
Cérebros para
o século 21
Cresce, nos EUA e no Brasil, a preocupação
com as ameaças à geração e retenção de
profissionais de alta qualificação em áreas
cruciais à competitividade econômica

Uma sirene de alerta começou a soar
na maior economia do mundo. Os EUA
podem estar trilhando um caminho
que levará o país à perda parcial de sua
hegemonia em longo prazo. Desta vez,
as ameaças identificadas não envolvem
a concorrência da União Européia ou
da China, nem a iminência de ataques
terroristas, mas um fator que começa a
ganhar proporções inéditas na garantia
da competitividade econômica: o talento
humano. Alarmismos à parte, esse tipo
de preocupação, que vem crescendo no
meio acadêmico e empresarial daquele
país, está sendo sustentada por recentes
estudos que indicam basicamente dois
movimentos: a potencial perda de
capacidade do mercado norte-americano
em produzir e manter pessoas altamente
qualificadas em áreas essenciais à
inovação tecnológica, empresarial e
cultural e os esforços que outros países
vêm fazendo nesse campo.

Um dos trabalhos que estão justificando
essa preocupação foi liderado pelo
professor Richard Florida (leia entrevista
à página 26), titular da Universidade
George Mason, da Virgínia. Em conjunto
com a doutoranda Irene Tinagli, Florida
desenvolveu o que chama de "índice
Global da Classe Criativa" (IGCC), que
traça, a respeito de 25 países, a relação

entre o total de indivíduos empregados
em categorias profissionais ditas criativas
e o seu total de trabalhadores (quadro
ao lado). Ele entende por "classe
criativa" o conjunto de profissionais
cuja função é gerar novas idéias, novas
tecnologias e novos conteúdos ou
solucionar problemas complexos, que
envolvera alta dose de discernimento.
Encaixam-se nesse critério não apenas
cientistas, engenheiros e artistas,
mas também profissionais da gestão,
das finanças, do direito, da saúde e
de áreas correlatas. O IGCC aponta
surpreendentemente que os EUA, pátria
de uma classe criativa de 38 milhões de
pessoas, não se situam sequer entre os
dez primeiros colocados no ranking.

A nação beneficiada pelo fluxo
inigualável de imigrantes talentosos
após a década de 1930 - entre os
quais Albert Einsten tornou-se ícone
- pode estar na contramão daquilo
que Florida destaca como a principal
razão de seu sucesso, a "abertura
a novas idéias, que permitiu ao país
mobilizar e aproveitar a energia criativa
de seu povo". Sua explicação para essa
possível perda de competitividade, já
denunciada em outros levantamentos
recentes - como o índice de Inovação
Global, de Michael Porter, da Harvard

Business School -, envolve diversos
fatores. Entre eles, destacam-se a
queda nas verbas empresariais voltadas
à pesquisa - os investimentos em
pesquisa e desenvolvimento tiveram
quedas abruptas nos últimos anos,
segundo a National Science Foundation
- e a política de restrição à imigração,
intensificada após os ataques de 11
de setembro, que vem reduzindo a
admissão de estudantes estrangeiros,
como os indianos, que sempre gozaram
de reputação em universidades dos EUA.
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Contudo, a preocupação dos norte-
americanos decorre também de situações
iminentes. Pelo estudo "Onde Está seu
Talento?", organizado pela Deloitte, os
EUA poderão perder, em 2008, 11 %
ou mais da sua atual força de trabalho.
Nesse ano, os primeiros baby boomers
- nascidos entre 1946 e 1964, época de
maior taxa de natalidade da história do

país - completarão 62 anos, idade média
de aposentadoria nos EUA e na Europa.
O impacto deve ser maior nos setores de
serviços públicos, manufatura, energia e
saúde, atingindo também outros países,
como Canadá e Austrália.

As ameaças não param por aí. O
Departamento de Educação dos EUA

estima que 60% dos novos empregos
do século 21 vão requerer talentos
hoje possuídos por apenas 20% da
atual força de trabalho. Projeções
da NASA indicam que, no final do
período 1998-2008, somente 198 mil
estudantes deverão ter se formado nas
áreas de ciência e engenharia, contra
2 milhões de prováveis aposentados

À sombra de uma dúvida

O professor Ríchard Florida, conhecido
mundialmente por obras como "The Rise of
the Creative Class" (Basic Brooks, 2002) e
"The Flight of the Creative Class" (Harper
Business, 2005), ambas disponíveis no
Brasil, concedeu, a partir da Universidade
George Mason, na Virgínia, uma entrevista
exclusiva à Mundo Corporativo para
comentar os resultados de seu "índice
Global da Classe Criativa", (quadro à
página 25) e as perspectivas dos EUA e de
países emergentes na era do conhecimento.

O que explica o sucesso dos países
melhor posicionados no IGCC?
As três razões básicas são aquelas às quais
chamaria de "3Ts do Desenvolvimento
Econômico": tecnologia, talento e
tolerância. A tecnologia tem a ver com os
avanços que conduzem ao crescimento
econômico; o talento diz respeito ao poder
intelectual que leva a esses avanços; e a
tolerância representa o ambiente necessário
para aproveitar o máximo de talentos e
idéias de uma população.

