção", pois seu postul~
do se baseia ~a mudança sistêmica quando necessária. Considera~
do que o ambiente seja interno ou externo ~ continuamente alte-
,rado, os resultados continuam a ser incertos, portanto este

modelo adaptativo deverá proceder em termos de uma pesquisa-a -

ção ("action research").
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A "~ (52)pesqu i sa - açao como comenta P. Drago·' ,a
dota uma postura fundamentalmente de abertura e disponibilid~
de para o conhecimento da realidade. Fornece os dados necessa
rios ã ação mais adequada na situação conhecida; é um proces-
so contínuo de interação e aprendizagem com o ambiente. O mo-
delo de planejamento adaptativo, mediante a pesquisa - açao,
introduz um mecanismo de flexibilidade em face da incerteza
ambiental. Procura estabelecer através da ordem negociada en-
tre organizações, a interação contínua e resolver problemas
comuns a eles. A colaboração mútua destas organizações os
leva a examinar os problemas comuns a todos, verificar as con
sequências, avaliar as alternativas, produzir informações que
tenham como destino a retroalimentação, avaliação e autocorre
ção das medidas~dotadas a nível macro.

A seguir sao apresentadas uma figura e um qua -
dro explicativo ada~tadas, de E. Trist e P.: Drago. A primeira
faz a colocação dos níveis de planejamento e as posturas que
estes adotam e"osegundo mostra as fases da pesquisa-ação.

(52) DRAGO, Pedro. 'Tr'ein:amen:toe.desenvolvimento de gerentes.
São Paulo, 1980. Dissertação de Mestrado - FGV/EAESP.
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f=IGURA4(a)
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.ESTI LO c r it e r í c qualitativo

uma estrategía integrativa - c ienti f i ca (s is ternat ica) é uti lizada

(a)traduzido do TRIST Eric: action research and adaptative p l anni nq .,

P. 8.
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QUADRO 1

,

nUADRO DESCRITIVO DAS FASES DA PESnUISA-
ACÃO,

•Reco nhec i ment o • Pesquisa
.Atingir deci S dO

(observac;:ão I exame)
uma quanto

a

.Entrada .Acão .Est ab el e c er ' r e í ac âo de
c c l a bo r a c ão- e x p l o r ac ão, '
inic i a I do pr ob lema; sel!L
cionar os métodos de co
leta de dados e de "feed-
bac k":

• Coleta de dados .Pesquisa I

.Desenvolver a rnens ur aç ão
dos. proce ss os e "ar iaveis
da organi z acão .

•"Feed - Back" de In - •Ação -De senvo I ve r dados ao sis

formações tema cliente,para di scu:
ssão e diagnóstico.

. D iag nós t i co _ • Pesquisa •Compreender a situacã o do,
si st ema e dos problemas.

• Plane jamento da ~Ação .Desenvolver planos espe-

Acão
~ í f i co s de ação, que de-
vem i nc I u i r a dete rmi na-
cão de quem os implemen-
tará e de ,Como os e j e í tos

serão av a liad o s

.Implementacão da .Ação .Executar os planos espec:::ífi.,
Acão c o s de mudanca, ,

.Avaliacão .Pesquisa .Determinar os efeitos e, efetividade da implemen_
t a ç ão da ação, ter'ldo em
vista uma o r i e n t a cão pa-
ra a conclusão do p r o ce,
50 Ou para eSforços pos_
t e r i o r e s.

Fonte: DRAGO, Pedro. Tre.iriamento e desenvolvimento de gerentes. São

Paulo, F.G.V., 1980. p.149. (Disserta<;:ão' de Mestrado,

adaptado de Frochman e otros, 1976).
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~eterminação do Modelo de Planejamento

.•.O que leva os pa i ses a ado t arum ou outromodelo dé

planejamento? A colocação em pritica de um modelo de plajena-
mento numa sociedade, varia de acordo com diversos fatores
tais como: disponibilidades de recursos financeiros, naturais
e humanos; estrutura e modelo governamental'; nível dedesenvol
vimento e competência administrativa. De particular importân -
cia ~ a estrutura ou modelo governamental do país (natureza do
poder). Por exemplol'as características reunidas no modelo de
inteleção, são típicas de países onde os processos decis6rios
ajustam-se a uma estrutura piramidal (países socialistas cen -
tralizados e países em deienvolvimento com poucaconsciêntia
.política); ji onde se encontra mais o uso de modelos de intera
ção e incrementalista, este parece ser típico de países onde
existe um complexo jogo de forças, entre interesses privados,
organizações bur?criticas, governos locais, partidos políticos
e governo central, situação esta mais comum em regimes democri
ticos liberais, ~nde objetivos e prio!idades globais, que
de interesse comum são alcaçandos atrav~s do mecanismo de

-sao
ne-

gociação.

Portanto, existe a necessidade de se distinguir
entre a observação e desenvolvimento de um princípio normativo.
Ob~iamente, a melhor maneira de manter um país subdesenvolvido
com pouca consciência po Lft i.ca popular, seria a de manter um
modelo de planejamento de caricter centralizado, t~cnico ou se

- -ja intelectual. Planejamento em oútras palavras, e uma açao que
pode reproduzir como tamb~m estimular no sentido de construção

de ralidades novas.
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N. Holanda (53) comenta que, qualquer que seja

o tipo de p1anej amento a ser adotado', o processo de p Lan i f í ca
ção deve pressupor a existência de elementos básicos na e1abo

raçao e execuçao:

1 - Institucionalmente: a planificação requer apoio po1it!
co, participação popular, estabilidade e força de Go-

verno;

2 - Administrativamente: requer permeabilidade em toda a
máquina administrativa estatal, com uma filosofia de
planejamento que suplante os obstáculos da burocracia
tradicional e assegure uma integração de esforços para
a consecução dos objetivos comuns do desenvolvimento;

3 -Tecnicamente: a planificação exige inform&ções estatis
ticas adequadas e pessoal t~cnico capaz.

Foi observado atrav~s do periodo de estudo de1i
mitado neste trabalho, que o pais de estudo adota um modelo de
planejamento do tipo centralizado a niv~l global-nacional. De
fato os acontecimentos advindos nesse 'periodo, a estrutura de
poder, escassos recursosdisponiveis, verificação da debi1id~
de do setor empresarial, expansão das agências administrati -
.vas estatais, levaram, consequentemente, a pressionar a ins-
trumentalidade governamental, transferindo-lhe grandes respo~

(53) HOLANDA, Nilson. Planejamento e pr oje t.os. Rio de Janeiro,

APEC/MEC, 1975.
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sabilidades no campo econômico. O planejamento agiu na busca
de objetivos de crescimento econômico e melhor distribuição
de renda percapita, prefixarido-se a consecução de objetivos
no futuro, sem a_realização de uma análise dos riscos e incer
tezas que pudessem ser causas de mudanças do estabelecido no
plano. Esta mesm~ incerteza trasladou-se ao imbito de deci
soes e execuçoes a nível médio, especificamente na planifica-
ção dos recursos humanos, ãmbito que nos interessa sobressal-
tar, onde os organismos administrativos estatais, na procura

. . ' ~

de forneter e executar o previsto, não levaiam em considera -
ção as mutaç6es da qual é objeto uma sociedade.

Propor a continuação dos trabilhoscom este me~
mo modelo de planejamento,· implicaria. em incorrer nos mesmos
erros dos -quais fomos sujei tos, observando os resultados dos
dois casos estudados. Mas, por outro lado, -tentar sugerir a
adoção de outro modelo de planejament6, p~incipãlm~nte a ní-
vel macro da planificação, não seria a solução no momento, de
ve ser considerado que s6 medianteumpr6cesso paulatino, que
mudanças desta naturéza .podem se obter, principalmente logo
ap6s um longo período caracterizado por uma única estrutura
política. Também poderíamos encontrar com o obstáculos de -não
-achar as partes interessadas para interagir mutua~ente·para a
implementação desta troca.

Sendo assim, a nossa proposta, um tanto otimis-
ta, basearia-se nas mudanças ao nível médio (planificação do~
recursos humanos), procurando através da implementação de um
modelo de planejamento adaptativo, maior flexibilidade no pl~
nejado e um controle mais de perto das aç6es, afim de se fa-
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zer adaptações ã medida que novas transformaçoes surjam no
contexto.

Desta forma, o que se pretende é o estabéleci-
mento de um mecariismo de interação e sistema de. colaboração
mútua, entre diversos organismos involucrados no processo de
desenvolvimento dos recursos .humanos 'e, junto a _estes, os a-
gentes interventores no processo produtivo.P~rtimos do pres-
suposto. que a ~doçãodeste.modelo adaptati~o, permitiri.a ~e
duçãodo grau de incerteza sobré6s investimentos feitos em.
recursos humanos,. que a racionalidade técnica não permite pr~-
ver.

A a~oção deste modeloã nossa sociedade, surgi.
ria mais como uma. ação complementar, porém, na mesma linha de
importância que a previsão de mão..,.de-obrapara os projetos pr~
vistosnos.plan6s, .~i que~suafundamental tarefa estaria en-
constituir-se em um fluxo .deinformações contínuas, realimen-"
tando tanto a equipe técnica da planificação dos recursos hu-
manos,como as decisões . da cúpula técnica da planificação ao
nív~l macro, colocando em aviso sobre as des~antagens e cotis~

quencias que possam acarretar a execuçao de certos projetos.

o propósito então, nao é o de produzir um pla-
no, 'mais sim de interagir de maneira que estimule o ajuste 'mQ
tuo de ações, na procura de tornar explíci to os valores sobre
os quais estes são baseados. A implementação de um modelo de
planejamento como este (tipo adaptativo), ajudari ao estabel~
cimento de um papel mais ativo das organizações ao nív~l ln-
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termediário, evitando-se, assim, a continuidade do papel pas-
sivo que estes vem exercendo, ou sej'a, a sua utilização como
simples instrumentos da execução do pr~-estabelecido.

