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RESUMO 

Este estudo tem especial importância para os gestores públicos, bem como para a iniciativa 

privada, que têm a incumbência de realizar planejamento, já se antecipando às dificuldades que 

podem ser enfrentadas no futuro. Analisa-se o crescimento da população de engenheiros bem 

como sua distribuição por sexo e idade desde 1980 até 2010 no Brasil e em Minas Gerais, a fim 

de melhor compreender a dinâmica demográfica desta população. Paralelamente, compara-se 

com a população com ensino superior de maneira geral e com a população com idades acima de 

20 anos. Posteriormente, realiza-se uma projeção do estoque destes profissionais, segundo sexo e 

idade, no período 2010-2030. Do ponto de vista demográfico, este trabalho se justifica uma vez 

que Minas Gerais encontra-se diante de uma janela de oportunidades provocada pelo bônus 

demográfico. Diversos autores argumentam que este é o momento ideal para realizar 

investimentos em qualificação da população, uma vez que há uma elevação da renda per capita. 

No caso específico dos engenheiros, esta janela de oportunidades pode estar sendo 

potencializada pelo atual cenário econômico. Uma importante contribuição metodológica deste 

trabalho é a incorporação da metodologia para estimação e projeção do componente migratório 

dos engenheiros. A projeção se deu em três cenários simulados, os quais apontam para um 

crescimento significativo do volume de engenheiros no estado nas próximas décadas. Este 

crescimento virá acompanhado de um rejuvenescimento e um aumento na participação relativa 

das mulheres na estrutura etária da população de engenheiros. 

 

 

Palavras-chave: Projeção demográfica. Janela de oportunidades. Engenheiros. Mão de obra 
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1 INTRODUÇÃO 

Nos últimos anos o Brasil vem experimentando um forte ritmo de crescimento econômico, o que 

tem provocado preocupações de empresários e estudiosos quanto a uma possível falta de mão de 

obra. Verdade é que, se comparado a países como China, Coréia, Estados Unidos e Japão, o 

Brasil está realmente atrasado, tanto no que se refere ao estoque, quanto à formação destes 

profissionais. 

 

Neste sentido, realiza-se uma análise do atual estoque de engenheiros em Minas Gerais para 

identificar se o estado segue a mesma tendência observada no país. Além disso, realiza-se uma 

projeção do estoque destes profissionais, segundo sexo e idade, no período 2010-2030. Este tipo 

de estudo, tem especial importância para os gestores públicos bem como para a iniciativa 

privada, que têm a incumbência de realizar planejamento, já se antecipando às dificuldades que 

podem ser enfrentadas no futuro.  

 

No campo da demografia, este trabalho se justifica uma vez que o Brasil e as Unidades da 

Federação encontram-se diante de uma janela de oportunidades provocada pelo bônus 

demográfico. Isto significa que a transição demográfica pela qual o país está passando tem 

provocado mudanças em sua distribuição etária, aumentando o peso relativo da população em 

idade ativa (15 a 64 anos). Diversos autores argumentam que este é o momento ideal para 

realizar investimentos em qualificação da população, uma vez que há uma elevação da renda per 

capita. Além disso, no caso específico dos engenheiros, esta janela de oportunidades pode estar 

sendo potencializada pelo atual cenário econômico do país, como será mostrado no decorrer do 

trabalho. 

 

2  PROJEÇÕES DE MÃO DE OBRA NA AMÉRICA LATINA E BRA SIL 

O uso de projeções demográficas fornece contribuições que podem ser significativas para o 

planejamento de atividades, tanto no setor privado, quanto no setor público, uma vez que 

permitem investigar as condições que consideram cortes específicos de acordo com a faixa etária 

e o sexo das pessoas (ONU, 1956; FÍGOLI, 2011). 

 

No que diz respeito à projeção de mão de obra qualificada, a relevância se manifesta a partir do 

seu envolvimento com esferas que vão desde o crescimento econômico até o suprimento de 

demandas sociais. Também deve-se lembrar que o crescimento populacional projetado para as 

próximas décadas exigirá novas ampliações da infraestrutura, o ordenamento da ocupação e uso 
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do espaço terrestre e das águas, o monitoramento das mudanças climáticas e dos demais fatores 

de impacto ambiental como poluição, produção, tratamento e destino de rejeitos, efluentes, 

emanações gasosas, irradiações eletromagnéticas, suspensões etc, todas tarefas cruciais que 

demandam a atuação do engenheiro (IEL, 2006).  

 

Apesar da relevância das projeções de mão de obra qualificada, ainda são incipientes os estudos 

sobre o tema na América Latina e no Brasil (RODRIGUES, 2008). Os principais estudos 

existentes na literatura se referem à projeção de profissionais médicos, como Medina (1988) e 

Goic (1994, 1999), que desenvolveram metodologia de projeção com base no método das 

componentes demográficas2. 

 

No Brasil, apesar de haver necessidade de se desenvolver mais estudos dessa natureza, observa-

se, nos últimos anos, alguns esforços para utilizar tal metodologia. A começar por Rodrigues 

(2008), que projeta o número de profissionais médicos em Minas Gerais para os anos 2010, 2015 

e 2020, utilizando instrumental demográfico. Wong et al. (2013) estimam o contingente de 

médicos segundo especialidades no Brasil e definem o volume esperado nos próximos 20 anos.  

 

Já com relação aos profissionais com formação nas áreas de engenharia, produção e construção, 

Pereira et al. (2012) projetam o volume e a estrutura por sexo e idade para o Brasil nos anos 

2010, 2015 e 2020. O método adotado pelos autores se baseia naquele desenvolvido por 

Rodrigues (2008). 

 

O presente estudo orienta-se pela metodologia adaptada por Pereira et al. (2012), entretanto, se 

faz necessária a adaptação no que tange à incorporação da variável migração, uma vez que os 

autores, considerando o Brasil uma população fechada à migração internacional, não 

incorporaram esta variável. Destarte, tal opção metodológica é de certa forma aceitável quando 

se trabalha com a abrangência de todo o país, principalmente pela carência de bases de dados 

confiáveis sobre este tipo de informação. Entretanto, no tocante à migração interna, entre 

Unidades da Federação, este pressuposto deve ser mudado. Além disso, os censos demográficos 

brasileiros fornecem informações de qualidade desde 1991, principalmente para os estados da 

região sudeste, no que se refere a fluxos migratórios. (CARVALHO & RIGOTTI, 1998). 

