
Educação: motor
da economia
Especialista defende mobilização de

empresários pela qualidade da cidadania

por Alexsandro Vanin

Investir na qualidade da educação
para gerar crescimento econômico é
consenso? "Não, ou pelo menos não é
a prática", diz Gustavo lochpe, de 28
anos, ganhador do Prêmio Jabuti 2005
na categoria educação, psicologia e
psicanálise com o livro A Ignorância
Custa um Mundo — O Valor da Educa-
ção no Desenvolvimento do País (Edi-
tora Francis). Ele defende a mobiliza-
ção de empresários e empreendedores,
pessoas com voz ativa e os maiores
prejudicados pela má-qualificação da
mão-de-obra, para mudar esse quadro
e permitir ao Brasil aumentar sua pro-
dutividade e competitividade.

O jovem, formado em Ciência Políti-
ca e Administração Estratégica pela Whar-
ton School e mestre em Economia Inter-
nacional e Desenvolvimento Econômico
pela Universidade Yale, defende a cobrança
de mensalidades nas universidades pú-
blicas como forma de direcionar mais
recursos para os níveis fundamental e
médio. "É uma questão de justiça social,
quem pode deve pagar, pois o retorno do
ensino universitário é incontestável", diz.
Segundo ele, a universidade pública bra-
sileira também é ineficiente em sua ges-
tão de recursos, e a cobrança de mensa-
lidade sanaria esse problema.

Empreendedor - Qual é o valor da
educação no empreendedorismo?

Gustavo lochpe - A educação qua-
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lifica toda a experiência econômica de
um país. Há informações muito claras
- e comprovadas empiricamente ao lon-
go dos anos, em muitos países - de
que a educação gera, diretamente, um
aumento de produtividade da força da
mão-de-obra e crescimento econômi-
co, possibilitando aos países concor-
rer com bens de maior valor agregado.
Então, quanto mais capacitada e ins-
truída for a população, teoricamente
mais evoluído e desenvolvido será o
país, melhor será o ambiente econômi-
co, melhor será a força de trabalho e
melhores serão as condições de traba-
lho do empreendedor, especialmente se
ele competir no mercado internacional.

Empreendedor - Que estratégia
educacional pode ser adotada para
termos uma quantia maior de em-
preendedores e com qualidade su-
perior à atual?

lochpe - Acho que não existe ne-
nhum sistema educacional que seja di-
retamente voltado para a criação de
empreendedores, isso vem de caracte-
rísticas e preferências pessoais, a mai-
or parte inata. A estratégia é mais abran-
gente. A preocupação deve ser a de criar
um sistema educacional que gere uma
força de trabalho mais capacitada, o que
por tabela vai facilitar e propiciar a cri-
ação e o sucesso de empreendedores.
A função da educação é subsidiar es-
sas pessoas para que sejam melhores
empreendedores, melhores intelectuais,

melhores líderes políticos, melhores tra-
balhadores de chão de fábrica. Ou seja,
qualificar todo o espectro econômico.

Empreendedor - O que mais preci-
sa ser alterado na estrutura de en-
sino brasileira para colocar o país no
rumo do crescimento sustentável?

lochpe - Acho que o principal para
a educação brasileira neste momento
é a melhora de qualidade no ensino fun-
damental. Uma estatística transmite
muito bem a deficiência do ensino bra-
sileiro: nós temos 32% de alunos re-
petentes na primeira série do ensino
fundamental, enquanto a média dos
países desenvolvidos fica entre 2% e
3%. Basicamente um terço das crian-
ças que entram nas escolas brasileiras
já estão condenadas ao atraso, à repe-
tição e a uma qualidade de ensino tão
ruim que não consegue transmitir a
essas crianças em seu primeiro ano o
mínimo necessário: ensiná-las a ler e
escrever. Essa deve ser a preocupa-
ção número um. Isso já é consenso
para a maioria das pessoas que estu-
dam a educação brasileira, mas infeliz-
mente não é consenso - ou pelo menos
não é prática - entre nossos governan-
tes, muitos indivíduos do meio empre-
sarial e toda a sociedade.

Para os estudiosos da educação bra-
sileira, já é uma questão consensual que
realmente o grande problema, o grande
xis da questão, é a melhoria da qualida-
de, especialmente dos primeiros anos,
do ensino fundamental, e o que a gente
espera é que, à medida que essa quali-
dade for melhorada, seja bastante dimi-
nuída a repetência e a defasagem de ida-
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de em relação à série cursada. Hoje
temos muitos alunos de 14 e 15 anos
na terceira, quarta ou quinta série.