E valido comentar que, o incremento de organi-

zaçoes nos últimos anos, a definição de responsabilidades e o
crescimento ,de~ma equipe t~cnica especializada em recursos
humanos, tornam mais acessível éi aplicação do modelo adapta.ti
vo, que .atravê s da .pesquâ sa-ução , permite a realização de ava
liaçio, coordenaçio, execuçioe, posteriormente, da planific!
ção .do s recursos .humano s. Portanto ~,preciso que este conjun
to de organizações,' se consti tuão -agentes de mudanças, estimu
landodecisões ,ao nível decis6rio, na procura de direcionar
com um enfoque realista e coerente as ações; alcançando os Te-

sultados futuros desejados.

o Modelo

- (54)Segundo w. Newman, citado por N. Holanda ,
o,planejamento pode ,ser definido como a aplicação sistemática
do .conhecimento humano para prever e avaliar, cursos de açao

alternativos com vistas i tomada dedecis~es adequadas e ra -
cionais que sirvam de base para ação futura: "planejar ê de-
cidir antecipadamente o que deve ser feito ou seja um plano

(54) HOLANDA, Nilson.' 'PTa.n:e'janien:t'o'e.proJetos.
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é uma linha de açao pre-estabelecida". Desta forma a planifi-

cação dos Recursos Humanris, viria a ser um processo contfnuo

e integrado à planificação global, determinando as estraté-

gias necessárias para a obtenção e desenvolvimento dos Recur-

sos Humanos, requeridos pelos distintos projetos, a

medi o e longo prazo.
curto,

Este processo de planificação dos recursos hu-

manos, que responde aos objetivos contidos nos planos, éde -

terminado essencialciente por fatores tais como: nova tecnolo-

gia a ser utilizada, comportamento do mercado de trabalho, e~

tratégias educativas, composição da população, entre outros.

Sendo assim, é preciso que os organismos de planificação e e-

xecução neste setor, considerem estes fatores, em termos de

realizarlmJa alocação mais eficiente dos recursos que possuem

Com o objetivo de.melhorar as habilidades dos seres humanos e

sua utilização, de forma coerente com os objetivos sociais e

econ6micos do pais.

Para o cumprimento dos objetivos de desenvolVi.

mento de recursos humanos, o pais precisa de atores, ou seja,

de organismos e/ou instituiç6~s, que interagindo coordenada -

mente, assegurem melhor integração de esforços para o alcance

dos objetivos de desenvolvimento.

Observamos, durante o desenvolvimento do trab~

lho, que ti processo de planificação estab~lece os parimetros

gerais referentes ao desenvolvimento dos recursos humanos, em

função dos objetivos e políticas estratégicas setoriais e re-

gionais, traduzidos em última inst-ância em programas e proje-

tos econ6micos e sociais.
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Nesta fase é necessário o desenvolvimento de

uma série de atividades, na área de planejamento dos recur -

sos humanos, que parte, por principio, da análise desses pa-

râmetros e sua capacidade de execução, procurando determinar

os fatores limitativos de ordem financeira,humano ou mate -

rial. Assim mesmo, os organismos que formam parte deste se-

t6r, devem contar com um grande número de insumos (informa -

ç6ei) , que permitam realizar, primordialmente, uma análise

nos seguintes aspectos:

I - Quantidade e nivel de qualificação. do pessoal requ~

rido, por setores e projetos;
~ -2 - Recursos Humanos existentes no pals nas distinta~ a

reas de formação (inventário);

3 - Utilização atual dos recursos humanos por setor e

ocupaçao;

4 - Oferta de recursos humanos.

A realização da análise destas variáveis, ~on

duziria ao estabelecimento em cada uma das organizações (com

modalidades de formação diferentes) das politicas derecur -

sos humanos ao ambiente de cada organização e ao direciona -

mento de seus programas com maior grau de certeza. Também ao

executar suas ações terão a facilidade de levar um melhor con

trole e mais de perto, atuando no momento preciso para reali

zar os respectivos ajustes necessários.

Desta forma, a principal atividade, via aten-

dimento dos projetos derivados do plano de desenvolvimento ,

estaria na elaboração de um diagn6stico e ~rogn6stico da
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mão-de-obra, ou seja da situação atual e as necessidades de

recursos' humanos em forma quantitativa e quali~ativa de marte!

ra que sejam capazes de antecipar no momento em que serão re-

queridos; no entanto, se bem é certo que isto constitui uma

tarefa Inqu est ionàv eI da planificação dos recursos humanos, a

mesma precisa procurar, através de uma nova abordagem, garan-

tir a efetividade de seus esforç6s, atender de forma mais pl~

na aos setores econômicos e aos objetivos de desenvolvimento,

assim como vigiar pela melhor rentabilidade social da popula-
-çao.

Para isto, a abordagem alternativa de "modelo

adaptativo" na planificação dos recursos humanos, teria como

função e responsabilidade o estabelecimento de um sistema de

consulta e informação, no quil, envolvendo a participação de

diversos representantes dos setores industriais, comerciais,

agricolas e aos organismos do setor educativo (Ministério de

Educação, IFARHU, INAFORP, Universidades·,SINACAAP).examinaria

os programas que estão s~ndo desenvolvidos, detectaria os pr~

blemas mediante o exame de informaç6es; produziria e fornece-

ria informação relativa aos efeitos da ação. O resultado obti

do da colaboração em conjunto de todas as partes através da

pesquisa-ação, permitiria a avaliação do grau de pertinência

da ação desenvolvida em função dos objetivos econômicos e em

função do contexto ambiental.

O funcionamento deste processo grupal, esti de

terminádo pelo consenso e disposição participat.i.va das partes en

volvidas, em avaliar os efeitos das mudanças e prever que o
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retorno e o intercimbio de informaç6~s, possa modificar o es-
tado original das coisis, quandu resultados indesejiveis sao
produzidos por estas mudanças.

Temas centrais do desenvolvimento dos recursos
humanos; serao discutidos por grupos de planejadores e repre-
sentantes dos setores econ5micos, com a finalidade de determi
nar elementos incertos e m~todos inadequados que estio sendo
utilizados. A·ajuda obtida mediante os organismos interna~io
nais, especialistas em recursos human~o, podem ser utilizados

,
a curto vp razo , envo ívendô-rrs ao grupo. e tornando-os parte da
ceni local, por~~ como prop6sitode recolher suas opiniões
sobre m~todos deconduçio de gf~pos .e processos alternativos
de desenvolvimento de recursos humanos' , e não com a finalida
de.dedecidir·ou elaborar planos, já que, dita tarefa, corré~
pende. a ser executada ao nível das 'organizações nacionais .

.Diziámos anteriormente que, o propósito funda-
mental deste processo grupal ~o de ~roduzir informações e in
formar ao nível macro e intermediário. da planificaçio dos re-
cursos humanos, sobre os desvios e interconexões críticas obser
vadas e das conseq~~ncias indesejiveis que poderiam trazer a
continuidade de programas e nio a de produzir-um plario, aind~
nesta primeira fase.

Portanto, em princípio, estaríamos atuando na
busca de um processo que ptoduza informações e que as mesmas
sejam fornecidas aos níveis mais altos (na estrutura hierár -
quici) ,possibilitando uma visio mais ampla sobre a realidade
organizacional e dos problemas que estio implícitos no desen-
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volvimento dos Recursos Humanos.

O·Forum consultivo proposto deve contar com cer
tos elementosbisicos, que mais que nada constituem linhas de
comparaçao .com .as ações desenvolvidas em Recur sos Humanos, me-
canismo pelo.qual se torna observavel o desvio e incoerência:

19. Torna-se .essencial contar com as diretrizes educati-
va s , Eormu Iadas ao nível macro de maneira que ·as rrie~
mas permi tamdeterminar, mediante a avaliação, ...-sua

coerência com a~ atividades.desenvolvidas;

.. 29 Precisa-se contar coma participação de grupos e con
senso dos mesmos, para implementar uma mudança basea

da na experiência.

Contando com estes dois elementos, o processo
,

de ~esquisa-'àção,.,que pressupõem.omodelo adaptativo, poder â :

19. Avaliar as linhas gerais do desenvolvimento dos re-
·cursos humanos, observando o processo de transforma-
ção econ8mi~o, político e social do país;

29 Explorar os problemas. e implicações destas linhas 'es
tratégicas em função da implementação de programas

pré-estabelecidos;

39 Produz~r informaçõei.de maneira que sua troca no
conjunto das organizações envovidas,e sua avaliação'
possam levar à compreensao dos pontos que impedem a

açao;

49 Criar um processo de realimentação de um conjunto de
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informações, relativas a ação de desenvolvimento dos
recursos human6s, aos níveis altos e intermediirios;

59 Elaborar algumas medidas alternativas de acionar u-
ma vez compreendidos os problemas e encaminhá-los aos
níveis decisórios das políticas.

Observa-se pois que~a implementação do modelo
adaptativo, tem como objetivo final produzir informações base~
das em experiências concretas e inovar um processo de troca de
informação (feed:back), tentando eliminar, com. este Gltimo, o
grau de incerteza enquanto as ações desenvolvidas.

Qual e a diferença entre um forum consul tivo -IlOS

moldes que .estamos sugerindo e o tradicional comite de planeja
mentoipor irea? A ess~ncia esti no fato de que·o segundo sem -

. .

pr e produz um plano, .enquanto que o· primeiro produ z um proc·e~
so.at.ravê s do qual cada um ajusta,. por conta própria, à sua
percepção das suas piiticas·e, consequentemente, as ações sen-
do desenvolvidas ..O -;único consenso que se busca e.sobre os ele
mentos que compõem o quadro de valores.e sobre a impressão ge-
ral que forma a base de realimentação.

À continuação expressa~se a estrutura organiza-
cional da nova abordagem, sugerida.