 

  

                                                 
2 Uma revisão detalhada destes trabalhos pode ser consultada em Rodrigues (2008). 



 

2.1 - Formação de novos profissionais 

Apesar dos avanços observados no ensino superior brasileiro nas últimas décadas

UNESCO (2010) mostram que, no contexto internacional, o Brasil continua atrasado no que diz 

respeito à formação de profissionais em engenharia.

engenheiros para cada 10 mil habitantes, a China em 2009 já formava cerca de 14,4, a Rússia e a 

Coreia em 2006 já alcançavam a marca de 29,1 e 37,9 egressos para cada 10 mil habitantes

respectivamente.  Colenci et al

de vagas no ensino superior não é suficiente, é preciso resolver também o problema da evasão, 

que tem se mostrado elevada nestes cursos. E parte desta evasão é devida à

educação básica. 

 

Por outro lado, não se pode desconsiderar o efeito do cenário econômico sobre a formação de 

novos engenheiros. Neves (2012) 

experimentando forte expansão do ensino

ensino pago. Entretanto, na década de 1980, a instabilidade econômica e a inflação vivenciadas 

pelo Brasil tiveram um forte impacto negativo na procura pelo ensino superior. Uma boa 

tradução para a recessão econômica que atravessava o Brasil é o curioso caso de Odil Garcez 

Filho, engenheiro paulista que, sem expectativas de atuar na sua área, abriu uma lanchonete na 

Avenida Paulista e deu o sugestivo nome "O engenheiro que virou suco" (CAFARDO, 2008). 

Para Neves (2012), uma economia estável, o aumento do bem

acompanhado de redução da desigualdade social e o crescimento das matrículas no ensino 

médio, constituíram os elementos necessários para a expansão do ensino superior observada n

país a partir de 1994. As reflexões sobre a literatura revisada permitem afirmar que a formação 

de engenheiros, como mão de obra qualificada que são, está apoiada em um tripé tal qual a figura 

abaixo: 

Figura 1: Esquema ilustrativ
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novos profissionais - o engenheiro que virou suco 

observados no ensino superior brasileiro nas últimas décadas

UNESCO (2010) mostram que, no contexto internacional, o Brasil continua atrasado no que diz 

rofissionais em engenharia. Em 2011 o país formou cerca de 3,2 

engenheiros para cada 10 mil habitantes, a China em 2009 já formava cerca de 14,4, a Rússia e a 

Coreia em 2006 já alcançavam a marca de 29,1 e 37,9 egressos para cada 10 mil habitantes

et al. (2011) argumentam que, para resolver este problema, 

não é suficiente, é preciso resolver também o problema da evasão, 

que tem se mostrado elevada nestes cursos. E parte desta evasão é devida à

Por outro lado, não se pode desconsiderar o efeito do cenário econômico sobre a formação de 

novos engenheiros. Neves (2012) relata que, a partir da década de 1960, o Brasil vinha 

experimentando forte expansão do ensino superior, graças à expansão do setor privado, com 

ensino pago. Entretanto, na década de 1980, a instabilidade econômica e a inflação vivenciadas 

pelo Brasil tiveram um forte impacto negativo na procura pelo ensino superior. Uma boa 

o econômica que atravessava o Brasil é o curioso caso de Odil Garcez 

Filho, engenheiro paulista que, sem expectativas de atuar na sua área, abriu uma lanchonete na 

Avenida Paulista e deu o sugestivo nome "O engenheiro que virou suco" (CAFARDO, 2008). 

Neves (2012), uma economia estável, o aumento do bem-estar geral da população 

acompanhado de redução da desigualdade social e o crescimento das matrículas no ensino 

médio, constituíram os elementos necessários para a expansão do ensino superior observada n

As reflexões sobre a literatura revisada permitem afirmar que a formação 

de engenheiros, como mão de obra qualificada que são, está apoiada em um tripé tal qual a figura 

: Esquema ilustrativo da formação de mão de obra qualificada

Mão de 
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Econômico
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Educacional

Componente 
Demográfico

observados no ensino superior brasileiro nas últimas décadas, dados da 

UNESCO (2010) mostram que, no contexto internacional, o Brasil continua atrasado no que diz 

m 2011 o país formou cerca de 3,2 

engenheiros para cada 10 mil habitantes, a China em 2009 já formava cerca de 14,4, a Rússia e a 

Coreia em 2006 já alcançavam a marca de 29,1 e 37,9 egressos para cada 10 mil habitantes, 

. (2011) argumentam que, para resolver este problema, a criação 

não é suficiente, é preciso resolver também o problema da evasão, 

que tem se mostrado elevada nestes cursos. E parte desta evasão é devida à baixa qualidade da 

Por outro lado, não se pode desconsiderar o efeito do cenário econômico sobre a formação de 

que, a partir da década de 1960, o Brasil vinha 

superior, graças à expansão do setor privado, com 

ensino pago. Entretanto, na década de 1980, a instabilidade econômica e a inflação vivenciadas 

pelo Brasil tiveram um forte impacto negativo na procura pelo ensino superior. Uma boa 

o econômica que atravessava o Brasil é o curioso caso de Odil Garcez 

Filho, engenheiro paulista que, sem expectativas de atuar na sua área, abriu uma lanchonete na 

Avenida Paulista e deu o sugestivo nome "O engenheiro que virou suco" (CAFARDO, 2008). 

estar geral da população 

acompanhado de redução da desigualdade social e o crescimento das matrículas no ensino 

médio, constituíram os elementos necessários para a expansão do ensino superior observada no 

As reflexões sobre a literatura revisada permitem afirmar que a formação 

de engenheiros, como mão de obra qualificada que são, está apoiada em um tripé tal qual a figura 

o da formação de mão de obra qualificada 
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Desta forma pode-se dizer que os resultados da projeção desta componente seriam tão mais 

realísticos na medida em que se dispusesse de alguns insumos tais como:  

- Projeção da demanda por profissionais qualificados com definição, inclusive, de 

engenheiros nos próximos anos, dada uma política de desenvolvimento estratégico da 

economia; 

- Plano Diretor da educação, informando as metas referentes ao número de vagas a serem 

criadas nos próximos anos, o percentual de preenchimento destas vagas, bem como das 

estratégias para minimizar os índices de evasão; 

- Projeções demográficas, das quais pode-se obter o volume populacional nas idades de 

cursar o ensino superior (18 a 24 anos). 

2.2 Mortalidade 

Quanto à componente mortalidade, não foram identificados estudos no país que tratem 

especificamente do profissional de engenharia. Entretanto, alguns autores indicam uma menor 

mortalidade para a população com maior escolaridade (MULLER, 2002; PÉREZ & TURRA, 

2008). Para o profissional médico, Rodrigues (2008) e Wong et al. (2013) apontam uma série de 

estudos sobre o assunto no contexto internacional, que identificam uma tendência à menor 

mortalidade da população médica, se comparada à população em geral, porém não foram 

encontrados trabalhos aplicados ao Brasil. 

