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OUVE UM TEMPO EM QUE O MAIOR DESA-
fio do Brasil era acabar com a inflação. Quando
ela finalmente foi derrotada, o desafio seguinte
tornou-se reencontrar a via do crescimento eco-
nômico, único meio para começar o resgate da
dívida social do país. Agora que o Brasil está cres-

cendo, a questão crucial é garantir que seja um crescimento de
longo prazo. É preciso atacar os fatores que atravancam a ativi-
dade econômica, como as deficiências em infra-estrutura que
ocasionaram o apagão energético em 2001 e o apagão aéreo de
2007. Mas nenhum problema é mais premente que o apagão da
mão-de-obra. Tome-se o exemplo da Petrobras, a maior empresa
do país. O maior gargalo para seu crescimento não é falta de
matéria-prima nem de investimentos. "O principal obstáculo
para nosso desenvolvimento é a falta de jovens talentos", afirma
José Sérgio Gabrielli, presidente da empresa. Segundo Gabrielli,
a Petrobras e seus fornecedores terão dificuldade para preencher
73 mil postos até o ano que vem. São vagas em 722 especiali-
dades, entre nível técnico e de formação superior. "O apagão
de mão-de-obra é evidente", diz Francisco Ramirez, diretor
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da empresa de recrutamento de executivos
ARC e professor do Ibmec-SP. "Tenho di-
ficuldades de contratar profissionais para
vagas em engenharia, tecnologia da infor-
mação, agroindústria, em várias áreas cru-
ciais para o desenvolvimento do país."

Os números do Ministério da Educação
explicam essa dificuldade. Cerca de 35 mi-
lhões de crianças e adolescentes passaram
pelo ensino elementar na última década.
Entre os que cursam o ensino médio, o
número cai para 9 milhões. Os 25 milhões
que ficaram para trás são muitas vezes
analfabetos funcionais. Num mundo in-
formatizado, mecanizado, em que as tare-
fas simples são feitas por máquinas, suas
oportunidades de trabalho diminuem. Eis
a receita de pobreza e dependência de pro-
gramas sociais. Só o Bolsa-Família atende
hoje mais de 10 milhões de famílias.

Por isso, a educação é nosso maior de-
safio. É ela que vai definir nosso sucesso

nos próximos anos. E é a
tarefa mais árdua e demo-
rada de cumprir. Basta fazer
as contas. Uma estrada ou
uma nova linha do metrô
levam quatro anos para ser
construídas. Uma usina hi-
drelétrica requer dez anos,
do projeto até a geração de energia. "Um
ser humano não leva menos que 25 anos
para ser formado", diz Ramirez. Nesta edi-
ção de ÉPOCA Debate, apresentamos um
diagnóstico dos principais problemas da
educação brasileira e apontamos cami-
nhos para sua solução.

A julgar pelos dados do Programa de
Avaliação Internacional de Estudantes
(Pisa), da Organização para a Cooperação
e Desenvolvimento Econômico (OCDE),
o desafio é enorme. Entre os alunos de 15
anos dos 57 países aferidos pelo teste, os
brasileiros jamais saíram da lanterninha,

são a China e a Coréia, com
uma taxa em torno de 40%
e 30%, respectivamente, de
acordo com um estudo da
OCDE. Os dois tigres asiá-
ticos ganham dos Estados
Unidos (25%). E deixam o
Brasil muito para trás. Aqui,

os universitários que se dedicam à enge-
nharia ou a carreiras científicas são apenas
12% do total. Outro dado que indica quan-
to um país está preparado para o futuro é o
número de pesquisadores em atividade. No
Brasil existe apenas um cientista para cada
grupo de mil trabalhadores. Na China, são
dois. Nas nações da União Européia, seis.
Nos EUA, dez. E no Japão, 12.

A falta de mão-de-obra especializada não
é um gargalo só para a expansão dos negó-
cios no país. Os brasileiros também deixam
de competir pelas oportunidades lá fora.
"Estamos perdendo a chance de disputar

em quesitos como leitura e matemática,
desde 1997. Tem sido difícil melhorar o
desempenho porque os problemas da edu-
cação brasileira estão ligados ao nível mais
básico possível: ler, escrever e as quatro ope-
rações. Investir no ensino fundamental é
imprescindível para que o Brasil esteja no
mesmo patamar dos países desenvolvidos,
daqui a um quarto de século. Essa é a tarefa
essencial. Mas não pode ser a única: o país
não pode parar à espera dos profissionais
de 2033. É preciso treinar já os jovens com
formação deficiente que chegam ao mer-
cado de trabalho. E adequar a formação
profissional às necessidades da sociedade.
Um modo de verificar o nível de desen-
volvimento futuro de um país é olhar o
número de engenheiros e cientistas que
se formam nas universidades, em relação
ao total de alunos que concluem cursos de
faculdade. Nesse quesito, quem saí na frente

com a índia uma fatia maior do merca-
do de serviços de informática", afirma Jair
Ribeiro, presidente da CPM Braxis, uma
empresa especializada em prestar serviços
de tecnologia para outras. Grandes com-
panhias no mundo todo vêm entregando
partes de seu sistema para ser administra-
das de outros lugares do mundo, um fenô-
meno chamado de offshoring (exportação
de serviços). "Esse é um mercado de US$
50 bilhões, que cresce 40% ao ano e atingirá
os US$ 300 bilhões."

Mais uma vez, o que falta ao Brasil para
avançar nessa área não são equipamentos,
como mostra o ranking tecnológico glo-
bal divulgado na quarta-feira passada pelo
Fórum Econômico Mundial. Estamos na
593 colocação, logo atrás do México e bem
atrás do Chile (34a), entre os latino-ame-
ricanos. A lista é encabeçada por Dina-
marca, Suécia e Suíça. De acordo com a
pesquisa, o país não sobe de posição por
causa da péssima qualidade educacional.
De todas as soluções para melhorar o en-
sino, a mais urgente e eficaz é investir na
melhora dos professores, como conta a
próxima reportagem.
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