Na estrutura organizacional apresentada, a pl~
nificação dos Recursos Humanos responde aos parimetros estrate
gicos de recursos humanos plasmados· no plano nacional. Por sua
v~z, esta conta com quatro unidades, por meio das quais se ~ea
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lizam as atividades correspondentes ã planificação dos recur-
sos humanos, nas diferentes modalidades de ensino.

Como organismo .consultivo, a planificação dos

recursos humanos e, consequentemente, ao.plano nacional, en -
contra-se o forum consultivo de desenvolvimento dos recursos
humanos (formação, treinamento e capacitação), no qual estão
representados tod os os organismos .de planificação- dos .recur ';"

sos humanos e representantes de cada um dos setores econômi-
cos ..:Com este. forum consul tivo se pretende assegurar o parti
cipaçãomais ativa destes orgariismos;e empresas nas' :"aç6es.
Obviamente a responsabilidade funcional deste modelo estaria
a cargo do IFARHU pois'~, no momento, o organismo de refer~n-
cia mais legítima para dar input a este processo .

..
\ I .~.

/ ".



B I B L I O G R A F I A



.276.

BIBLIOGRAFIA

1. AGENCY FOR INTERNATIONAL DEVELOPMENT, Washington, T~~htiics
for determining 'manpower skilltie'e'dsand Trainitig're'que-
riments. Washington, D.C., A.I.D.jComunications Resources
Division, --'1963.

2. ABREU, Jayme. Educação. e desenvolvimento sócio-econômico na
América Latina: Expressão de uma conferência. Pesquisa e
Planejamertto, São Paulo, ~: 7-40, jun. 1962.

3. AROSEMENA, Mariano. Apuntamientos históricos (1801-1840).
panami, Ministério de Educaci6n, 1949.

4. BRAVERMAN, Harry. Trabalho e capital monopolista:a degrad~
ção do trabálho no séu10 XX. Rio de Janeiro, Zahar,1977.

5. BREJON, Moyses. Recursos humanos, ensitioté~ni~o .~'desen-
volvimento: uma perspectiva brasileira. São Paulo, .·Pio-
neira, 1968.

6. BRUYNE, Paul de et a1ii. Dinâmica da pesquisa em ciências
sociais. Rio de Janeiro, Francisco Alves, 1977.

7. CASTRO, cliudio de Moura. Pesquisas em economla da educa-
ção: uma agenda. Pesquisa e Plan'ejamento Econômico. Rio
de Janeiro, 4 (2): 381-410, jun. 1974.

8. CEPAL. Desenvolvimento econômico e educação: perspectivas.
in: PEREIRA, Luis. Desenvolvimento, trabalho e educação.
Rio de Janeiro, Zahar, 1967.

9. . EstUdioEcon6rriico de América Latina: 1970-1980. San
tiago de Chile, 1976.

10. CORREA, Héctor. Economia 'de'los'rec'UrsOs'humanos . México,
Fondo de Cultura Económica, 1970.



.277 .

11. DRAGO, Pedro." Ire"ináme"nto"e"desenvol v'irrie:rYtó"de gerentes .
São Paulo, 1980. Dissertação de Mestrado - FGV/EAESP.

12. EMPRESA DE COBRE CERRO COLORADO & TEXAS GULF PANAMÁ INC ..
Tn"fo"r"rriesobreenTr"e"narriien"to"y "desárrolló deI personal. P~
namâ , 1978.

13. FONSECA, Guilherme Dutra da. O noVo carripo dos recursos hu...,
manos. São Paulo, FGV/EAESP, 1976. 6p. Mimeo. (ADM-L-249/
A-6sl).

14. HARBISON, Frederick. O desenvolvimento do potencial humano
de alto nível e o crescimento econômico. In: RECURSOS hu
manos para O desenvolvimento. Rio de Janeiro, Centro de
Publicaçôes Técnicas de Aliança para o P,rogresso - Mis-
são Norte-Americana de Cooperação Econômica e Técnica no
Brasil - USAID, 1965 .

15. . La evaluaci6n de los recursos humanos. In:--------- ------
. Aspectos sociales y econ6micos deI planeamiento de

la educaci6n. s .n. t. Apos tila mimeo.

16. HARBISON, Frederick & CHARLES, Myers. Educacão, mão-de~bra
e crescimento econômico: estratégia do desenvolvimento
dos recursos humanos. Rio de Janeiro, Fundo de Cultura,
1965.

17. HAUSER, Phillip M.~População e fontes da força-de-trabalho
do desenvolvimento econômico. In: RECURSOS humanos para
o desenvolvimento. Rio de Janeiro, Centro de Publicações
Técnicas da Aliança para o Progresso - Missão Norte-Ame-
ricana de Cooperação Econômica e Técnica no Brasil-USAID,
1965.

18. HELLER, Walter. Homens, dinheiro e materiais. In: GODWIN,
Francis et alii. A força criadora. Rio de Janeiro, Frei-
tas Bastos, 1964.



.278.

19. HOLANDA, Nilson • Planejamento e<pr ojeto s . Rio de Janeiro,
APEC/MEC, 1975.

2O. IFARHU .:Base"s "para üüa p"oTíTic"áÜacionaTde "reclir"s"os""huma
nos: versi8n preliminar. Panamá, 1966 (serie sobre p1a-
nificaci6n de recursos humanos, documento n9 1).

21. Evo1uci6n y funcionamiento actua1 d~l denartamen-
to dep1anificaci6n, entre 1965-1970. Panamá, 1971.(pro
yec to n 9 1).

22. . Estudio de necesidades y disponibilidades de per-
sona1 de aviaci6n. Panamá, Cervantes, 1973.

23. . Impacto socio-econ6mico deI proyecto cuprifero'
de Cerro Co1orado sobre la Regi~n Occidenta1. Panamá,
s ,d. (documen to de trabaj o) .

24. Legis1aci6n orgánica y normas reglamentarias .deI
IFARHU. Panamá, Litho Ed. Chen, 1982.

25. . Memoria. Panamá, 1966-1984.

26. . Préstamos y becas: 1970. Panamá, 1972. Serie A-Es
tadísticas, n9 6.

27. PreVisi6n" de las necesidades y oferta de pr6fe-
siona1es y técnicos de alto nível, 1971~1980. Panamá,
1970.

28.
,. Que ese1 IFARHU. Panamá, Litho Ed. Chen, 1968.----

29. . Seguro educativo, significado y benefi~ios. Pana-
ma, 1972.

30. IFARHU. Asesoria Legal. IFARHU 1eyes 1904-1965: "Legisla -
ciones sobre becas; copi1ado por Gustavo M. Isaza B •• Pa
namá, s.d.



.279.

31. IFARHU. Departamento de Formación Profesiona1.NueVáspo1í
t-icásdeácción: formación en la empresa. Panamá, IFARHU/
OIT, 1970.

32. IFARHU. Departamento de Planificación de Recursos Humanos.
EstadrSti~as b~cas. Panamá, 1971-1982. serie A.

33. . Departamento de P1anificaciôn de Recursos Humanos.
Es"t-adísTicas--prést"amos. Panamá, 1971-1982. serie B.

34. IFARHU. Departamento de Recursos Humanos. Secciôn de Inves
tigación y Estudios.Nueva política deI IFARHU. Panamá,
1970.

35. INAFORP. Funciones y o"bjecti vos deI TNAFORP. Panamá, INA-
FORP/Departamento de Planificaciôn y Programación, 1984~
(curso de formación metodológica de instructores - Unidad
modular, 01).

Ley n9 18. Panamá, 1983. mimeo.36.

37. JOHNSON, H.G .•Towards a generalized capital accumulation :
approach to economic development. In: Organização de
cooperaçao e desenvolvimento economicos. Residual Factors
and Economic Growth. Paris, 1964. p. 219-225.

38. JAGUARIBE, Helio. DesenvolVimento econômico e desenvolvi -
mento político. Rio de Janeiro, Fundo de Cultura, 1962.

39. KWASNICKA, Eunice Lacava. O impacto da utilização de um
sistema de contabilização de recursos humanos na organi-
zação. São Paulo, 1981. (tese de doutoramento - Faculda-
de de Economia e Administração/USP).

40. LABARCA, Guillermo. Planificaciôn de recursos humanos! téc
nica o ideologia? In: La educación burguesa. Mé
xico. Ed. Nueva Imagen. 1977.



.280.

41. LANGONE, Carlos G.Crescime·nt·o 'e·dese·nVoTv"imento. Rio de
Janeiro, Jose Olympio Ed., 1965.

42. LEDERMAN, Esteban. 'Los'recursoshumanosen eT desarrol1o de
América Latina: notas para uma política. Santiago, ILDIS,
1969.

43. MACIEL, Carlos Frederico. Educação: consumo ou investimen-
to? Questões de conceituação.Pes·quisae planejamento
São Paulo, .(10): 149-164, dez. 1966.

44. MANN, Peter.-Metodos de investigação sociológica. 2a. ed.
Rio de Janeiro, Zahar, 1973.

45. MINCER, .Jacob . População e força de trabalho no crescimen-
to econ5mico. In: Revista brasil~i~a de e~onomia. Rio de
Janeiro, 29 (4): 25-39, out/dez. 1975.

46. NAÇOES UNIDAS. EstUdioeconómicode América Latina. New
York, Comissão Econômica para América Latina, 1970/1973
e 1975/1980.

47. OIT. La integración dela ~lanifi~ación de los recursos hu
manOs en la p1anificación deI desarroLl.ovec.onôrn ico .s.n.t ,

48. OSZLAK, Oscar. políticas pfiblicas em regimes políticos: r~
flexões a partir de algumas experi~ncias latino-america-
nas. Revista de administração p~b1ica, Rio de Janeiro,
1:.§. (1):. j an/mar. 1982.

49. PANAMÁ. CODEMIN. Memoria. Panamá, 1980-1982.

50. PANAN.l~.Dirección de Aeronáutica Civil. Contrato de servi-
cios de consU1 tor'iaentre 'la'Dir'ecciônde AerOnáUtica Ci
vil y Arthur YOung ·&Comp·any. Panamá, 1971.