 

A alternativa encontrada por Rodrigues (2008) foi considerar a mortalidade entre médicos 

mineiros um pouco inferior à média da população em geral. Já Wong et al. (2013), utilizando 

informações da Relação Anual de Informações Sociais (RAIS, 2013) estimaram taxas de 

mortalidade, por sexo e idade, para a população de médicos e demais trabalhadores da economia 

formal no Brasil em 2010. No caso dos engenheiros, Pereira et al. (2012) utilizaram as 

informações de mortalidade do Distrito Federal independente do grau de escolaridade, por ser 

este o estado com maior expectativa de vida do país. 

 

IPEA (2013) têm estudado a possibilidade de utilizar a informação advinda do novo quesito de 

mortalidade do Censo Demográfico de 2010 (IBGE,2012)  para estimar a mortalidade de 

engenheiros. Trata-se da pergunta sobre a existência do óbito nos últimos 12 meses no domicílio, 

sendo possível identificar o sexo e a idade do indivíduo falecido, mas não sua escolaridade. Por 

esta razão os autores adotaram o pressuposto de que, pessoas residentes no mesmo domicílio, 

tendem a ter níveis de mortalidade semelhantes, e tem utilizado esta informação como Proxy 

para a mortalidade de engenheiros.  
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2.3 Migração 

Finalmente, no tocante à migração, esta é a componente de maior complexidade em estudos 

demográficos e de projeções, principalmente em se tratando de migrações de uma população tão 

específica quanto a de engenheiros. Wong et al. (2012) em trabalho de projeções sobre a 

disponibilidade de médicos para Minas Gerais, por não dispor de informação direta sobre fluxos 

migratórios destes profissionais, considerou que esta população seguiria o mesmo padrão 

migratório que a população em geral do estado. À luz da disponibilidade das informações do 

Censo Demográfico de 2010 (IBGE, 2012), esta estratégia pode ser melhorada. 

 

3 - METODOLOGIA 

3.1 Bases de dados 

Os censos demográficos do IBGE foram as principais bases de dados utilizadas neste trabalho. 

Outra base de fundamental importância, são os microdados dos Censos da Educação Superior do 

Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP, 2012), no 

período 20003 a 2011, que fornecem informação a respeito da evolução do total de vagas, alunos 

ingressantes e concluintes do ensino superior em engenharia em Minas Gerais.  

 

Neste trabalho entende-se por engenheiros os profissionais titulados em cursos pertencentes à 

área Engenharia, Produção e Construção. Esta classificação foi definida pela OCDE (2011) e tem 

sido utilizada pela UNESCO, pelo IBGE e também pelo INEP, que são as principais fontes de 

dados deste estudo.  

 

3.2 Técnicas e Métodos 

A metodologia proposta neste trabalho tem fundamento naquela desenvolvida por Goic (1994; 

1999) e que vem sendo aprimorada e adaptada para o contexto brasileiro (RODRIGUES, 2008; 

PEREIRA et. al., 2012; WONG et. al., 2013). Esta por sua vez, se baseia na combinação do 

modelo simplificado de entradas e saídas com a equação compensatória. Segue uma breve 

explicação da metodologia apresentada no quadro 1. 

 

A população de engenheiros, ao final de um período de tempo (T1), é dada pela população de 

engenheiros no ano base (T0), incrementada pelo total de novos engenheiros titulados no período 

(egressos do ensino superior), e decrementada pelos engenheiros aposentados, bem como por 
                                                 
3  Realizou-se análise de consistência entre os microdados e os resultados divulgados pelo INEP para os censos 

disponíveis para períodos anteriores a 2000 e os resultados não foram satisfatórios. A equipe técnica do INEP 
informou que estas inconsistências já foram constadas e que estes microdados não devem ser utilizados. 
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aqueles que vieram a falecer no mesmo período. Junte-se a esta, o total de engenheiros 

imigrantes subtraindo o total de engenheiros emigrantes no período. Observa-se que, nesta 

equação, o foco do estudo é no total de engenheiros à disposição no mercado de trabalho, não 

considerando a situação de atividade ou não em ocupações tipicamente de engenharia.  

Quadro 1: Equação compensatória 

 

 

 

 

3.2.1 População no Ano Base 

Para estimação desta componente foi utilizada a base de dados do Censo Demográfico (IBGE, 

2012) como dito anteriormente. Além disso, foi considerada apenas a população com idades 

entre 20 e 70 anos, uma vez que, dados da PNAD mostram que 99,3% da população 

economicamente ativa com ensino superior completo de escolaridade no Brasil em 2009 tinha 

menos de 70 anos de idade (PEREIRA et al, 2011). 

 

3.2.2  Entradas de novos profissionais 

Considera-se que o volume de egressos do ensino superior nesta área seja definido por três 

variáveis, a saber: total de vagas disponíveis; percentual de preenchimento destas vagas e o 

índice de titulação (complementar da evasão). E acredita-se que a relação entre estas variáveis 

compondo o volume total de egressos pode ser simplificada como na expressão: 

Equação 1: Volume total de egressos 

��,�,� 	= ��,�	
. ��,�,�	
. �,�,� 

em que: 

 E é o volume total de egressos; 

b) Para estimar a variação no estoque de engenheiros entre dois períodos 

a) Para estimar a variação na população entre dois períodos 

Adaptado de Wong et. al. (2013) 

= P(T1) 

Estoque de 
Engenheiros

(T1) 

Nascimentos(T0, T1) 
- 

Óbitos (T0, T1) 

Imigrantes (T0, T1) 
- 

Emigrantes (T0, T1) 
P(T0) 

Novos Engenheiros(T0, T1) 
- 

 Aposentados (T0, T1) 
- 

Óbitos (T0, T1) 

Engenheiros Imigrantes 
(T0, T1) 

- 
 Engenheiros 

emigrantes (T0, T1) 

Estoque de 
Engenheiros

(T0) 

+ + 

= + + 
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 V é o total de vagas; 

 P é o percentual de vagas preenchidas; 

 T é o índice de titulação4; 

 i é o tipo de curso, podendo ser bacharelado ou tecnólogo; 

 s é o sexo5  e; 

 t o ano em questão. 

Neste sentido, buscou-se através das estatísticas do ensino superior analisar o comportamento 

histórico das variáveis Total de Vagas, Percentual de vagas preenchidas e Titulação em cursos de 

Engenharia, Produção e Construção, a fim de identificar quais têm sido as tendências. 