Quais serão os países mais prósperos no
século 21 quanto ao desenvolvimento
de seu capital humano?
Os países no topo do meu índice de
Criatividade Global são Suécia, Japão e
Finlândia, com os EUA na quarta posição.
Não que esses países tenham, em
conjunto ou individualmente, a mistura
perfeita dos "3Ts". Na verdade, eles têm
grandes deficiências. Mas, como um
todo, aproximam-se mais do que outros
da capacidade de produzir tecnologia e
pesquisa, atrair, reter e cultivar cidadãos
criativos e criar a atmosfera necessária
para permitir que as coisas aconteçam. Isso
é exatamente o que outros países têm a
aprender caso queiram ser bem-sucedidos
na economia globalizada do século 21.

As autoridades dos EUA estão cientes
das possíveis conseqüências da sua
política de restrição à imigração sobre o
desenvolvimento da classe criativa?
A primeira preocupação nas mentes da
liderança política é a segurança física. O
país foi compreensivelmente abalado pelos

ataques de 11 de setembro (de 2001) e
recentemente foi desestabilizado pelas
conseqüências do furacão Katrina. Eu não
vejo chance de mudança em breve. Será
necessário um choque econômico real para
fazer com que as pessoas e os políticos
percebam o impacto negativo que nossa
obsessão com a segurança está causando
em nossa economia.

Que impactos a aposentadoria
voluntária dos primeiros baby boomers
pode gerar à economia dos EUA?
Eu penso e espero que nós possamos
finalmente perceber a importância do
talento estrangeiro à economia da nossa
nação. A América tem sido sempre
dependente desse fluxo de criatividade,
desde o seu princípio, mas especialmente
no século 20. No meu último livro "The
Flight of the Creative Class", eu falo sobre
o quanto a imigração tem sido crucial para
o nosso sucesso econômico, científico
e cultural. Isso não significa que nossos
cidadãos não produzam criatividade,
tecnologia e conhecimento - muito
ao contrário -, mas o fato é que nós
construímos uma economia tão poderosa
que só poderá ser mantida se forem

atraídos os melhores e mais brilhantes de
todo o mundo. Espero que sejamos capazes
de adaptar nossas realidades culturais,
sociais e políticas a essa situação, antes que
seja muito tarde para nossa economia.

Os maiores países emergentes, como
China, índia e Brasil, não aparecem no
IGCC. Como o senhor vê as políticas
desses países para fazer crescer e
melhorar sua classe criativa?
Esses países estarão lá em breve. Na
América Latina, que é mais diversa e aberta
do que a Ásia, os líderes e cidadãos estão
aderindo às regras da economia criativa
global. Países que eram conhecidos só
como centros de produção de baixo
custo, como o México, estão ampliando
seus investimentos criativos. Para manter
essa tendência, eles terão de investir em
educação e universidades, liberalizando
a política econômica e social e, em geral,
engajando a mais variada leva de cidadãos
não só nos setores de indústria e serviços,
mas na força motriz real da economia
moderna: o setor criativo. O Brasil já está
nesse caminho e será muito curioso ver
como ele vai se comparar a outras grandes
potências daqui a 5, 10 e 20 anos.
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desses segmentos ao longo do período.
Na Alemanha, terra natal de tantos
ganhadores do Prêmio Nobel, a situação
é similar. O número de engenheiros
graduados caiu quase um terço desde
1995, para cerca de 36 mil, um décimo
dos engenheiros formados pelas
universidades chinesas.

Carreiras e urgências do Brasil
Quando se analisam os fatores
que, segundo especialistas, seriam
desencadeadores dessas deficiências nos
EUA - os padrões educacionais obsoletos
e o desinteresse dos estudantes em
seguir carreiras nas áreas de ciências
e engenharia -, a situação parece não
mais dizer respeito apenas à realidade
norte-americana. No Brasil, que caiu
em 2005 da 57a para a 65a posição no
ranking de competitividade que o Fórum
Econômico Mundial elabora com 117
países, a geração de profissionais de
excelência enfrenta obstáculos similares
ou ainda mais complexos. O último
Censo da Educação Superior organizado
pelo Ministério da Educação (MEC)
apontou que, em 2003, das 3,887
milhões de matrículas efetuadas nas
1.859 instituições de ensino superior do
País, uma minoria se destinava a cursos
que o economista Armando Castelar
Pinheiro, do Instituto de Pesquisa
Econômica Aplicada (IPEA), considera
essenciais para o desenvolvimento em
longo prazo: engenharia, matemática e
ciências exatas. Dessas carreiras, apenas
engenharia aparecia no grupo dos seis
cursos de graduação mais procurados,
totalizando 6% das matrículas. Em
outras dessas carreiras estratégicas
para a inovação, os percentuais eram
ainda inferiores, casos de Ciência da
Computação (2,4% das matrículas e
2% dos formados) e de Sistemas de
Informação (1,4% das matrículas e
0,5% dos formados). "A expansão da
rede privada das faculdades não ocorreu
em direção às carreiras tecnológicas,
como nos países asiáticos", diz Castelar.