51.'.. . InfOrrriesohr'e''elnUevo ter'minalaereo' 'de Tocumen.

Pana~á, 1978. apostila mimeo.



.281.

52.- Ma·nÜaTdeÓr&"aniZa·c"ión. Panarriá, Arthur Young & Co..,
1972.

53. Memoria. Panamá, 1970/1971 - 1981/1982.

54. . PresUpUest·o '1976: po l í tica y ob j e ti vos de los pr~
gramas. Panamá, 1976.

55. PANAMÁ.Dirección de Aeronáutica Civil. Departamento de

Adiestramiento de los re cur s os humanos . Becas aI exte-
ri~r:1982-1984. Panarná,1985.

56. PANAMÁ.Dirección de Estadísticay Censo.Pan:amá en 'cifras:
afios1977-198l. Panamá, 1982.

57. PANAMÁ.Leis, Decretos etc. Leyn99 de 5 defebrerode

1976, deI (onsejo de Legis1a~ión. Panamá. Gaceta Oficial,
1976 .

58. . Reso1uci6n de G~bineten9 40. Panamá, Gaceta Ofi----
cia1, mayo 1980.

59. PANAMÁ.MIPPE. Cerro Colorado: Programa de estudioso Pana-
má,'1981.

60. . Es'tra tégia para e1 desarrol10 nacional,1970--------
1980: visión y realizaci6n nueve anos después.
1978.

Panamá,

61.
------- Logrosdel segundo afio de vigenc'iadeltra-

tadodelCanaTdePanamá Torrijos-Carterenel area 'de
recUrsos hUmanos •. T980-1981. PANAM.I\,MIPPE/Unidad de Par

ticipaci6n Creciente de Recursos Humanos en el Areade1
Canal, s.d. mimeo.

62 . .El Ministerio de Flanificac'ión: y 'PolÍ"t ica-------
EC'on:órn'icay Tapart'ic'ip'ac'iBn "cire'c'ie'nt'e 'de' recUrs'os' - hu-
manos : panamenos' 'en' Ta -Co'nüssT6ndel CanaT 'de' Panamâ , Pa
rriá, 1984.



·282.

63. . "Plan Na"ciona1de De"s"ár:r0110.'-1976-1980: cb--------
jetivris, politicas y metas globales y regionales; ver-
sión preliminar. Panamá, 1976. v.l.

64." .Plan NaciOna1de Desarr01lo", 1976"-1980: ob-
jetivos, politicas y metassectoriales; versión prelimi
nar. Panamá, 1976. v.2.

65. "" .Plan operativo deI Gobierno Nacional para
1974. Panamá, 1974.

66. . E1 sistema nacional de adiestramiento para
la administra.ción pública de Panamá. Panamá, 1975.

67. PANAMÁ. MIPPE. Dirección de Planificación Económica y So-"
cial.InfOrm~ ecOnómico~ Panamá, 1973-1980.

68. .PresupUestos de inversiones públicas. Pana-
~ma, 1973 -1976.

69. PANAMÁ. MIPPE. Dirección de Planificación y Coordinación
Regional. Op~ion~s estrat~gi~a~ para~l desa~~Ollo ~~gi

"onaldel pais: 1980-1990.Pan"amá, 1980.

70. PANA.,\1Á.MIPPE. Dirección de Planificación y Desarrol10 In~
tituciona1. [Departamento de recursos humanos: objeti-
vos e funciones] . Panamá, 1981 (?).

71. . Que ~s participación creciente? PANAMÃ.MIPPEI
Unidad qe Participación creciente de recursos humanos
en el area canalera, 1984, mlmeo.

72. PANAMÁ. MIPPE. Sistema nacional de capacitación para la ad
ministración pública de Panamá (SINACA..AP).Programa de
capacitación TS82. Panamá, 1981~

73. PANA.,1vLCMITRAB. Memória. Panamá, 1972/1973 - 1982/1983.



.283.

74. PANAMÁ. Presidencia de la República. Direcciôn General de
Planificaciôn y Administración. Es"tra"tegiápa"ra""e1Des"a-
rroTlo "Nac"iún"a1,-1970-1980. Panamá, Departamento de P'l.an i
ficación, 1970 .

75. . InformeeconBm:ico. Panamá, 1970-1972.---

76. " o Pre"sUpUes"tosde inver"sionespúbTicas . Panamá, 1971-
1972.

77. o Programa de Desarro1lo Econômico y Social - 1963:tex
to preliminar. Panamá, 1963.

78. PARSONS CORPOkATION, Los Ange1es.Plan"maestropáráe1áero
ropuerto internacional de TocUm:en: nuestro proyecto nº
4616-1. Panamá, PARSONS CORP./GEORGE L. DAHL INC., 1969.

79."PELAEZ, Emmanue1. Elementos de transformação. In: GODWIN,
Francis et a1ii. A forçá criadora. Rio de Janeiro, Freitas
Bastos, .1967.

80. PINHO, Carlos Marques. Economia da edUcação .e desen"v01vimen
toe~on6m:ico. são Paulo, Pioneira, 1970.

81. QUEhacer.DevelopmentDia10gue, Up saLl.a, (1/2): 25-, 1975.

82. LOS RECURSOS humanos ee1 emp1eo en e1 plan nacional de de
senvo1vimiento: proyecto de p1anificaciôn y promociôn deI
emp1eo PAN/74/018. Panamá ]}1IPP:U 1975. (documento de tra
bajo, 1).

83. REQUERIMIENTOS de" recursos humanos en Panamá: neces Idades de
adiestramiento y capaci taciôn- desarrollo metodológico de
investigaciôn. Panamá MIPPE 1974. (documento de trabajo,
9) .

84. RIO TINTO ZINC. Cer"ro"Colofádo proj ec"t"-"p"r"oje"ct""eVa1illtion:
mine concentrator and ancillãrjes." s.l., Development En-
terprises Ltd/Bechtel Canada Ltd., 1981. v.l.



.284.

85. ROGGI, Luis" Nota"s"s"o"hr"e"eltOn"ce"ptO:de""re"c"1ir"sOs"'humanos .
Buenos Aires, Centro Americano de Desarroll0 S6cial,s.d.
(proyecto 10.2 OEA).

86. SCHULTZ, Theodore W. Ücapit"aT "hÜrn:ano: investimentos em
educação e pesquisa. Rio de Janeiro, Zahar, 1973.

87. SHAFFER, Harry, G. Investiment ln human capital: comment.
The"Am"er"ica"nEconorn:icReview , Providence ,51 (5): , dez.
1961.

88. TRIST, Eric. Epilogue: action research and adaptative pla-
nning . In: CLARK, A. W., ed . Experimenting withorganiza
tions: the action researchapproach. New York,
1974.

plenun,

89. UNIVERSIDAD DE PANAMÁ. Programa de Especializaciôn en Ges-
tionPública. "AnalisisdeTsistern:anacionaTdecapa"cita -
"ciôn para" Taadrn:inis traciônpúhlicadePanamá (SINACAAP)
cone] enfoqÜede sistema. Panamá, 1984. (teoria de la
organizaciôn pública. môdulbI).

90." ZEY-FERREL, Mary. Dim:ensiOnsOf organizations: environment,
context, structure, process and performance. Santa Moni-
ca, Goodyear, 1979.



·A P ~ N D I C E S



-------- ------

APENDICE I

BREVE RESENHA HISTORICA, SOCIO-ECONOMICA
E POLfTICA DO PANAMÁ



.287.

Esta breve introdução ã História do Panamá, pr~
tende colocar, de forma suscinta, o desenvolvimento econômi-
co, social e político do país através dos diferentes perío-
dos, relevando as situações primordiais que deram origem a
sua transformação. Cabe, pois, ao leitor interessado em mai~
res detalhes sobre o tema, recorrer ã literatura especializa
da, sobre a história do Panamá.

A história do país pode ser dividida em quatro

1. Descobrimento e conquista do Istmo
2. Dominação Espanhola
3. União ã Gran Colombia
4. Período da República

Desde a epoca da conquista do Istmo, o Panamá

vem desenvolvendo as atividades inerentes_a uma zona de trãn
sito inter-oceãnico, papel esse também desempenhado durante
a colonização espanhola.

Esta função se faz evidente a partir do desco-
brimento do Mar do Sul, por Vasco Nunez de Ba1boa, em 1513,
dez anos depois de Cristovão Colombo ter fundado a primeira
colonia em terra firme no Istmo: Santa Maria de Belém.

Os conquistadores espanhóis pretendiam encon-

(55)AROSE~ffiNA,Mariano. Apuntamientos Históricos (1801-1840).
Panamá, Ministério de Educac~ón, 1949.
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trar a forma mais adequada para a comunicação entre os dois
oceanos, objetivo que foi alcançado com a fundação da cidade
do Panamá em 1519, estabelecida no Mar do Sul e reativaçãoda
cidade "Nombre .de Dios" no Atlântico, que se estabelece em
caracter permanente em 1520.

As' divisões administra tivas implantadas pela Co
roa Espanhola no novo mundo, correspondiam ã importância mi
neira e estratégica ou a combinação de ambas. Desta forma o
Istmo foi a única região do novo mundo que adquiriu importâ.!!
cia estratégica comercial, durante grande parte da colonia.
Durante todo século XVII e a primeira década do século XVIII
a importância estratégica do Istmo tornou-se o eixo do inter
câmbio mercantil. Exemplo disto foram as feiras de Portobelo,
onde galeões espanhóis trocavam mercadorias com produtos que
provinham da América do Sul (Perú, Equador, Bolívia, Argentl:.
~a), provocando na costa atlântica um g~ande desenvolvimento.

(-.