 

3.2.3 Mortalidade 

Adotando o pressuposto de IPEA (2013) de que co-residentes têm mortalidade semelhante, 

selecionou-se apenas os domicílios onde residia ao menos um indivíduo com escolaridade de 

ensino superior. Observou-se o total de óbitos por sexo e idade, calculando assim as taxas 

específicas de mortalidade. Destas taxas, calculou-se, o diferencial de mortalidade da população 

residente em domicílios com ao menos um indivíduo com ensino superior, para o restante da 

população. A partir deste diferencial, selecionou-se tabelas de sobrevivência modelo, estimadas 

pela divisão de população da ONU (2010), cujas taxas de mortalidade tivessem a mesma 

diferença média quando comparadas com a tabela de sobrevivência estimada para o Brasil em 

2009. Com isto foi possível estimar a esperança de vida ao nascer da população residente em 

domicílios com ao menos um indivíduo com ensino superior no Brasil e a consequente tabela de 

sobrevivência. Este resultado será utilizado como Proxy para o estado de Minas Gerais. 

3.2.4 Aposentadoria 

Utilizando dados da PNAD (IBGE, 2009), Pereira et al (2012) estimaram que 99,2% da 

população economicamente ativa com nível superior de escolaridade no Brasil tinha menos de 70 

anos de idade. Considerando esta evidência, adotou-se neste trabalho a idade de 70 anos como o 

limiar em que todos os engenheiros estarão aposentados. 

3.2.5 Migração 

Destaca-se que, para este trabalho, apenas é considerado migrante o indivíduo que realizou 

mudança permanente de domicílio entre duas Unidades da Federação, não sendo considerada 

migração, portanto, movimentos entre UF's que não envolvam mudança permanente de 

residência ou movimentos que acarretem mudança permanente, mas dentro da própria UF 

                                                 
4 Metodologia proposta por Silva Filho (2007), utilizada também por Pereira et al (2012) 
5 Griffith (2010) conclui que existem diferenciais de desempenho, entre homens e mulheres, em cursos de 
    Ciências, Tecnologia, Engenharia e Matemática. 
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(RIGOTTI, 1999). A informação aqui utilizada advém do quesito de migração de data-fixa dos 

censos demográficos; Define-se, portanto, alguns conceitos: 

Engenheiro imigrante: é o engenheiro que, na data-fixa no passado, NÃO residia na Unidade da 

Federação mas reside na data de referencia do censo. 

Engenheiros Emigrante: é o engenheiro que, na data-fixa no passado, residia na Unidade da 

Federação mas NÃO reside na data de referencia do censo. 

Saldo migratório: é a diferença entre engenheiro imigrante e engenheiro emigrante. 

 

É importante lembrar que apenas são captados nestes quesitos os engenheiros migrantes que 

sobreviveram até à data do censo. Ou seja, o engenheiro que realizou um movimento migratório 

e veio a óbito antes do recenseamento não foi computado, de maneira que os resultados 

encontrados através das técnicas diretas aqui utilizadas podem subestimar ligeiramente os 

movimentos migratórios. Outro ponto a se considerar é que a informação de data-fixa advém do 

questionário amostral do Censo, e está sujeita a erros amostrais como toda pesquisa desta 

natureza, principalmente por se tratar de um estrato tão específico que é a população com ensino 

superior em engenharia. Ressalta-se ainda que os engenheiros podem residir em uma UF mas 

trabalhar em outra UF, nestes casos não serão computados como migrantes. 

 

Para melhor compreensão da componente migração dos engenheiros no contexto nacional, além 

da matriz de migração, calculou-se também as Taxas Líquidas de Migração (TLM) para cada 

UF, neste caso definidas como o saldo migratório dividido pela população total de engenheiros, 

observada na UF ao final do período6. Especificamente para o estado de Minas Gerais, calculou-

se ainda as TLM's da população de engenheiros por sexo e idade quinquenal, com o intuito de 

compreender melhor qual tem sido o comportamento desta componente no estado. 

 

Para realização da projeção adotou-se duas hipóteses para a componente migração: na primeira a 

população é considerada fechada às migrações (ou que o saldo migratório é nulo); na segunda, 

considera-se que as taxas líquidas de migração observadas para a população de engenheiros em 

Minas Gerais no ano 2010 se manterão constantes, em todo o período da projeção (GOIC, 1994, 

1999; RODRIGUES, 2008). 

                                                 
6 Rigotti (1999) destaca que não existe uma única definição de taxa líquida e que a interpretação varia conforme 
    a definição, daí a necessidade de explicitar qual conceito é utilizado no trabalho. 
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4  Dinâmica demográfica da população de engenheiros - 1980 a 2010 

Antes de realizar qualquer projeção populacional, se faz necessário conhecer sua dinâmica 

demográfica, ou seja, quais têm sido as trajetórias das componentes, bem como os efeitos da 

interação entre elas. Para tanto, devem ser observados: o volume da população, a sua distribuição 

por sexo e idade e quais têm sido os ritmos de entrada e de saída. Vale lembrar que em uma 

população, via de regra, as entradas se dão via nascimentos e imigração enquanto as saídas se 

dão via mortalidade e emigração. Já no caso de populações muito específicas, como é o caso da 

população de engenheiros, os nascimentos são substituídos pelos novos egressos e, às saídas 

deve-se acrescentar os aposentados. 

 

4.1 Volume e estrutura populacional segundo sexo e idade 

Estima-se que a população de engenheiros residentes no Brasil em 2010 alcançou pouco mais de 

1 milhão de profissionais, dos quais 10% se encontravam em Minas Gerais. No gráfico 1 

observa-se que esta população tem tido incremento positivo desde 1980, tanto no nível nacional 

quanto no nível da Unidade da Federação (UF). Comportamento semelhante pode ser observado 

para a população acima de 20 anos de idade7 bem como aquela com ensino superior8. 

 

Nota-se que no período compreendido entre os anos 1991 e 2000 há uma desaceleração do 

crescimento da população com ensino superior. Considera-se que esta desaceleração seja reflexo 

da década de 1980 que, para alguns economistas, é considerada como a década perdida, sendo 

marcada pela estagnação do nível de atividade, profundos desequilíbrios macroeconômicos e 

hiperinflação. Além disso, pode-se dizer que o período compreendido entre os anos 1980 e 1993 

apresentou baixas taxas de crescimento médio da economia, apenas 2,1% a.a., fazendo com que 

o país registrasse uma estagnação do PIB per capta no período (PINHEIRO, 1999; NEVES, 

2012).  

 

Entretanto, após este período o PIB tomou um ritmo de crescimento sustentado, ainda que baixo, 

sendo que, a partir de 2003, observa-se seu crescimento mais acelerado. Ao mesmo tempo, nota-

se que a curva de crescimento do ensino superior acelera-se, o que mostra um aumento da 

qualificação do país. Em menor medida este crescimento inclui a formação de engenheiros 

(GRÁFICO 1). Outra medida também importante ao se analisar a dinâmica demográfica de uma 

                                                 
7 Restringe-se a esta população para realizar uma comparação mais coerente, uma vez que a população com  
    ensino superior é composta por indivíduos com 20 anos de idade ou mais. 
8 Neste trabalho entende-se por população com ensino superior todos os indivíduos que declararam, nos censos  
    demográficos, titulação máxima ensino superior completo, em qualquer área, inclusive engenharia. 
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população é a Razão de Sexo9. No Gráfico 2 pode-se observar uma tendência de redução da 

razão de sexo de maneira geral. Relativo a população acima de 20 anos de idade, se analisadas as 

tabelas de mortalidade apresentadas pelo IBGE nos últimos anos, isto pode ser explicado pelo 

aumento da expectativa de vida, uma vez que os ganhos foram mais expressivos para as 

mulheres. 