Isso transformaria a educação
em um processo mais agradável para
esses alunos e mais rentável para o
Estado. Ao manter os alunos na es-
cola durante mais tempo, à medida
que a qualidade vai aumentando, ob-
tém-se uma diminuição da taxa de
repetência e de evasão. Quando se
tem mais alunos no nível fundamen-
tal, a tendência é haver um aumento
do número de alunos no ensino mé-
dio e, com isso, aumenta a deman-
da universitária, que é a ponta do
processo educacional.

Com a melhora de qualidade em
todos os níveis, espera-se um aumen-
to de matrículas no ensino universi-
tário, que é hoje o grande diferencial
de competitividade dos países em ní-
vel internacional. É justamente dessa
massificação do ensino universitário que
o Brasil ainda está muito distante e é esse
o objetivo que ele precisa perseguir com
serenidade para se tornar competitivo.

Empreendedor - O aumento do
número de estudantes universitá-
rios é esperado e anunciado desde
o governo FHC como conseqüên-
cia do aumento de alunos nas fa-
ses anteriores, o que não está ocor-
rendo. Por quê?

lochpe - Porque tanto o governo
quanto a sociedade brasileira não se
preocupam com a qualidade, especial-
mente do ensino na escola pública. A
gente tem uma situação no Brasil que é
muito complicada, porque as pessoas
que estão na escola pública são de po-
der aquisitivo mais baixo, cujos pais não
tiveram acesso à educação, ou tiveram
acesso a dois, três, quatro anos de edu-
cação. Essas pessoas não têm condi-
ções para avaliar se a educação que elas
estão recebendo, que os filhos delas es-
tão recebendo, é boa ou ruim. São pes-
soas muito humildes e que, na maioria
das vezes, ficam mais do que conten-
tes de que seus filhos estejam receben-

Um sistema
educacional deve
gerar uma força
de trabalho mais
capacitada, o que

por tabela vai
facilitar a criação

e o sucesso de
empreendedores

do uma oportunidade que elas não re-
ceberam. Para elas é uma etapa venci-
da, esse problema foi solucionado.

Na verdade não foi. A chegada na
escola não é o fim do processo, é o

começo. Depois que você coloca o
filho na escola, precisa dar uma edu-
cação de qualidade.

As pessoas que sabem que a es-
cola pública está ruim colocam seus
filhos na escola privada porque são
de poder aquisitivo mais alto. Elas
não estão preocupadas com a edu-
cação pública, são relativamente ego-
ístas, pois se preocupam apenas
com a educação de seus filhos, da
sua classe. As pessoas de classe
mais baixa, além da dificuldade em
identificar uma educação de má-qua-
lidade, não têm voz política para re-
clamar. Então o governo e a socie-
dade continuam num processo que
privilegia os índices quantitativos,
como construção de escolas, au-
mento de recursos, aumento de sa-
lário de professor, concessão de me-
renda, uniforme, isso, aquilo e aqui-

lo outro, sem partirem para essa dis-
cussão sobre qualidade. Enquanto isso
não acontecer a qualidade não vai me-
lhorar. E enquanto a qualidade não me-
lhorar a quantidade de estudantes nos
níveis superiores também não vai me-
lhorar, porque, se a educação é ruim, a
criança sai da escola.

Empreendedor - Além da qualida-
de, quais as outras providências
para uma possível reforma do sis-
tema educacional brasileiro?

lochpe - Nós temos carências
muito básicas em um grande número
de escolas brasileiras, escola sem en-
canamento, sem energia elétrica, sem
banheiro, sem biblioteca, sem compu-
tador. Há um grande problema de utili-
zação do livro didático, hoje nós temos
um programa nacional do livro didáti-
co muito bem feito, que avalia e classi-
fica todos os livros didáticos do Brasil
dizendo se ele é recomendado com res-
salva, se é recomendado ou se é reco-
mendado com distinção. Só que isso
não chega até a ponta, até as escolas, a
maioria delas escolhem livros de quali-
dade muito baixa, não utilizam esse re-
curso do governo.

Novembro 2005 - Empreendedor - 11



Empreendedor - Na sua obra, o se-
nhor comenta que a falta de edu-
cação tem um custo. Quais são es-
ses prejuízos, principalmente na
área econômica?

lochpe - O prejuízo é a criação de
uma população semiletrada, com um ní-
vel de instrução muito baixo. Segundo
uma pesquisa recente, feita pelo Insti-
tuto Paulo Montenegro, apenas 25% da
população brasileira têm nível de alfa-
betização suficiente para ler uma noti-
nha de jornal. Três quartos de nossa
população é mal-alfabetizada. Não dá
para dizer analfabeta, porque são pes-
soas que conseguem escrever o pró-
prio nome, ou conseguem ler uma pla-
ca de trânsito, alguma coisa assim, mas
que efetivamente não conseguem ler e
escrever, transmitir uma idéia num pa-
pel. Isso tem um custo tremendo para
o desenvolvimento do país. Grande par-
te da estagnação do Brasil nos últimos
20 anos, basicamente desde 1982,
quando se interrompeu o ciclo de cres-
cimento brasileiro, deve-se a isso.