A decadência das feiras de POrtobelo, em meados
do século XVIII, ocorreu devido ã procura, pela coroa espa -
nhola de outros portos na costa ocidental da América do Sul,
para comercializar seus produtos, devido aos constantes sa-
ques de piratas no Istmo; isto diminuiu, consequenternente,as
atividades comerciais na zona de trânsito e o Istmo dceix.ade

/
ser um local de passagem obrigatória.

Com a diminuição das atividades na zona de trân
sito, se registra no interior do Istmo, pela primeira vez,

a predominância de atividades agrõpecuárias e mineiras, devi
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do, em parte, a emigração da população para o interior de Ve

raguas e Azuero.

Durante o período colonial e parte do século

XIX, a atividade econômica do interior do Istmo, se caracte-

rizava pelo autoconsumo, sendo o modelo de exploração agríc~

la de média e pequena propriedade, principalmente ã base do

núcleo familiar com a utilização de técnicas bastantes rudi-

mentares, o que limitava suas exportaç6es de bens de consumo

a capital de forma espor~dica. Vale dizer que por outro lado

o mercado da capital alcançava apenas uma população de 5.000

á 8.000 habitantes, existindo nas fazendas limítrofes sufici

entes recursos para seu auto-consumo. Sobre esta base pode-se

observar que a depend~ncia ~o interior, com relação ã capi-

tal do país, e um fenômeno bastante recente. No plano políti.

co, de~de a conqui~ta do Istmo e também na colonização espa-

nhola, o país estava regido pelo sistema de governo absoluto

dos rei~ da Espanha, assim, partidos e províncias, estavam

sujeitos ao Governador da Colonia.

O·ano de 1821, marca uma data de muita importâ~

Cla para a nacionalidade do país, alcançando sua emancipação

do Sistema Colonial. No mesmo ano une-se ã Federação da Gran

Colombia com o nome de "Departamento do Istmo", sendo sua

m~xima autoridade um Governador designado pela Confederação.
Com a independ~ncia da Espanha e, seguidamente a União a

Gran Colombia, durante o período 1821-1902, se .in t.en s i f i -

ca no pais a atividade política e ~ pensamento nacional.
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Surgem, durante esse periodo, grandes políticos
que, em desacordo muitas vezes com medidas adotadas pela Co~
federação e visualizando o bem estar do Panamá, tentaram, em
várias ocasiões, a separação da Gran Colombia ( 1826, 1831,

1840 e 1861 ), conseguindo-a efetivamente em 1903.

Durante esse período (especificamente em 1835)
observa-se que alguns países estrangeiros se mostram intere~
sados na construção de um canal interoce~nico. Um d~sses pai
ses foi os Estados Unidos da América que propos ao Governo
da Gran Colombia, que lhe outorgasse a concessao para cons-
truir um canal no Istmo, solicitação esta que foi indeferida.
Este fato provocou o descontentamento na população panamenha .
Paralelamente, a guerra civil que se desenvolvia nos ..palses

pertencentes a Gran Colombia ameaçava envolver o Panamá. Es-
tes foram os pontos de apoio para o gDlpe separatista de

1840.

Cabe destacar que, durante 1840 e logo apos 1845,
sob o governo do Coronel Tomas Herrera nomeado governador do
Panamá, apos seu retorno do exílio, realiza uma ~erie de 0-

bras em benefício da população panamenha. Uma destas foi a
promulgação da lei que transformava o Colégio do Istmo em
Universidade, a fim de oferecer a juventude panamenha uma
cultura superior e mais ampla, efetua também a abertura de
novas escolas para moças com o objetivo de elevar o nivel

cultural da mulher.

Um fator muito importante na hist6ria econ5mica
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do Panamá e que favoreceu a zona de trânsi to, foi o descobri-

mento em 1848, do ouro da Califórnia. O Istmo, volta a tor-

nar-se passagem obrigatória para o transporte do óuro dó ori

ente para õ ocidente dos Estados Unidos da América: Â zona

de trânsito recupera sua função e importância da mesma forma

que na época colonial, após ter se passado quase um século

da finalização das feiras de Portobelo (meados do século

XVI I 1) .

Com o aparecimento do ouro da Califórnia, se

realiza no Panamá, a assinatura de um contrato (Sthephens-P~

redes, em 1850), através do qual uma empresa americana era

autorizada a construir uma estrada de ferro que atravessava

o Istmo, tendo suas obras concluidas em 1855.

Durante a época do ouro da Califórnia, as popu-

laçõeseuropéias e a§iáticas foram atraidas para o Istmo e o

fluxo de mercadorias e metais devolveu ao pais o lugar de 1m

portância como rota comercial do mundo. Embora ocorressem aI

gumas epidemiãs e doenças na zona de trânsito, a população

do Istmo aumentou consideravelmente, havendo em 1851 uma po-

pulação de 138.000 habitantes e em 1870 alcançava um

de 220.000 habitantes.

total

Em 1855, na ata da Constituição, de 27 de feve-

reiro, o Istmo fica designado Estado Federal, possuindo atri

buições soberanas, excessão feita is funções referentes i Ma

rinha, i Guerra, Exército, is Relações Exteriores e as ren-

das e créditos corresponderites i Nação. O Governo nacional
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reservou-se o direito da via interoceânica, cujo produto era

destinado à amortização da dívida externa.

Especificamente em 1860. surge nova revolução

entre os paíse~ componentes da Gran Colombia, abstendo-se de

participar, o Panami ameaça separar-se do resto da Nação e

impõem condições especiais onde se reconhece o difeito de au

tonomia do Istmo. O levante separatista de 1861, não durou

muito, pois o país foi submetido novamente a fazer parte da

-nação, agora sob um novo nome "Estados Unidos da Colombia" e

onde os comandantes dos diversos Departamentos receberiam o

nome de Presidente.

De 1863 a 1886, o Panami teve 26 presidentes,r~

percutindo desta forma a desordem política que existia e as

transformações de ordem legal que estava sofrendo. ~ neste

filtimo ano de 1886, que por carta Constitucional, o país vo!

ta ao regime central e os estados soberanos voltam a conver-

ter-se em simples departamentos, e embora alguns deles obte-

nham atribuições~ ao Panami não foram dadas, ~ituação que

trouxe descontentamento entre os políticos e a população

panamenha.

Neste período, cabe destacar como ponto relevan

te, o contrato celebrado por Napoleão Bonaparte e o governo

Colombiano- para abrir o canal interoceânico (1878). Durante

a atividade do Canal Franc~s, este fica a cargo da Companhia

Universal do Canal Interoceânico, presidida pelo Conde Lesseps

e construtor do Canal de Suez.
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Os trabalhos do Canal Interoceânico, têm início

em 1882, no entanto em1886~ a companhia do canal val a fa-

lência causada pela desconexa apropriação dos fundos, sendo

posteriormente suspensos os trabalhos at~ 1890, quando obte--

ve do Governo Colombiano uma prorrogação do prazo, para fin~

1izar os trabalhos em 1900. Tendo em vista que não seria po~

sive1 terminar os trabalhos do Canal na data prevista, foi

concedida nova prorrogação em 1893, agora para outra compa -

nhia designada pelo Governo Francês com data prevista de fi-

na1ização para 1904.

Durante o período 1893-1898, com o Governo de

Ricardo Arango, deu-se grande impulso ã agricultura e às ln-

dGstrias no país, assim como o desenvo1vi~ento da instrução

pGb1ica. Durante seu governo se restabeleceu e Escola Normal

de Senhoritas e se construiram os primeiros edifícios ofi-
,

ciais para escolas primárias.

A guerra denominada pela história como "Guerra

dos Mil Dias", em que mergulhou a República da Colombia nos

últimos anos do s~culo XIX, teve fim em 1902, quando libe-

rais e conservadores firmam o acordo denominado "La Paz de

Wisconsin". Este confli to armado afetou seriamente a ecoromia

agropecuária do Istmo por um lado e, por outro a suspensão

dos trabalhos do Canal Francês, trouxeram a deterioração da

economla na zona de trânsito.

- .A esperança de uma recuperaçao economlca desfez

-se com a recusa do Congresso Colombiano do "Tratado Herran-
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-Hay '", em 1903, ",oqual garantia a construção de um canal in-

teroceinico, sobre uma faixa de 10 qui10metros de largura no

Istmo. Este fato, junto com a nomeação no Panamã de um gove!

no civil, logo apos a vit6ria pelos liberais, acelerou o mo-

vimento separatista que culminou em 03 de novembro de 1903.

Imediatamento apos a separaçao da Gran Colombia

o Panamã celebra com os Estados Urtidos um Tratado par~ a

construção" do-"Canal (assinado em 18 de novembro de 1903), teE.

do a representação do Ministro Plenipotenciãrio designado p~

lo governo, Felipe Baunau Varilla de origem francesa, qu~ ha
~,. _. - .- _._,-_._~- -. "

via prestado assessoria na revolução panamenha de 1903.

o HTratado Hay-Baunau Varilla", apresentava di-

ferenças com relação ao do "Herran-Hay", e o Panamã esperava

fosse "aprovado. No entanto, as circunstânéias fizeram o go-

verno panamenho aceitar as condiç6es propostas no primeiro '

dos tratados.

o inicio do periodo republicano no pais, teve a

nomeação de uma Assembl~ia Constituinte, estabelecendo tres

po~eres independentes e aut5nomos: Executivo, Legislativo e

Judic"iário.

-: ,'-"'-'

A constitui~ão do Panamá de 1904 reconhece, en-

t r'é 'outras coisas: o sufrágio uni versaL; divide o país em

provincias e reconhece a autonomia dos municipios. O carater

da nação segundo as normas constitucionais era essencialmen-

te democrático, com sucessao presidencial a cada 4 anos, a-
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trav~s de e1eiç6es populares.

o primeiro periodo presidencial (1904-1908), a

cargo de Manuel Amador Guerrero, teve o fomento de obras em

beneficio público e do progresso do pais. A instrução piib Lic a

se desenvolve e se fundam, por decreto, as Escolas NOJ'maisp.§.·

a mulheres e homens, que haviam sido fechadas no s~culo ante

rior devido ~ guerra civil.