Gráfico 1: PIB per capita, população residente, 20 anos de idade ou mais, com título de ensino superior e 

superior em engenharia, produção e construção, Brasil e Minas Gerais - 1980 a 2010 - Índice de variação 

1980 = 100 

 

Entretanto, para a população com ensino superior e para a população de engenheiros, outros 

fatores podem estar envolvidos, tais como o aumento de oportunidades para o acesso à educação 

para as mulheres, refletindo em uma maior igualdade de gênero. De acordo com Alves e Correa 

(2009), historicamente a educação sempre foi um privilégio dos homens. No Brasil, a primeira 

vez que as meninas tiveram acesso ao ensino primário foi no século XIX; posteriormente o 

acesso se expandiu para a educação secundária, porém, apenas ao magistério. O acesso ao ensino 

superior era ainda mais restrito, sendo facultado pelo império apenas em 1881. Ainda assim, 

dificilmente uma mulher conseguia ingressar no ensino superior, uma vez que o ensino 

secundário era caro, essencialmente masculino e os cursos Normais não habilitavam as mulheres 

para as faculdades (BELTRÃO & ALVES, 2009). 

 

                                                 
9 Esta medida expressa o número de pessoas do sexo masculino para cada 100 pessoas do sexo feminino e é  
    obtida através do quociente entre população masculina e feminina. 
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Gráfico 2: Razão de sexo população acima de 20 anos de idade, com ensino superior e engenheiros, Brasil e 

Minas Gerais - 1980 a 2010 

 

 

Além do volume total e da composição por sexo, para compreender bem a dinâmica demográfica 

da população em estudo, se faz necessário observar a estrutura etária desta. Nos gráficos 3 e 4 

são apresentadas as pirâmides etárias da população de engenheiros para o Brasil e Minas Gerais.  

 

Gráfico 3: Composição por sexo e idade da população residente (engenheiros), Brasil - 1980 a 2010 
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Gráfico 4: Composição por sexo e idade da população residente (engenheiros), Minas Gerais - 1980 a 2010 

 

Comparando os gráficos 3 e 4, pode-se observar que, tanto no Brasil, quanto em Minas Gerais, 

há um envelhecimento da estrutura etária dos engenheiros entre os anos 1980 e 2000, uma vez 

que há um estreitamento da base da pirâmide. Em contra partida, no decênio 2000 a 2010 

observa-se um rejuvenescimento, uma vez que a base da pirâmide apresenta uma expansão, 

aferindo maior peso relativo para os grupos etários mais jovens. Isto se deve a variações no 

fluxo, ou seja, à dinâmica de formação no ensino superior. 

 

4.2 O Fluxo: dinâmica de formação de engenheiros 

O Gráfico 5 mostra que o volume de egressos do ensino superior brasileiro vinha apresentando 

um aumento expressivo desde 1960 mas, logo ao início da década de 1980, sofreu uma 

estagnação e até mesmo uma retração; este comportamento permaneceu até meados da década de 

1990. A partir de 1994 o volume de egressos volta a se expandir de maneira acelerada, chegando 

a alcançar, em 2011, a marca de 865.161 egressos, 3,5 vezes o observado em  1994. 

 

Para o estado de Minas Gerais não se dispõe de dados sobre o ensino superior de todo o período, 

mas apenas para os anos compreendidos entre 1988 e 2011. Ainda assim, o que se observa é que 

o comportamento estudado do ensino superior tem sido semelhante ao observado no país, ou 

seja, uma forte expansão que tem se acelerado nos últimos anos. Para 2011, o número de novos 

profissionais engenheiros em Minas Gerais foi de 8,5 mil, mais que o dobro do início da década, 

quando se formaram 4,1 mil engenheiros. 
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Gráfico 5: Candidatos, egressos do ensino superior  e PIB per capita - Brasil, 1960 a 2011 

 

 

4.3 Análise das migrações 

Nota-se que a população de engenheiros vem seguindo tendência semelhante à da população 

total do estado, ou seja, redução da taxa líquida de migração. Entretanto, para os engenheiros o 

fenômeno ocorre com maior intensidade. Neste sentido, pode-se observar no Gráfico 6 que estes 

profissionais têm apresentado Taxa Líquida de Migração negativa e decrescente desde 1991. Isto 

quer dizer que, não fossem os efeitos da componente migração, a população de engenheiros do 

estado seria maior em 0,30% do que se observou no censo de 1991, 1,19% e 2,93% do que o 

observado em 2000 e 2010 respectivamente. 

Gráfico 3: Taxa Líquida de Migração da População Total e Engenheiros - Minas Gerais, 1991 a 2010 
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Dado o fato de que Minas Gerais tem se configurado como um estado que perde engenheiros, é 

importante documentar brevemente qual teria sido o fluxo de entradas e saídas destes 

profissionais. Observando a Tabela 1, pode-se dizer que cerca de 76% dos engenheiros que 

emigraram de Minas Gerais tiveram como destino Unidades da Federação do próprio sudeste, 

além de Goiás e o Distrito Federal. Este cenário foi observado nos três quinquênios analisados. 

Além disso, São Paulo e Rio de Janeiro são as Unidades da Federação que mais atraem os 

engenheiros mineiros, cerca de 51,7% do total de emigrantes do estado. Já os estados da região 

nordeste do país são os que historicamente menos atraíram os engenheiros mineiros. 

 

Tabela 1: Engenheiros emigrantes de Minas Gerais por Unidade da Federação de destino - 1991 a 2010 

1996-1991 1995-2000 2005-2010 

UF Emigrantes % acumulado UF Emigrantes % Acumulado UF Emigrantes % Acumulado 

SP 1.304 40,8 SP 1.394 34,3 SP 2.488 33,5 

RJ 435 54,4 RJ 562 48,2 RJ 1.402 52,4 

ES 315 64,3 DF 509 60,7 ES 623 60,8 

DF 265 72,5 ES 369 69,8 DF 606 68,9 

GO 150 77,2 GO 245 75,9 GO 446 74,9 

Total de Emigrantes  3.197 Total de Emigrantes  4.059 Total de Emigrantes  7.427 
  

 

Analisando as tabelas 2 e 3 abaixo, nota-se que tanto a taxa de ocupação quanto o rendimento 

mensal médio para indivíduos engenheiros são maiores nos estados que mais atraem os 

engenheiros mineiros. Pode-se dizer, portanto, que os engenheiros emigrantes de Minas Gerais 

no quinquênio 2005-2010 realizaram o movimento migratório motivados por melhores 

oportunidades profissionais, outrora representadas através da taxa de ocupação e do rendimento 

mensal médio.  

