
elo prisma econômico, o Brasil
tem apresentado progressos
visíveis. A inflação está sob

controle, o PIB cresce 5% e a con-
fiança do consumidor acelera os in-
vestimentos empresariais. A solidez
dos índices, no entanto, contrasta
com as estatísticas da educação. Re-
latório da Unesco divulgado no fim do
ano passado indica que o País ainda
está muito aquém do desejável, per-
dendo, em qualidade, até para vizi-

nhos como Bolívia, Paraguai e Equa-
dor. Para colocar a educação nos tri-
lhos, o governo federal precisaria in-
vestir cerca de R$ 19 bilhões. Só assim
teria condições para contratar profes-
sores, treiná-los e ga-
rantir educação fun-
damental para 100%
das crianças e jovens
brasileiros até 2015. O desafio é gran-
de, mas o governo não está sozinho na
empreitada. Empresas como Philips,
Gerdau, Volkswagen e o grupo ABC
se aliaram a ONGs para alocar recur-

sos financeiros e humanos na constru-
ção de modelos que ajudem o governo
a oferecer ensino público de qualidade.

O Instituto Ayrton Senna (IAS), co-
mandado por Viviane Senna, é uma

referência em como a
sociedade pode auxi-
liar o Estado a au-
mentar a eficiência

em sala de aula. Em 13 anos de atua-
ção, mais de R$ 160 milhões foram in-
vestidos para alfabetizar, incentivar a
continuidade do estudo e diminuir
problemas como evasão escolar em
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mais de 1,3 mil municípios, benefician-
do 7,8 milhões de brasileiros. Foi a
própria Viviane Senna que, em uma
apresentação para sócios do Lide -
Grupo de Líderes Empresariais, em
2002, admitiu que sem a ajuda da ini-
ciativa privada o Brasil não consegui-
ria alcançai1 níveis de qualidade em
gestão do ensino. De imediato, 20
dirigentes se reuniram e o Lide
ganhou seu braço social, o
Lide-EDH (Empresários
para o Desenvolvi-
mento Huma-
no). Em cinco
anos, o grupo,
sempre em par-
ceria com o IAS, investiu
mais de RS 20 milhões em
projetos educacionais públicos e,
do dia 18 a 21 de abril, amplia a dis-
cussão com o debate sobre a Educa-
ção Pública de Qualidade durante o 7°
Fórum Empresarial, em Comandatu-
ba (BA). "Arrecadamos cerca de R$ 4
milhões por ano, mas queremos do-
brar este valor", disse Osmar Zogbi,
presidente do Lide-EDH.

Modelos de parceria já instalados
comprovam que o trabalho conjunto
ajuda de fato a elevar a qualidade do
ensino da rede pública. Assim aconte-
ceu em Pernambuco quando o ex-pre-
sidente da Philips Marcos Magalhães
resolveu revitalizar o Ginásio Pernam-
bucano por dentro e por fora. "O pré-
dio ia ser demolido", contou ele. "Re-
solvemos reformá-lo e depois de pron-

to geral da comunidade. "Com educa-
ção, melhoramos o ambiente, a socie-
dade e os negócios. Isso é sustentabili-
dade", afirmou José Paulo Martins, di-
retor executivo da Gerdau.

Outra prova de que sustentabili-
dade está longe de ser um simples
conceito teórico acontece em São
Paulo. Quando Nizan Guanaes, pre-

sidente do grupo ABC,
decidiu trabalhar
uma estratégia de

comunicação que tor-
nasse a educação

uma preocupação na-
cional, não imaginava o

que o destino iria lhe re-
servar. Seu grupo investiu R$

l milhão em uma escola de um bair-
ro carente da capital. Hoje quatro
ex-alunos fazem estágio em agências
de seu grupo. A meta é ter 17 até o
fim do ano. "Junto com a comu-
nidade diminuímos a evasão escolar
de 30% para 9% e preparamos as
crianças para o futuro", celebra Luiz
Roberto, vice-presidente de respon-
sabilidade social do grupo. H
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to decidimos que era preciso moderni-
zar também a gestão." O sistema
agradou e o governo estadual decidiu
adotá-lo em toda a rede pública de en-
sino. A Gerdau e a Volkswagen prefe-
riram trabalhar na complementarida-
de do ensino. Com bibliotecas e pro-
gramas de incentivo à leitura ofereci-
dos aos professores e aos alunos, con-
seguem elevar o nível de conhecimen-
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