Com a construção do canal, no período compreen-

dido entre 1904-1941, se verificou no pais, grande . -mlgraçao

de antilhanos das colonias inglesas, contratados, na sua ma~

oria, pelas autoridades norte americanas da Zona doCanal.ls

to explica a chegada do Panam~ de 31.011 antilhanos, 11.873

europeus e 2 11- t - . (56) d
. j cen ro e sul amerlcanos, .sen o que, logo

ap6s a finalização dos trabalhos do canal interoceanico, mui

tos emigrara~ e outros se estabeleceram no país (vide Tabe-

la li).

Durante o período em questão, o país volta a

ter um novo auge da atividade econ6mica, e começa a depender

muito mais que antes, da atividade comerciàl, proveniente do

tr~fico por essa rota mundial.

Nos anos seguintes a independ~ncia da Gran Co-

lombia, a vida política panamenha se manteve normal. ~ impo!

tante menc i cnar , que durante as eleições no período 1912-1941,

(56)MIPPE. Estrategia para e1 Desarrollo Nacional 1970-1980.
Panamá, jun: 1978.
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POPULAÇÃO NA REPÚBLICA: CENSOS 1911 - 1980

(em milhares de pessoas)

Anos População Taxa de Crescimento 1
.Ipo r 100 habi tan tes)

1911 336,742
3.17

1920 446,098
0.47

1930 467,459
2.76

1940 622,576
2.56

1950 805,285
2.94

1960 1,075,541
3.06

1970 1,428.082
2.48

1980 1,824,796 (a)

(a) Cifras procedentes de uma mostra do Censo Nacional de Popula-
ção. Inclui os "corregimentos" de Cristobal e Ancón.

1 Utilizou-se a fórmula de crescimento exponencial.

Fonte: PANAM:Á. Dirección de Estadística y Censo. Panamá em Cifras.
Anos 1977 a 1981. Panamá, novo 1982.
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os Estados Unidos da América supervisionaram os processos eIei.

torais, no entanto, isto foi permitido haja vista o artigo
136 da Constituição de 1904, onde o Panamá concedía aos Esta

;:>
dos Unidos o diieito de intervenção para restabelecét a paz

pGblica e a ordem constitucional quando fosse necessário. Es

se artigo foi derrogado em 1941.

Cabe assinalar também que durante a vida polítl

ca panamenha, ocorreram 3 (três) Golpes de Estado: 1931 - le

vada a cabo pela sociedade "Ação Comunal"; 1941 - quando as

forças militares junto com o governo de gabinete (ministros)

destituiram o presidente Arnu1fo Arias; 1968 - as forças m1-

litares no comando do General Torrijos, tomara~ o poder da
-naçao.

Em 1940 o contexto econ6mico do Panamá volta a

ter um auge semelhante ao do período da construção do canal

devido a construção do segundo jogo de eclusas no setor Pací

fico e também com as atividades da segunda guerra mundial, a

traindo muitos estrangeiros e a população do interior do pa-
,
1S.

Este fen6meno adquiriu tal magnitude que,

facilidades de alojamento nas cidades de Có16n e Panamá fo-

ram iriadequadas e insuficientes, deslocando-se a população'

para os centros recém-To rrnados nas áreas suburbanas ..

Não se pode esquecer no contexto econ6mico de

um país os outros fatores produtivos: capital e mão-de-obra.
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Estes.tamb~m contribuiram no crescimento econ6mico do Panam~

durante o período republicano.

Diversas atividades comerciais tiveram sua orI

gem derivada dos beneficios advindos pela posiç~o geogr~fica

representada pelo Canal do Panam~. Desde 1914, foi criada uma

"Avenida Central", de com~rcio importador nas cidades de, Co-

l6n e Panam~, que tem gerado muitos empregos e receita ao

país. O a0mento do fluxo monetirio da Zona do Canal para o

Panam~, causado pela proibiç~o de compras por panamenhos nas

comissarias da Zona do Canal, obtido com o Tratado Rem6n-Ei-

senhowei em 1955 de forma definitiva, j~ que no Tratado de

1936 era parcial. Estas medidas tiveram efeito multiplicador

na economia panamenha, aumentando as receitas dessas fontes

a um ritmo de 8% anual, desde 1957.

A adoç~o da politica de substituiçâo de import!

çoes, que proibe, parcialmente, as importaç6es do resto ao

mundo, contribuiu para o crescimento da ind6stria manufaturei

ra ~dotada pela primeira vez em 1940 mediante legislaç~o

protecionista e, logo ap6s com o Decreto-Lei 12 em 1950 e a

Lei 25 em 1957. A cri aç âo da Zona Livre de Co16n em 1948, aa~us•.,·~...a..."....:....':~.;,..:."".,....
mentou o nivel de inversões estrangeiras rio Panam~ para .- .•

exportações, mais significativamente a partir de 1957, apre-~

sentando contribuiç~o liquidam~dia de 14,4% anual. A cons~
truç ào do'Aeroporto Internacional de Tocumen em 1949, pr.:

cionou um aumento no turi~mo. registrando um incremento na

economia de 14% anual, em m~dia. Os fundos banc~rios de pro-

cedênc i a externa, têm transformado o sistema bane ári.opanam_~
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nho num centro de transaçôes e dep6sitos internacionais. As

inversôes privadas estrangeiras que, al~m de manter o fluxo

de circulante externo, contribuem no aumento da capacidade'

de exportação do país. O aumento dasexportaçôes tradicio -

nais, produtos tais como o caf~, banana, açucar, camaroes e

a incorporação do petr6leo refinado.

Como ponto principal a todos estes fluxos de

recursos que contribuiram no incremento ao produto interno

bruto, com maior ~nfase nos ~ltimos 20 anos, estã a educa -

ção que tem sido ampliada consideravelmente em todos seusní

veis: bãsico, vocacional, profissional e o sistema escolar

formal: primãrio, secundãrio e universitãrio. Com isto, tam

b~m hã que se ~econhecer o treinamento outorgado dentro da

empresa privada, o recebido na Zona do Canal e os conheci -

mentos adquiridos dos t écn i.cos estrangeiros que tem vindo ao

país estabelecer novas empresas, como tamb~m o n~mero de e~

tudantes que tem sido educados no exterior. O melhoramento

deste capital humano tem contribuído grandemente para a rea

lização das atividades comerciais e de serviços antes

cionados.

No contexto político, cabe dizer que, logo

pos o golpe militar de 1941, ~ estabelecido um Go~erno'

Gabinete, formado por seis ministros e um encarregado

der Executivo, que governou at~ 1948, quando então, a popu-

lação corrtr á ri a ao regime estabelecido , emite urna carta-mag

na, onde estipulam a eleição popular do presidente da Rep~-

blica a partir de 1948.
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Desta forma se retornam, .•.no paIs, as eleições
diretas, at~ 1968, quando se d~ novo golpe militar, que des-
titui o presidente Arnulfo Arias. O governo militar que se
instaura na RepGblica, estava sob o comando do General Ornar
Torrijos Herrera. Durante seu governo ~ criada a Assembléia
de Representantes de Corregedorias, representação de cada wna
das corregedorias que formam o país (505). Eleitos pela pop~
lação a cada 4 anos correspondem a uma força importante no
seu meio local. Também foram considerados como priorit~rios,
os problemas de ordem econ6mico e social, atitude que recon-
cilio, pela primeira vez, os pontos de vista políticos e t~~
nlcos, p~oporcionando ao governo um enfoque desenvolvimenti~
ta, ao ter presente as prioridades e problemas do país.

Na ordem econ6mica, o governo promoveu o ingre~
so do Estado na função produtiva, industrial, agroindustrial
agrópecuiria e mineira. Provocou-se dinamismo nas atividades
secundirias, manufaturas, construção e eletricidade e a recu
peração do setor agrícola; No caso da construção civil, de
caracter residencial, apresentou um desenvolvimento notivel,
favorecida por incentivos fiscais e maiores facilidades de
crédito, perdendo seu dinamismo em 1973, dadas as pressões
inflacionirias.

No plano internacional, durante o governo do G~
neral Torrijos, especificamente em 1977, pactua-se o "Trata-
do Torrijos-Carter", encerrando as negociações bilaterais' e~
tre Panami e os Estados Unidos da Am~rica a respeito do (a-
nal. A execução do Tratado dar~ oportunidade ao Panam~ de
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maior integração nacional, ao facilitar, em todo seu territ6
rio, o equilíbrio no uso do espaço territorial, além de per-
mitir a intensificação e racionalização das comunicaç6es vi
~rias e ferrovi~rias através da franja interoceanica.

Ap6s 16 anos de Governo Militar, embora repre-
sentado por alguns presidentes civis como Demetrio B. Lakas,
Aristedes Royo e Ricardo DeLasprie11a, a República retoma no
vamente a sua democratização em 1984, onde todos os eleitores
panamenhos, por votação direta, elegem o Presidente da Repú-

"

blica - Nicolãs Ardito Barleta.

-'.<.
" -,

"
»: """

"

BIBLIOTECA KARl A. 'BOEDECKER
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DADOS GERAIS DA REPOBLICA DO PANAMÁ E CARACTERIsTICAS
PRINCIPAIS DA EVOLUÇÃO RECENTE
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Dados Gerais da República do Panamá

Uma vez feita esta retrospectiva histórica, so-

cio-econ6mica e politica dp pais, ~ necessário oferecer ao

leitor, como apoio i análise que se efetua em capitulos ante

riores, alguns dados básicos do pais em refer~ncia (Panamá)

já que o mesmo ~ caracterizado por algumas condiç6es peculi!

·res que n~o podem ser ignoradas no conjunto deste trabalho.