 

Tabela 2: Taxa de ocupação da população com ensino superior em Engenharia, Produção e Construção, 

segundo unidades da Federação - BRASIL, 2010 

UF Total de Engenheiros Engenheiros 
Ocupados 

Taxa de Ocupação 

Minas Gerais 103.214 87.606 84,9 
Espírito Santo 18.137 15.497 85,4 
Rio de Janeiro 146.605 118.893 81,1 
São Paulo 384.202 328.784 85,6 
Goiás 19.934 17.325 86,9 
Distrito Federal 22.344 19.259 86,2 
BRASIL 1.022.278 869.856 85,1 
Fonte dos dados básicos: IBGE, Censo demográfico 2010. 
Elaborado pelo autor  
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Tabela 3: Rendimento mensal médio dos Engenheiros segundo Unidades da Federação - Brasil, 2010 

UF Média 
Erro 

Padrão 

Intervalo com 95% de 
confiança 

Limite 
Inferior 

Limite 
Superior 

Distrito Federal R$ 10.056 R$ 408 R$ 9.256 R$ 10.855 
Rio de Janeiro R$ 6.308 R$ 21 R$ 6.267 R$ 6.350 
Goiás R$ 5.916 R$ 116 R$ 5.688 R$ 6.143 
São Paulo R$ 5.801 R$ 13 R$ 5.776 R$ 5.827 
Espírito Santo R$ 5.757 R$ 49 R$ 5.660 R$ 5.853 
Minas Gerais R$ 5.606 R$ 27 R$ 5.553 R$ 5.659 
Fonte dos dados básicos: IBGE, Censo Demográfico 2010 
Elaborado pelo autor  

 

4.4 Mortalidade 

Na ausência de estudos específicos sobre a mortalidade de indivíduos com ensino superior em 

engenharia, produção e construção, intentou-se estimar esta componente através da informação 

obtida pelo novo quesito de mortalidade do Censo Demográfico de 2010, conforme explicitado 

na seção metodológica. 

 

Com isto estima-se que a esperança de vida ao nascer, da população residente em domicílios 

com ao menos um indivíduo com ensino superior, seja de 72,5 e 82,1 anos para homens e 

mulheres respectivamente10. 

 

Para projeção da componente mortalidade, observaram-se séries históricas da esperança de vida 

ao nascer de diversos países (ONU, 2010), buscando identificar o seu comportamento. Para a 

população do sexo masculino, os dados são observados. Para a população feminina, os dados são 

referentes às projeções realizadas pela ONU. Pode-se dizer que populações do sexo masculino 

com expectativa de vida ao nascer próxima de 72,5 anos, tiveram um ganho médio de 4,63 anos 

num horizonte de 20 anos e, para as populações do sexo feminino com expectativa de vida ao 

nascer próxima de 82 anos, espera-se um ganho médio de 2,76 anos no mesmo horizonte.  

 

A hipótese feita é de que a mortalidade da população de engenheiros terá comportamento 

semelhante à média observada, ou seja, o ganho na esperança de vida ao nascer será de 4,63 anos 

para os homens e 2,76 para as mulheres, alcançando em 2030 as marcas de 77,2 e 84,9 anos 

respectivamente11. Utilizando as tábuas de vida modelo da ONU (2010), adotou-se tábuas da 

                                                 
10 Wong et al (2013) estimam que expectativa de vida ao nascer para médicos brasileiros em 2010  
    seja de aproximadamente 73,1 e 81,3 anos para homens e mulheres respectivamente. 
11 Wong et al (2013) estimam que em 2030 a esperança de vida ao nascer será em torno de 77,1 anos e  
    85,3 anos para médicos e médicas respectivamente. 
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família oeste com esperança de vida ao nascer próxima a estas e, seguindo a metodologia 

proposta pelo IBGE (2008), obteve-se as tábuas para os quinquênios da projeção. 

5  ESTIMATIVAS DO ESTOQUE DE ENGENHEIROS EM MINAS G ERAIS - 2010 A    

2030 

A principal vantagem do método das componentes demográficas, em comparação às projeções 

matemáticas, é permitir a projeção de cada componente da dinâmica demográfica de maneira 

isolada, levando em consideração os fatores que afetam cada uma delas. Como mostrado na 

seção anterior, a componente 'entrada de novos profissionais' tem aumentado significativamente 

nos últimos anos. Entretanto, não se pode projetá-la apenas supondo que o ritmo de crescimento 

observado neste período se repetirá nas próximas décadas, por diversas razões, dentre elas os 

problemas graves enfrentados na educação básica (NEVES, 2012; COLENCI, 2011; IEDI, 

2011). 

 

Neste sentido, busca-se elementos que possam fundamentar hipóteses para o comportamento das 

variáveis que afetam o volume de egressos no ensino superior, ou seja, número de vagas, 

percentual de vagas preenchidas e índice de titulação. Nota-se que, tanto o PNE (BRASIL, 2011) 

como o PDEMG (MINAS GERAIS, 2011), apontam para uma melhoria geral da educação no 

país, atuando desde a educação básica até à superior que, caso sejam efetivamente observadas, 

culminarão em uma forte expansão do volume de egressos no ensino superior. Entretanto, 

nenhum dos planos trata especificamente dos cursos da área de engenharia, produção e 

construção. 

 

Ainda que todas as melhorias propostas pelos planos de educação supracitados sejam 

implementadas e suas metas alcançadas, é difícil imaginar que o volume de egressos no ensino 

superior em engenharia, produção e construção repetirá, nas próximas décadas, o ritmo de 

crescimento observado nos últimos anos, cerca de 19% ao ano. Isso porque, caso esta taxa de 

crescimento anual fosse mantida, o estado de Minas Gerais formaria em 2030 mais de 400 mil 

engenheiros ao ano. Este crescimento resultaria em uma relação de 200 egressos para cada 10 

mil habitantes, extremamente alta para os padrões mundiais, como mostra a Tabela 5: 

 

Como não se tem informações a respeito do ritmo de crescimento dos números de vagas nos 

cursos de engenharia, produção e construção para as próximas décadas e não parece plausível 
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assumir que o ritmo atual será mantido, a alternativa que se adotou foi estabelecer 3 simulações, 

tomando como referência os países da tabela acima. 

