
Ação concreta  
 
Empresários pelo Desenvolvimento Humano apresentam ao ministro o programa que mudará o 
ensino em Pernambuco. 
 
Em setembro de 2002, uma centena de líderes empresariais brasileiros reunidos por João Dória 
Júnior em Santiago do Chile discutiram o tema da responsabilidade social. Uma palestra de 
Viviane Senna, presidente do Instituto Ayrton Senna, deixou o grupo motivado para ir além das 
iniciativas isoladas de cidadania empresarial – elas são importantes, mas seu poder de 
transformar a sociedade é limitado. Viviane propunha agir de forma ambiciosa para diminuir a 
distância entre as posições do Brasil em matéria de PIB, que oscila entre os dez ou 12 maiores do 
mundo, e quanto a um indicador muito usado pela ONU, o Índice de Desenvolvimento Humano, 
IDH, onde o País ocupa a 73ª posição.  
 
“Durante um intervalo, nasceu a idéia de realizar uma mobilização prática, usando-se métodos 
gerenciais como os adotados nas empresas”, relata o presidente e CEO da Amcham-SP, Álvaro de 
Souza. Em janeiro deste ano, com a ajuda de Viviane Senna, já estava montado o grupo 
Empresários pelo Desenvolvimento Humano, que rapidamente chegou a definições concretas. 
Fugiriam do assistencialismo isolado. Seriam guiados por resultados. Atuariam em educação. Não 
tentariam dar passos maiores do que as pernas: a exemplo do que fez o Instituto Ayrton Senna 
com o Programa Se Liga Goiás, de alfabetização, escolheriam um estado brasileiro para começar.  
 
Começar em Pernambuco  
 
Essa história foi contada na Amcham-SP, em meados de abril, ao ministro da Educação, Cristovam 
Buarque. Viviane Senna e os presidentes da Oracle, Sérgio Rodrigues, e da Credicard, Roberto 
Lima, apresentaram as linhas gerais do engajamento. O presidente da Philips, Marcos Magalhães, 
relatou a Buarque como foram usados critérios quantitativos e qualitativos para definir onde o 
programa seria desenvolvido. Entre outros fatores, pesaram IDH baixo, taxa de distorção 
idade/série elevada, existência de recursos do Fundo de Desenvolvimento do Ensino Fundamental 
e de Valorização do Magistério (Fundef), maior número possível de docentes com curso superior 
completo, índice relativamente alto de rodovias pavimentadas por quilômetro quadrado – para 
tornar possível o acesso aos municípios beneficiados – e vontade política do governador. 
Pernambuco foi o estado escolhido.  
 
A primeira etapa, que começou em maio e envolve 48 municípios pernambucanos, onde 20 mil 
alunos com idade de 8 a 14 anos serão alfabetizados até o fim do ano, foi feita em parceria com a 
Secretaria Estadual de Educação e o Instituto Ayrton Senna. Em seis anos, serão alfabetizados 
180 mil alunos, e 447 mil passarão por aceleração de aprendizagem.  
 
Buarque louvou a iniciativa e prometeu estudar a possibilidade de ampliar o programa com a 
ajuda do Ministério da Educação. Ao resumir suas idéias para a educação nacional, destacou a 
valorização do professor.  
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