A República do Panamá, localizada na Amê ri.caCen

traI, t~m como paises vizinhos a Costa Rica (a oeste) e Co-

lambia (a leste). Ao norte e sul limita-se com dois grandes

oceanos: Atlintico e Pacifico, respectivamente.

A sua divisão administrativa compreende 9 (no-

ve) ;- .provlnclas, sessenta e cinco (65) distritos ou mun i.ci.pios,

uma (1) Comarca Indígena e quinhentas e cinco (505) correge-

darias. As provincias, por sua vez, est~o distribuidas espa-

cialmente em regi6es, distribuiç~o essa que constitui a ex

press~o operativa espacial e que faz parte integral dos pla-

nos de desenvolvimento nacional.

As regloes estão conformadas da seguinte manel-

ra:

. Região Ocidental: Provincias de Bocas deI Toro e Chi
. -rlqul.

. Região Central Províncias de Cocl é , Herrera, " Los

Santos e Veraguas.

Região Metropolitana: Províncias de Panamá e Colón.

Região Oriental : Província de Darien e Comarca o.ê

San BJás.
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o territ6rio nacional t~m urna superficie de
77.082 quilometros quadrados, com urnapopulação de 1.824.796(a)

_habitantes, empregando uma .fio r.ça de trabalho de 494.935 (b)
pessoas.

o clima e a vegetação sao tipicamente tropicais
existindo duas estações climáticas durante o ano, bem defini
das: a seca, que vai desde meados de dezembro até abril e a
chuvosa de maio a dezembro.

A unidade monetária do pais é o "Balboa" (nota-
çao '13) ,subdividido em 100 centésimos e é equivalente ao d6-
lar americano. Ambos circulam dentro do pais livremente.

o Canal do Panamá, mede 80 quilometros de exteQ
são em aguas profundas do Caribe ao Pacifico com profundida-
de minima de 12,20 metros (40 pés). T~m orientação geral
N.O. - S.E., e consta de 3 jogos de eclusas: Miraflores e Pe
dro Miguel no setor Pacifico e Gatfin no Caribe. O Lago Gatfin
artificial, t~m urna superfície de 423 quilometros e é quem
proporciona a água indispensável para o funcionamento do ca-
nal.

(a)Nfimeros procedentes de amostra do Censo Nacional de Popu-
lação. DlRECCION DE ESTADrSTICA Y CENSO. Panamá em Cifras:
A~os 1977-1981. Panami, novo 1982.

(b)Os valores, procedem de uma amostra de 20% das moradiasp~
dronizadas no Censo de População e Habitação no ref~iido
ano. DlRECCION DE ESTADrSTICA Y CENSO. Panamá em Cifras:
anõs 1977-1981. Panamá, ndv. 1982.
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Características Principais da Evolução Recente

Tendo delimitado este trabalho ao estudo do pe-

ríodo compreendido entre 1970 e 1980, é conveniente assim1ar

alguns aspectos mais importantes da evolução da atividade e-

conômica e alguns fatores sociais, durante essa década.

Após um período de expansao econômica, na déca-

da de 60 e primeiros anos da década de 70 (até 1974) embora

menos intensa que o período anterior, a economia do país en-

tra num período de estancamento motivado por diversos fato -

res.

Primeiramente de maneira geral, as fontes tradi

cionais de crescimento sofreram um enfrequecimento e perda

de dinamismo: exportações de banana, camarões, bens e servi-

ços vendidos na Zona do Canal, elementos motores da economia

nacional até 1972. Somado a este fator, deu-se um prolongado

ciclo de inflação-recessão mundial, que caracterizou grande

parte da década de 70 e que repercutiu na vida nacional, por

fatores que serão mencionados mais adiante.

o setor construção que tinha se desenvolvido no

tavelmente, favorecido pelos incentivos fiscais e maiores fa

cilidades de crédito até !973, teve uma desaceleração duran-

te o período 1975-1977, principalmente, devido i redução dos

investimentos privados. Esta redução foi resultante, da in-

certeza a respeito dos resultados nas negociações dos Trata-

dos do Canal; incerteza dos empresários numa fase onde a po-

lítica economica procurouiniciarmudanç as no padrão tradicional

de desenvolvimento, e se acrescentam a estes, outros de cara
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ter estrutural, como o enfraquecimento dos fatores que impul

sionaram o crescimento da economia, na década de 60 (export~

ção crescente da banana, aumento das vendas na Zon~ do Canal

do Panam~, desenvolvimento das atividades da Zona Livre de

Colón e uma corrente turística cada vez maior).

o Estado, para compensar as defici~ncias que a-

presentava o setor privado, obrigou-se a garantir a estabili

dade, mediante a exécução de políticas investidoras, influin

do favoravélmente no emprego e variiveis macroecon6micas, le

vando-o, inevitavelmente, a um acelerado endividamento.

A política governamental dirigiu suas inversões

a partir de 1973 a novos campos de atividades, tais como: re

cursos energéticos, projetos industriais e ao comércio;

que nos primeiros anos da década de 70, os seus investimen -

tos atenderam com maior prefer~ncia propósitos sociais como:

moradia, saúde e educação, em detrimento de atividades Vln-

culadas de modo direto com o fortalecimento da capacidade

produtiva. Não obstante, embora as novas políticas visassem

a criação de fontes de crescimento, canalizando o f i.nanc íamen

to externo, para os investimentos de tipo econ6mico e aprovei

t ar desta forma a posição geogrâfic.a do país, isto não signi~-
\-

Íicou o abandono dos setores sociais.

Continuou dando apoio: ao setor turismo, habita

çao , educação, sa.:iLde, desenvolvimento pecuário _~",-~grícola e
a pequenos projetos executados através do sistema de partici

pação popular.
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• A inflação-retessão mundial dos anos 70, causou

impacto direto na economia panamenha, e isto devido ao carac

ter extremamente aberto da economia nacional; ao reduzidomer

cado interno e à estrutua econômica pouco diversificada.

Dadas estas características da economia paname-
.,

nha, o paIs ~e encontra super-dirigido por fatores e interes

ses externos. Tanto é assim que a quantidade e diversificação

do comércio exportador, está sujeito aos preços e quan t i dides

estipulados pelos países compradores, que por sua vez lmpoem

condições algumas vezes desvantajosas para o Panamá. Da mes-

ma forma, as importações sejam de bens de consumo ou de in-

versão, são afetadas por um componente de inflação, fato que

escapa do controle nacional.

A depend~ncia financeira é outro fator condici~

nante, ji que os capitais provenientes do exterior se diri-

gem preferencialmente, às atividades nas quais estão intere~

sados os países credores, sendo que, quase sempre, esses in-

teresses estão orientados para atividades relacionadas com

as transnacionais, principalmente em ítens de exportação, 1m

pedindo, deste modo, dirigir esses recursos financeiros a

ítens que promovam o desenvolvimento nacional e regional.Des
'- -

ta forma atividades-chave, como as do setor primário, tem si

do postergadas em seu desenvolvimento, já que nao sao atrati

vas pelo baixo rendimento e altos riscos.

Além da depend~ncia do comércio exterior e fi-

nanceira, o Panamá tem a depend~ncia energética. Os sucessi-
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vos reajustes do petr6elo (do qual tem urna depend~ncia de
75%) durante os anos 70, criaram distorções, tanto na deman-
da corno na produção de seus derivados e de bens e serviços c~
ja produção está baseada em sua utilização. A compra do pe-
tr6leo tem uma grande importância nas transações do comércio
internacional do Panamá, corno o de~onstram os dadoi de 1977

A contração da demanda externa provocou diminui
ção na demanda dos produtos de exportação, por parte dos paí~ -
ses desenvolvidos, principalmente os produtos derivados do
petr6leo e o açúcar, que teve urna caída abrupta do preço ln
ternacional, fazendo com que o valor das exportações desces-
se, consequentemente em detrimento das possibilidades de in-
vestimentos, da balança de pagamento, da renda nacional, da
renda "per capita" e também urna diminuição na capacldade de
consumo.

o desajuste da economia trouxe, igualmente, o
agravamento do problema de desemprego, em 1979 alcança 8,8%
e em 1977,8,7%, os dois mais altos índices do período em es-
tudo.

Assim, as medidas adotadas pela Estado na ges-
tão economica traduziram-se, essencialmente, num aumento dos
gastos de consumo, investimento e emprego, assim como-o esta
belecimento da infraestrutura produtivã e social e apoio fi-
nanceiro aos setores produtivos. A magnitude desta açao, re-
flete-se no incremento médio dos investimentos anuais do Es



.309.

tado, para o período 1971-1974 foram de B/120,6 milhões e

em 1975-1978 de B/333,3milhões. Estes investimentos, impedi.

ram o agravamento da situação do emprego e até à redução da

taxa de desemprego em 1978, que foi de 8,1%.

Com relação as fontes de financiamento para es-

tes investimentos do Estado, convém assinalar que, como re-

sultado da crise econômica, ó ingresso da poupança nacional

foi-se debilitando e sendo substituido pela poupança externa,

via banco internacional, o que levou ao endividamento do se-

tor público e privado. Assim de 1970-1973, o investimento pg
blico, 27% do investimento total, foi financiado em 43% pela

poupança pública e 57% com a poupança privada e financiamen-

to externo; ji para 1976, s6 11,9% foi financiado mediante a

poupança pública e 88,1% via endividamento com o setor prlv~

do e o externo.

Enquanto ao comportamento do setor privado, re-

ferente às fontes de financiamento, apresentou para o perío-

do 1970-1973, 10,3% via endividamento com outros setores,sen

do que no ano de 1976, a poupança privada foi superior ao i~

vestimento privado em 3,7% canalizadós para o setor público.

~ .O estilo de desenvolvimento economlCO seguido '

durante o período de 1970-1980, teve também implicações re-

gionais, sendo principalmente a acentuação da dicotomia es-

trutural e que historicamente tem existido, entre a reglao

de trinsito e o interior do país. Teve-se um forte processo

concentrador de atividades associadas ao setor secundário e
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terciãrio, basicamente de ordem privado, sendo que a açao do

governo contribuiu em parte para aumentar a tend~ncia, medi

ante a provisão de capital social bãsico.