Tabela5: Egressos do ensino superior, na área Engenharia, Produção e Construção, segundo países 

selecionados e Minas Gerais 

Região Egressos  Egressos por  
10 mil habitantes 

Rússia 417.343 29,1 
Estados Unidos 189.532 6,3 
Coréia 179.143 37,9 
Dinamarca 5.176 9,5 
França* 94.737 15,5 
Alemanha* 55.998 6,8 
Japão* 195.670 15,5 
China** 1.918.428 14,4 
Brasil***  63.077 3,2 
Minas Gerais*** 8.551 4,3 
Fonte dados Básicos: UNESCO, 2010; ONU, 2010; INEP, 2011, IEDI, 2011 
Elaborado pelo autor. 
* 2005, ** 2009,***2011, para demais países os dados referem ao ano de 2006 

  

Desta forma, a tabela acima é considerada uma Proxy do parâmetro Sistema Econômico que não 

foi encontrado para Minas Gerais. Isto é, assume-se que por trás de um determinado sistema 

econômico, há um contingente de engenheiros coerente com este sistema. Assim, uma economia 

que é altamente dinâmica e, vive um momento de bônus demográfico, com uma alta proporção 

de mão de obra qualificada e baixa razão de dependência, teria um percentual de engenheiros 

como, por exemplo a Coreia. E em menor medida, a China. 

 

Por outro lado, uma economia marcada por fortes crises, momentos de recessão seguidos de 

tentativas de recuperação, apresentando-se atrasada tecnologicamente e com foco na produção de 

industria de base, teria um percentual de engenheiros como, por exemplo a Rússia. A seguir, 

apresentam-se os cenários simulados. 

 

5.1 Simulação 1 

Neste caso, o número de vagas crescerá de maneira menos acelerada, tendendo a uma taxa de 

crescimento anual de 0,01% em 2030. Todos os demais parâmetros serão constantes tais como 

observado em 2011. Ou seja, no caso do bacharelado o percentual de vagas preenchidas será de 

74%, a razão de sexo dos alunos ingressantes será de 194%, e o índice de titulação será de 60% e 

70% para homens e mulheres respectivamente. Para a graduação tecnológica apenas 45% das 

vagas serão preenchidas, a razão de sexo dos alunos ingressantes será de 355% e o índice de 

titulação será de 52% e 74% para homens e mulheres respectivamente. A relação egressos por 

habitante em 2030 será próxima à observada para a China em 2009. 
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5.2 Simulação 2 

Para a Simulação 2, o número de vagas também aumentará a taxas decrescentes, tendendo a 

alcançar em 2030 uma taxa de crescimento anual de 0,1%, o que pressupõe um crescimento 

arbitrário 10 vezes maior que a simulação 1. O percentual de vagas preenchidas alcançará, em 

2030, o valor máximo observado na série histórica, 90%12. A razão de sexo dos alunos 

ingressantes continuará a declinar até que, a proporção de homens e mulheres se iguale ao final 

do período. O índice de titulação alcançará, também em 2030, a marca de 80% e 85% para 

homens e mulheres, respectivamente. Os mesmos parâmetros são estabelecidos para a graduação 

tecnológica, exceto o percentual de vagas preenchidas que, neste caso, será de 80%. A relação 

egressos por habitantes em 2030 será próxima à observada para a Rússia em 2006. 

5.3 Simulação 3 

Nesta simulação o número de vagas continuará a aumentar, porém a taxas decrescentes, 

tendendo a alcançar, em 2030, uma taxa de crescimento anual de 0,5%. Esta simulação 

pressupõe um crescimento arbitrariamente superior que as simulações anteriores. As políticas 

para melhoria da educação básica serão mais eficientes, de maneira que, já em 2020 o percentual 

de vagas preenchidas recuperará o valor máximo observado na série histórica (90% bacharelado 

e 80% graduação tecnológica). O mesmo acontece com a razão de sexo dos alunos ingressantes e 

o índice de titulação, ou seja, serão alcançados os mesmos valores da simulação 2, porém com 

dez anos de antecedência (2020). A relação egressos por habitante em 2030, em Minas Gerais, 

resultante desta simulação, será próxima da observada para a Coréia em 2006. 

 

Destaca-se que, para os anos compreendidos entre 2012 e 2016 o volume de egressos está 

praticamente definido, uma vez que estes alunos ingressaram no período 2007 e 2011. Desta 

forma, pode-se dizer que em 2016 Minas Gerais deverá formar cerca de 10,8 engenheiros para 

cada 10 mil habitantes13, ultrapassando as estatísticas de Estados Unidos, Dinamarca (2006) e 

Alemanha (2005). O gráfico abaixo apresenta o total de egressos em cursos de engenharia, 

produção e construção, em Minas Gerais, no período 2000 a 2030, segundo as simulações. 

 

A seguir são apresentados os estoques de engenheiros em Minas Gerais segundo sexo e grupos 

etários nos quinquênios entre 2010 e 2030. É importante ressaltar que as simulações foram 

definidas assumindo padrões de desenvolvimento econômico diferentes (tais como da Coréia, 

                                                 
12 Maior percentual de vagas preenchidas observado entre 2000 e 2011. 
13 A população utilizada no denominador da taxa foi extraída da projeção de Fígolli et al (2011). 



20 
 

China e Rússia). Evidentemente cabe aos tomadores de decisões julgar qual é o modelo que mais 

convém a Minas Gerais.  

Gráfico 7: Total de egressos engenharia, produção e construção - MG 2000 a 2030 

 

 

5.4 Estoque de engenheiros - Minas Gerais, 2010 a 2030 

A análise é realizada para a população aberta (migração constante), adotando-se a Simulação 2, 

sendo que os resultados para as Simulações 1 e 3 são apresentados entre parênteses nesta 

ordem14. 

 

Analisando os dados das tabelas 6 e 7, relativos aos engenheiros de Minas Gerais, verifica-se que 

o estado possuía em 2010 cerca de 101 mil engenheiros e chegará a 735 (535 ; 952) mil 

profissionais em 2030, data limite do horizonte temporal analisado. Isso equivale a um 

incremento de 634 (434 ; 851) mil profissionais, ou a um aumento relativo de 627% (429%; 

842%) entre 2010 e 2030. O ritmo de crescimento populacional é ascendente até 2020, quando a 

taxa de crescimento geométrico atinge o valor máximo de 13,5% (11,8% ; 15,4%); a partir de 

então, há uma desaceleração do crescimento, alcançando uma taxa de 8,2% (5,9% ; 9,4%) em 

2030. 

 

No que diz respeito à distribuição segundo o sexo e a idade, percebe-se uma tendência de  

rejuvenescimento e um aumento da participação relativa das mulheres na população de 

engenheiros no estado15. Esta tendência é observada nas três simulações realizadas, sendo mais 

                                                 
14 Lembrando que este intervalo não condiz com o intervalo de confiança estatístico, uma vez que a metodologia 
utilizada não se baseia em probabilidades. 
15 A mesma tendência foi observada por Pereira et al (2012) em projeção de engenheiros para o Brasil  
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forte na Simulação 3 e mais fraca na simulação 1, o que era de se esperar, dado as hipóteses 

adotadas em cada uma delas. No Gráfico 8 são apresentadas as estruturas segundo sexo e idade 

para as três simulações. Para a população fechada, os resultados não são apresentados, uma vez 

que os efeitos da migração não foram perceptíveis nos gráficos. 