Esses dados parecem ter pesado
na elaboração, pelo MEC, do Plano
Nacional de Pós-Graduação (PNPG)
para o período 2005-2010, que definiu
as áreas de Engenharia e Computação
como preferenciais na concessão de
bolsas para mestrado e doutorado. O
objetivo do PNPG é criar condições para

formar, em 2010, 16 mil doutores e 45
mil mestres, o dobro de 2003. Com uma
relação de 4,6 doutores formados a cada
grupo de 100 mil habitantes, o Brasil
tem ainda um longo percurso para se
equiparar a países como a Alemanha (30
doutores por 100 mil pessoas) e a Coréia
do Sul (13,6 por 100 mil).

Outras medidas governamentais recentes
tiveram como foco um problema que o
professor Castelar considera histórico no
País: a distância entre universidades e
empresas. A Financiadora de Estudos e
Projetos (Finep), agência de inovação do
Governo Federal, anunciou a ampliação
de seus recursos, de 2004 para 2005,
da ordem de R$ 151 milhões para
R$ 370 milhões, que devem se converter
em financiamentos e investimentos
em empresas privadas. Além disso,
foi anunciada, no mesmo mês, a
assinatura presidencial do decreto
que regulamentou a Lei de Inovação
Tecnológica, de 2004. Essa medida
deve viabilizar, por meio do Fundo
Nacional de Desenvolvimento Científico
e Tecnológico (FNDCT), o subsídio
governamental de até 50% dos custos
de contratação de doutores e mestres
com atuação comprovada em inovação
tecnológica para trabalhar em projetos
desenvolvidos por empresas privadas.
"As experiências mais bem-sucedidas
são aquelas em que a empresa,
que detém os recursos, procura a
universidade para a resolução do
problema e não o contrário", afirma
o professor Castelar.

O professor Antônio Carlos Barroso de
Siqueira, da Faculdade de Economia,
Administração e Contabilidade (FEA) da
Universidade de São Paulo (USP), que
viu nascer, durante seu doutorado em
Grenoble, na Franca, a expertise daquele
país no desenvolvimento da energia
nuclear, é categórico. "Precisamos mais
de físicos, químicos e engenheiros.
Hoje o conhecimento não é gerado
por uma pessoa, mas por equipes
multidisciplinares, laboratórios, centros
de estudos avançados e ambientes
propícios à pesquisa", afirma. Entre
as propostas de Barroso para gerar e
manter experts no Brasil de amanhã,
destacam-se medidas como: qualificar
o capital humano via financiamento
de estudantes selecionados entre os

melhores do País; apoiar centros de
cooperação científica entre o Brasil e
o exterior; introduzir disciplinas com
noções de ciência e tecnologia nos níveis
básico, técnico e universitário; estimular
a criação de centros de excelência e
pesquisa de acordo com as vocações
e os recursos regionais; e incentivar
a cooperação entre a academia e os
setores econômicos.

Em mercados de referência na busca de
competitividade, como o de tecnologia
da informação (TI), é ainda mais
urgente a geração de especialistas,
na visão de Antônio Carlos Rego Gil,
presidente da Associação Brasileira
das Empresas de Software e Serviços
para Exportação (Brasscom). "Estamos
falando de uma indústria que é a
chave do desenvolvimento econômico.
Se não tivermos um certo domínio
desse mercado, o nível de atraso será
total", afirma. Com a ambição de
ajudar o País a tornar dez vezes maior
suas exportações de TI já em 2007,
alcançando US$ 2 bilhões - distante
ainda da Índia, que exporta US$ 15
bilhões ao ano -, a Brasscom tenta
chamar a atenção para a formação
de base dos profissionais do setor,
especificamente em dois pontos:
a proficiência na língua inglesa e a
adaptação do ensino técnico da área
às necessidades do mercado, com a
reformulação dos currículos dos cursos.
Gil acredita que o Brasil deve fazer o
caminho inverso da importação de
cérebros: "É preciso aumentar o número
de bolsas no exterior, desenvolvendo
programas para exportar nossos cérebros
e criando nossa eminência lá fora. Nós
também temos profissionais muito
competentes".

A urgência de que o Brasil aperte o
passo na corrida pela "economia do
conhecimento" - tema de um fórum
que o Instituto Nacional de Altos Estudos
realizou neste ano - cresce à medida em
que, como apontou o coordenador do
evento, o ex-ministro do Planejamento
João Paulo dos Reis Velloso, nossos
principais concorrentes, como China,
índia e Coréia do Sul, já estão bem
avançados em seus programas
de modernização e formação de
profissionais de ponta. Nada pode parar
o relógio da era do conhecimento.
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