Não obstante, ao mesmo tempo, o Governo procurou

balancear esta .situação, mediante a destinação de recursos'

para a infraestrutura social no interior do pais e a criação

de uma base econ6mica mais dinimica, vinculada ao setor ru-
ral, via uso de recursos provenientes das rendas fiscais ou

da divida externa. Esta po1itica, gerou um processo de dimi-

nuição dos desequilibrios interregionais, com ~xitos eviden-

ciados nos setores sociais.

Tanto a concentração da atividade econ6mica co-

mo a concentração da população, caracterizam os desequi1ibri

os interregionais. Para se ter uma visão em conjunto do fen6

meno, observe-se que, tanto a concentração econ6mica. como

populacional do pais, encontra-se na região metropolitana(as

Provincias do Panamã e Co16n) a qual concentrava em 1977

malS de 50% da população e contribui a com mais de 70% do pro

duto interno bruto (PIB). A concentração populacional conti-

nuou a ser igualmente representativa para 1980 (mais~e 50%),

na reglao metropolitana.

Embora este processo de concentração seja bas -

tante alto em relação ao resto do pais, não hã nada que de-

monstre existir uma ameaça no desenvolvimento social, espaci

aI e econ6mico desta região metropolitana; não obstante, se

seu caracter tender a multiplicar-se, sera necessário aumen-
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tar significativamente os investimentos, de maneira a manter
os níveis de bem estar da populaç~o.

Voltando ao aspecto das estatísticas do traba-
lho, durante o período de 1970-;-1980,o desemprego constituiu
um dos problemas mais graves que o pais enfrentou, principal
mente durante os 5 filtimos anos do período, quando alcançou
a taxa de 11,4% (desemprego aberto e oculto) em 1978 e igual
mente em 1979 (vide tabela l1~.

Entre as principais causas que deram corno resu!
tado este fenômeno, podem ser mencionadas: a diminuiç~o do
crescimento do PIB, a redução dos níveis de investimentos pri
vados, a inflaç~o-recess~o mundial e a migraç~o rural-urbana.
Por outro lado, deu-se, também, o aumento nos níveis de esco-
laridade que influiram para a diminuiç~o das taxas de parti-
cipaç~o econômica da idade jovem.

Nos primeiros anos de 70 (1970-1974), o emprego
tinha crescido em 2,9% anual, enquanto que para 1974-1978 a
taxa chegou a 0,3% anual. Numa vis~o comparativa do conjunto
destaca-se que os setores de maior emprego absoluto (indfis -
tria, construç~o e comércio) cresceram aceleradas nos anos
sessenta e lentamente nos anos setenta. Corno consequ~ncia, a
con t ribu i çâo incrementaI no resultado global de 1970-1980 foi
pequeno, devido a que os setores de alto crescimento como:e-
letricidade, ·finanças e transportes, empregam mui to
m~o-de-obra em termos absolutos (vide tabela 13),

menos
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TABELA 12

POPULAÇÃO NÃO rNDIGENA. ECONOMICAMENTE ATIVA. DE 15 ANOS E MAIS UE IDADE.
SEGUNDO CONDIÇÃO, POR GRUPO DE OCUPAÇÃO: ANO 1978-1979

Grupo de Ocupação

TOTAL

Profissionais. Ténicos e Ocupações
afins .......•..........•..........
Gerentes, Administradores e funcio
nirios com cargo de direção
Empregados de Escritório e ocupa-
ções afins ...........•......•....
Vendedores e ocupações afins- .....
Ag ri cult orcs , Pecuários, Pp.scadores
Caçadores, Madereiros e ocupações
afins .........•..•...............
Condutores de Nc ios de Transporte
e Ocupações afins .
Artesãos, Operários em Ocupações
Relacionadas a "Tc ccLagcm , Confec -
ção de Vestuário e Calçado, Carpin
taria, Indústria da Construção e
Mcc â n i c a ••••••••••••••••••••• : •••

Outros Artesãos e Operários .
Operários de Obra e crnnrc itc iros,n.
e.o.c ; -.•.•...........
Trabalhadores em Serviços Pessoais
e em Ocupações afins .~ .
Trabalhadores em Ocupações não iden
tificadas ou não dec]aradas e ou--
tros Trabalhadores, n.e.o.c .
Procuram seu primeiro emprego ....

( em milhares de pessoas)

Pqpu1ação Economicamente Ativa

1978 1979

Total Ocupada Desocupada Total Ocupada Desocupada

543,080 499,305 43,775 577,758 527,026 50,732

46,627 45,774 853 48,349 47,] 09 1,240

21,715 21,312 403 23,563 22,992 571

62,319 59,334 2,985 66,544 62,646 3,898

35,454 33,842 1,612 40,144 36.544 3,600

138,882 137,405 1,477 146,766 ]45,344 1,422

26.435 25,412 1,023 28,506 27,245 l. 261

68.571 63,192 5,379 76,663 69,794 tl.869

10,.424 10,229 195 10,801 10,236 565

_21,862 20.551 1.,311 25,139 23. i 60 1.979

87,899 81,969 5,930 90,142 81 ,430 8,712

285 285 526 526

22,607 22,607 20,615 20,615

qU3ntidade nula ou zero
du do não aplicável ao grupo de categoria

n.e.o.c. n~o especificado em outra categoria

Fonte: -PAi'AMÁ. Dirección de Estadística y Censo.
Sección 441 - Trabajos y Salarios. Panamá,

-,
Situación Social-Estadística!' de] Trabajo: Anos 1978-1~179.
fev. 1982. (Estadística Panamenha). '.....'"

~
Obs. : Não pode ser adaptado aos grupos ocupacionais estabelecidos pelo IBGE.



TABELA 13

POPULAÇÃO NÃO TNDIGENA, ECONOMJCA~IENTE ATIVA, OCUPADA NA REPOBLICA,
SEGUNDO OS SETORES DE ATIVIDADE: ANOS 1975-1979

( em milhares de pessoas)
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Setor de Atividade 1976
(ago)

População Ocupada -
1975
(nov) 1979

{a g o )
1977
(out)

1978
(ago)

TOTAL 461,200

Agricultura, Caça, Silvicultura
e Pesca ...............•....... 147,270

Indústria Extrativa de Minerais
Indústrias Man~fatureiras ..... 42,860

4,650

30,470

Eletricidade, Gás e Água .
Construção .
Comércio no Atacado e Varejo e
Restaurantes e Hotéis . 60,080

Transporte, Armazenagem e Comu-
nicações ...........•.......... 22,730
~stabelecimentos Financeiros
Bens Imóveis e Serviços Presta-
dos as Empresas .
Serviços Comunitfirios. So~i~is
('Pessoais _ .

13,850

119,600

19,320Árca do C~nal do Panamá .

471,600

370

]48,740

240

47,930

5,600

470,500

147,740

400

48,460

5,670

24,360

64,280

25,080

15,600

]20,500

]8,410

499,305

144,217

414

49,132

6,982

25,690

66,155

27,411

19,421

141,447

18,436

527,026

154,885

708

53,429

6,355

30,815

70,865

28,592

19,640

144.149

17,588

-------------------------------------------------------------------------------

29,130

64,670

24,120

15.460

"118.060

17,650

1. A população ocupada corrcsponde ã população nao índigena de 15 anos e mais de idade. As ci-
fras referem-se a uma semana dos meses indicados, de cada ano ..

Fonte: PANAMÁ. Dirección de Estadística y Censo. Situación Socia1 - Estadísticils deI Tri1b<.lio
Anos 1978-1979. Secc i ôn 441 - Trabajos y Salarios. Panamá, fev. 1982. (Es t adIst ica Pana
menha).

Obs. : Nid foi possível a~otar a classificaçio dos setores de atividade segundo anuários esta-
tísticos do IBGE, dado que as informações sofreriam alterações signific3tivas.

;
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As atividades econ6micas onde se produziu maior

desemprego em 1980, foram as seguintes: trabalhadores de ser

viço (7.365), Com~rcio (3.690), Ind~stria Manufatureira(3.135)

e a Construção (2.775). Este comportamento foi-se manifestan

do no segundo período da d~cada, com certas alterações nas

duas ~tlimas atividades, onde a construção superóu o de~rnpr~

go da .indíistri a manufatureira, especificamente no ano de 1978.

Por outro lado, tâmb~m foi observada uma redu-.
-çao em termos absolutos nos postos de trabalho dos setores t

da agricultura e da Zona do Canal. No caso da agricultura,fui

a consequ~ncia do desenvolvimento de outras atividades econ6

do Canal entre outras razões, deveu-se ã utilização de "Con-

tainers" nos portos e ã nova legislação que aumentou o salá

rio mínimo por hora para empregados dom~sticos e trabalhado~

res manuais.

Finalmente, como fato de import~ncia suscitado

neste período, para o Panamá e sua economia foi, a finaliza-

ção das negociações do "Tratado Torrijos-Carter", entre o P~

namá 'e os Estados Unidos da Am~rica. A execução do "Tr~tado

do Canal", ofereceu ao país, a oportunidade de impulsionar, I

mais ainda sua integração nacional, ao facilitar em todo o

territ6rio um estado de maior equilíbrio no uso do espaço na

cional, como tamb~m, ampliar a capacidade para integrar os

planos e programas específicos de investimentos nesta area

com os planos e programas nacionais, dirigindo-o ã melhor

utilização dos recursos dd país e por Gltimo, melhorar a in-
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tegração econ6mica nacional ao vincular o mercado da area do
canal com o resto do mercado nacional.

o "Tratado Torrijos-Carter", traz em seu bojo
um importante desafio para opafs nos pr6ximos anos, sobre o
qual, devem ser revertidos, da melhor forma possfvel, todos I
os recursos e beneffcios ao Panami. ~
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