Tabela 6: Número de engenheiros até 70 anos de idade - Minas Gerais 2010 a 2030 

Ano 
simulação 1 Simulação 2 Simulação 3 

Fechada Aberta Fechada Aberta Fechada Aberta 
2010 101.074 101.074 101.074 101.074 101.074 101.074 
2015 159.964 153.539 162.225 155.636 164.492 157.738 
2020 288.373 268.823 315.605 293.986 346.359 322.444 
2025 440.070 402.451 541.504 495.406 661.995 606.177 
2030 592.616 535.135 812.588 735.151 1.050.526 952.014 

Fonte: Resultados da pesquisa 

Elaborado pelo autor 
  

Tabela7: Taxa de crescimento geométrico, engenheiros até 70 anos de idade - Minas Gerais 2010 a 2030 

Ano 
Simulação 1 Simulação 2 Simulação 3 

Fechada Aberta Fechada Aberta Fechada Aberta 
2010-2015 9,62 8,72 9,92 9,02 10,23 9,31 
2015-2020 12,51 11,85 14,24 13,56 16,06 15,37 
2020-2025 8,82 8,41 11,40 11,00 13,83 13,46 
2025-2030 6,13 5,86 8,46 8,21 9,68 9,45 

Fonte: Resultados da pesquisa 

Elaborado pelo autor 
  

  

                                                                                                                                                             
   2010-2020. Wong et al (2013) observaram tendência ao aumento significativo da participação  
   feminina na população de médicos do Brasil no período 2010-2030. 
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Gráfico 54: Distribuição da população de engenheiros segundo sexo e idade - Minas Gerais, 203016  

 

                                                 
16 A distribuição segundo sexo e idade para os demais quinquênios é apresentada no Anexo 16. 
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6  Conclusão 

Observa-se que a crise econômica de 1980 exerceu forte impacto sobre a dinâmica da população 

de engenheiros, não apenas em Minas Gerais, mas em todo o país. Não se sabe como se deu esta 

dinâmica, seja através da redução da procura por cursos de engenharia, pela limitação de 

recursos para expansão das vagas ou ainda, atuando como fator de repulsão gerando assim 

significativa emigração internacional. Este é um assunto que merece uma agenda de pesquisa. 

 

Os dados mostram, contudo, que tem havido no país uma forte expansão do ensino superior, bem 

como dos cursos de engenharia, produção e construção. Recentemente em Minas Gerais o 

volume de egressos em engenharia passou de 4,1 mil em 2000 para 8,5 mil em 2011, um 

crescimento de aproximadamente 105%. Contudo, o estado ainda pode ser considerado atrasado 

na formação destes profissionais quando comparado à populações de países como China e 

Coreia, que vivenciam um momento demográfico semelhante. 

 

Entretanto, o estado encontra-se diante de uma janela de oportunidades, provocada pelo bônus 

demográfico, que torna este momento ideal para o investimento em capital humano. No caso 

específico dos engenheiros, esta janela de oportunidades tem sido potencializada pelo cenário 

econômico do estado, que tem demandado por este profissional. 

 

Neste sentido, projeções de mão de obra qualificada podem contribuir para avaliar se o bônus 

demográfico tem sido aproveitado da melhor forma, bem como para viabilizar um sólido 

planejamento de curto e médio prazos, tanto por parte dos gestores públicos como da iniciativa 

privada. 

 

O arcabouço teórico do presente trabalho permite concluir que a formação de mão de obra 

qualificada está apoiada em um tripé cujas hastes são: Sistema econômico, Sistema Educacional 

e Componente Demográfico. Sendo assim, projeções da demanda por profissionais qualificados, 

planos diretores da educação, bem como, projeções demográficas configuram-se como insumos 

importantes para trabalhos de projeções de mão de obra qualificada.  

 

Apesar de grande parte destes insumos não estarem disponíveis, os resultados do presente 

trabalho ainda apresentam uma importante contribuição social. Primeiramente porque, do ponto 

de vista metodológico, poucas alterações seriam necessárias para a incorporação das novas 

informações fornecidas por estes insumos.  Em segundo lugar, por utilizar apenas bases de dados 
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de acesso público, a metodologia apresentada permite fácil replicação da análise para diversas 

áreas de formação do ensino superior brasileiro, como médicos, professores, ou ainda, 

profissionais com mestrado e doutorado, dentre outros. Outra contribuição metodológica do 

presente trabalho refere-se à incorporação da questão migratória, que ainda não havia sido 

contemplada nos estudos anteriores. 

 

Além das contribuições metodológicas, as simulações realizadas neste trabalho podem indicar o 

que seria esperado para a população de engenheiros no estado de Minas Gerais, caso aquelas 

medidas estabelecidas em suas respectivas hipóteses se cumpram efetivamente. Isto significa que 

caso haja uma desaceleração do ritmo de expansão do número de vagas e não se efetue nenhuma 

melhoria quanto ao percentual de preenchimento destas, bem como da redução da evasão, 

espera-se que o estado tenha em 2030 uma razão egresso por habitante semelhante à da China 

em 2006. Em contrapartida, caso a expansão do número vagas sofra uma desaceleração menos 

brusca e sejam realizadas melhorias de modo a aumentar o percentual de vagas preenchidas, bem 

como reduzir a evasão, espera-se uma razão egressos por habitante próxima à observada para a 

Coréia em 2006. 

 

Além disto, sejam quais forem as hipóteses adotadas, os resultados das três simulações ora 

realizadas indicam uma tendência ao rejuvenescimento da população de engenheiros em Minas 

Gerais nos próximos anos. Este, por sua vez, virá acompanhado do aumento da participação 

relativa das mulheres, compondo esta população, tendência que vem sendo observada desde 

1980 e, muito provavelmente, persistirá nas próximas décadas. Os gestores públicos, bem como 

a iniciativa privada, já podem planejar para lidar com as implicações advindas desta realidade. 

Nas próximas décadas a maior parte dos engenheiros será jovem; resta saber, portanto, se eles 

terão a experiência desejada para os cargos que precisarão assumir, bem como se as indústrias 

estarão preparadas para absorver engenheiras e se o ambiente industrial adaptar-se-á às 

exigências legais para mulheres grávidas, por exemplo. Estas e outras questões devem ser 

pensadas ainda no presente, para que no futuro não sejam colhidos os frutos do mal 

planejamento. 
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