Um problema não está sendo devi-
damente analisado: o Brasil passa por
um momento de abertura para o exte-
rior e tem uma mão-de-obra que não
consegue competir. Os níveis de pro-
dutividade do trabalhador brasileiro,
segundo dados recentes da Organiza-
ção Internacional do Trabalho, mos-
tram que um trabalhador americano
produz a mesma coisa que quatro tra-
balhadores brasileiros. Isso é em gran-
de parte resultado dessas carências
educacionais. Então o custo para o país
é tremendo. Alguns estudos economé-
tricos internacionais sugerem que um
aumento de um ano de escolaridade da
população gera um crescimento econô-
mico de 8% a 10% ao ano. Esse é mais
ou menos o custo que nós estamos per-
dendo quando não conseguimos colo-
car as nossas crianças na escola.

Empreendedor - O senhor defen-
de a cobrança de mensalidade dos
alunos de maior poder aquisitivo
nas faculdades públicas. O que sus-

tenta essa sua opção?
lochpe - Em primeiro lugar, é uma

questão de justiça social e bom senso.
Eu não entendo qual é a justificativa para
que o Estado pague a educação de um
aluno de família rica, que pode pagar pelo
seu próprio estudo. É um tremendo be-
nefício financeiro, pois o valor do ensino
universitário no Brasil é altíssimo. Um
estudo do Banco Mundial aponta para
uma diferença salarial de 814% entre uma
pessoa que tem um diploma universitário
e aquela que não tem educação nenhu-
ma. O retorno privado da educação uni-
versitária é altíssimo, está na casa dos
20%. Na maioria dos países se investe

Um trabalhador
americano,

segundo dados
recentes da OIT,
produz a mesma
coisa que quatro

trabalhadores
brasileiros

mais no ensino de base e relativamente
menos no ensino universitário.

Em segundo lugar, há uma questão
que eu acho muito importante: a univer-
sidade pública brasileira virou uma gran-
de máquina de desperdício de recursos,
ela gasta muitíssimo mais do que deve-
ria. Nos países mais desenvolvidos o
custo por universitário eqüivale a 40%
do PIB per capita, enquanto no Brasil é
de 160% do PIB per capita, ou seja,
mais de uma vez e meia. O universitário
público brasileiro custa quatro vezes
mais do que o universitário dos países

mais desenvolvidos, onde há universi-
dades de melhor qualidade, que fazem a
melhor pesquisa e gastam montanhas de
dinheiro com os equipamentos mais
avançados. Isso é fruto do desperdício,
da ineficiência na gestão dos gastos. É
esse desperdício que suga recursos da
educação brasileira, que deviam estar
indo para a educação básica, a educa-
ção fundamental e média, e acabam indo
para a educação universitária.

Empreendedor - O senhor comen-
tou que os problemas educacionais
brasileiros decorrem também da fal-
ta de interesse da sociedade brasi-
leira, especialmente dos formadores
de opinião. Como a sociedade pode
ajudar o governo nessa cruzada?

lochpe - A educação é absolutamente
fundamental para o desenvolvimento do
Brasil. Acho importante uma revista
como a Empreendedor, que chega aos
empreendedores e empresários, porque
na minha visão os empresários devem
ser a grande força para a recuperação
do papel da educação no Brasil. Todo
empresário nota a baixa qualidade da sua
mão-de-obra, ele é o maior prejudica-
do, principalmente aquele que compete
no mercado internacional. E eles têm
voz para exigir essa mudança.

É fundamental que o empresariado
brasileiro se conscientize dessas defi-
ciências da educação brasileira, que olhe
com mais atenção o quadro da educa-
ção pública, que enxergue o quão de-
fasado o Brasil está em relação a ou-
tros países do mundo. Essa talvez seja
uma das poucas causas do Brasil em
que pode haver um conserto suprapar-
tidário, não-governamental, a criação de
um projeto de educação de longo pra-
zo para o país e que não seja modifica-
do a cada troca de governo. A mobili-
zação de empresários e empreendedo-
res é realmente fundamental.
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