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O Brasil precisa criar uma economia de alto desempenho e isto passa pelo ensino   
 
Não há assunto mais recorrente que o tema da educação. Quando trabalho no organograma de 
uma empresa, sempre este item está contemplado na "caixinha" do primeiro homem, 
responsável, portanto, pelo que de mais estratégico possa existir na organização. Contudo, eis um 
assunto ainda mal operado na lista de prioridades de indivíduos e do governo brasileiro. 
 
Educação é um processo, que tem absoluta relevância do primeiro gesto dos pais ao último 
suspiro daqueles que compreenderam sua interminável importância ao longo da vida. Não posso 
me posicionar com a presunção de quem entende do assunto além de uma bagagem de pai e 
diletante do tema há tempos. Conseqüentemente, não seria ingênuo em adentrar por caminhos 
que pudessem gerar polêmicas inúteis.  
 
Para não deixar dúvidas sou um cidadão partidário do uso da energia e dos recursos públicos 
preferencialmente na educação infantil e fundamental, ao menos até que superemos o déficit 
atual de qualidade. Mas jamais aceitarei fragilizar o ensino superior, aquele que nos permite 
ultrapassar a fronteira da compreensão para a formulação, garantindo a autonomia das pessoas, 
empresas e do país. 
 
E como industrial, como me coloco? Da mesma forma acrescido de um olhar muito mais atento ao 
curso superior este que, como já disse, cria os diferenciais num mundo competitivo e permitirá, 
no futuro, a construção de uma sociedade mais justa, ancorada em tecnologia disponível e valores 
humanos universais. 
 
Se o conhecimento enriquece, o conhecimento qualificado catapulta. 
 
Esta é a razão, inclusive, pela qual sempre apoiei a aproximação ostensiva das empresas com as 
faculdades e universidades, estabelecendo parcerias, seja na área de pesquisas, de custo mais 
alto, e dinâmicas de longo prazo, seja no desenvolvimento, onde se opera avanços incrementais 
mais baratos e de retorno rápido. Pesquisa gera patente, mas forma gente e incorpora dimensão 
de sustentabilidade. Já desenvolvimentos incrementais geram recursos para manter a máquina da 
parceria funcionando. Ambos são essenciais. 
 
Entretanto, há questões palpitantes a serem enfrentadas. Como andam nossas escolas?   Haverá 
emprego para todos os formandos? A universidade deve ser autônoma? Se sim, hoje conduz ou 
ainda está excessivamente a reboque da sociedade? O aprendizado é mais democrático, mas e o 
acesso? A todos nós cabe responder a estas perguntas, e com o sentido de urgência de quem 
sabe estar o mundo desenvolvido avançando em velocidade geométrica, enquanto a nossa, 
meramente aritmética. 
 
Um exemplo são professores e empresários que não podem mais se comportar como água e óleo, 
que não se misturam. Cabe aos primeiros compreender que os segundos não são algozes 
reducionistas de suas inteligências, e a estes que os primeiros não se tratam de sonhadores 
empedernidos. 
 
A tecnologia hoje apresenta um instigante desafio com a sua capacidade de democratizar 
informações, transformá-las em compreensão, gerar educação e avaliar o que e quanto nesta 
relação de transferência deve ser presencial. Seu impacto na pedagogia é poderoso.  
 
O Brasil precisa de mais competência para criar uma economia de classe mundial com alto 
desempenho. Não há dúvidas que isto passa por mais instrução, mais ensino superior, mas 
profissionais com foco e paixão.  



A cada viagem que faço pergunto aos interlocutores a respeito desta questão fundamental que é o 
capital humano, e me impressiona o orgulho com que me respondem ao citar o número de 
colaboradores formados em cursos superiores, independentemente do posto em que estejam. 
Esta é uma maneira de desobstruir gargalos em operações tão complexas como as atuais, já que 
nada resiste ao conhecimento e bom senso. 
 
Ao longo de minha vida estudantil, profissional e institucional, sempre acreditei no valor de uma 
pessoa bem formada, se não pelos resultados que o diploma lhe proporcionou, pelo caminho que 
percorreu até lá chegar. Este é um cidadão do mundo, de um mundo cada vez mais global. Seu 
processo é percurso para seu destino. 
 
A responsabilidade de todos nós em adequar-nos a este ambiente, de influirmos na formulação e 
arregaçarmos as mangas na ação, é enorme. O profissional ligado ao ensino superior tem a 
missão de sustentar o compromisso com qualidade e oferta à altura desta jovem democracia 
brasileira. Nós, empresários, temos de criar empregos e apoiar os mecanismos para que, ao 
oferecê-los, tenhamos bons talentos à disposição. A sociedade, por vezes excessivamente 
complacente, tem de transformar o que é mera intenção, em resultados, priorizando educação e 
fazendo do seu orgulho de ter filhos bacharéis, algo cada vez mais disponível e incorporado à 
personalidade deste país. 
 
O Brasil está disposto a aumentar o número de seus formandos, uma discussão recorrente que 
parece agora avança do caminho das intenções para a realidade. Não é um projeto trivial, e nem 
responsabilidade apenas do governo. Temos a obrigação de nos envolver, já que é de futuro que 
estaremos tratando. Frustrar toda uma geração por uma má abordagem do assunto na sua 
partida é tornar ainda mais difícil o salto que precisamos dar.  
 
Do processo de escolha do jovem, passando pelo que a ele será proporcionado durante o curso, e 
aqui incluo oportunidades de treinamento e estágios em empresas do mundo real, ao início de 
uma carreira por sua conta e risco ao encerrar esta fase dos bancos escolares, tudo passa por 
uma discussão desprendida desde já e o quanto antes. Nos professores, o investimento em 
qualificação e bons salários. Nos programas, compartilhamento e abertura, com cada vez mais 
ousadia. Aos alunos, a oportunidade de desenvolverem as competências indicadas pela visão mais 
humanística possível. 
 
Não subestimo a dificuldade de lidar, nestas discussões, com o desafio de como aproximar o 
resultado ideal do resultado real. Mas enxergo disposição aparente, mesmo sabendo que, embora 
a legislação educacional estimule propostas novas, haverá sempre a necessidade de superar 
obstáculos, colocados por burocratas de plantão que desenvolveram a extraordinária competência 
de burocratizar a própria autonomia. 
 
O mundo caminha numa velocidade estonteante. Inovação e tecnologia moldam o futuro agora, 
macro-tendências são redefinidas, fronteiras dissipam-se, modelos de negócios são criados a cada 
dia. Um mundo de chips, mas um mundo de gente de qualidade a operá-lo. 
 
À escola, ao ensino superior, os desafios e as oportunidades estão lançados. Saibamos o que com 
isto fazer. 
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