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Falamos no Brasil de apagões diversos. Sem pretensão de esgotar o assunto, discutimos 
apagão energético, rodoviário, ferroviário, portuário, aeroviário, regulatório, previdenciário, 
trabalhista, ético, legislativo, executivo, judiciário e outros tantos. Entramos na fase do 
Investment Grade. É o assunto do dia e não deveria ser diferente. É sinal que mais e mais 
investimentos sérios serão encaminhados ao País. E a pergunta que não quer calar é: "teremos 
condições físicas para atender a tanto investimento"? Com certeza o crescimento econômico 
estará, de certa forma, cerceado por limites físicos.  
 
Pensando nesses limites, nos voltamos ao principal deles - ainda não discutido: "o apagão de 
talentos no País". Falta infra-estrutura humana para suportar tanto investimento. Nenhum país 
consegue se desenvolver sem educação adequada. Sabemos que os Tigres Asiáticos investiram 
pesado em educação. A Índia e a China não fizeram por menos. Esses são apenas alguns 
exemplos de mercados emergentes que se prepararam, a partir do alicerce básico, para o 
crescimento e desenvolvimento econômico e social, que é a educação.  
 
Teremos um leilão de mão-de-obra jamais visto no País. Caminhamos para um completo 
desassossego e sofreguidão empresarial devido à incerteza quanto à entrega de pedidos por 
falta total de competência humana, principalmente na esfera executiva. Carecemos de líderes 
e de capital humano técnico gerencial para respondermos no curto e médio prazo a toda a 
demanda de produtos e serviços que advirá.  
 
Precisamos começar a investir agora em educação - e já será tarde demais. Assim, grandes 
empresas serão aquelas que conseguirão reter e motivar seus talentos, além de atrair outros 
talentos no mercado local e internacional. Precisamos fazer um grande mutirão, incluindo 
governo e a iniciativa privada, para termos a tempo o capital humano necessário para fazer 
crescer o PIB brasileiro de acordo com as oportunidades que se desenham neste cenário.  
 
O que queremos dizer é que nenhum outro apagão (rodovia ou aeroporto) será resolvido se 
não corrigirmos rapidamente o apagão por talentos, porque sem talento não se resolve 
qualquer que seja o outro apagão. Todos são dependentes do talento e profissional capacitado 
para sua solução. Não temos mais tempo para brincar com partidarismos ou decisões políticas 
irresponsáveis, dissociadas das reais necessidades do povo brasileiro. A economia neste País 
sobrepujou os arranjos políticos. É hora de investirmos pesado em educação em todos os 
níveis - do primário ao superior - para merecermos mais ainda os investimentos que advirão. 
Só assim teremos um PIB crescendo de forma constante e duradoura, o que se reverterá em 
benefícios cumulativos para o povo brasileiro. É a forma de nos mantermos no status de 
investment grade. Falamos da grande virada do País. O futuro acaba de chegar.  
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 11 jun. 2008, Vida Executiva, p. C11. 


