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OPINIÃO

Não tenho dúvidas de que a qualidade da educação é um
dos pilares do crescimento sustentado. Avaliando nosso
cenário e as perspectivas econômicas e sociais do país,
alguns especialistas temem pela falta de mão de obra
qualificada, situação que já é realidade para alguns seto-
res da economia, como o da construção civil, do qual
sou membro. No último dia 12, pude participar do Coló-
quio Educação Profissional e Inovação, no auditório da
Confederação Nacional da Indústria, em Brasília. O
evento foi organizado pelo Observatório da Conselho de
Desenvolvimento Econômico e Social, da Presidência
da República. O principal objetivo do encontro foi justa-
mente o de aprofundar as discussões sobre os rumos da
educação profissional, técnica e tecnológica no Brasil,
com foco nos desafios para a formação de trabalhadores
para a sociedade do conhecimento e para a inovação.

O Observatório da Equidade identifica as desi-
gualdades no ensino e formula propostas para me-
lhorar o nível de escolaridade e também o desempe-
nho do sistema educacional. Para o Conselho da Re-
pública, do qual faço parte, precisamos criar uma
política de formação profissional para deixar de ser
um país exportador de produtos primários e poder-
mos desenvolver produção de maior valor agregado,
fortalecendo a capacidade de inovação das empresas.

Não temos dúvidas de que a formação profissional
precisa estar atenta à inovação e aos avanços tecno-
lógicos. Precisamos sim formar engenheiros e pes-
quisadores que vão desenvolver novas tecnologias,
mas não podemos nos esquecer do pessoal na outra
ponta da cadeia: os profissionais de chão de fábrica e
os operários. Para o nosso setor da construção, um
dos campeões em acidentes de trabalho, qualificar
este profissional é fundamental.

No dia a dia, vivenciamos na prática a falta de mão
de obra qualificada, que acaba acarretando diversos
problemas. Muitas vezes, o que vemos é que o aluno
sai da escola sem condições de entrar para o mercado
de trabalho. O ensino básico é insuficiente, precisa-
mos preparar melhor nossos jovens, para gerar em-
prego e renda. Existem vagas que acabam não sendo
preenchidas por falta de qualificação. É necessário
promover cursos de capacitação verdadeiramente
alinhados às demandas do mercado.

É fundamental aprofundarmos o debate sobre a
importância do fortalecimento e de uma maior arti-
culação das políticas públicas e privadas de formação
de trabalhadores. Quem identifica as necessidades de
qualificar é a empresa. Nos anos 1980, havia uma lei
(a 6.542, de 28 de junho de 1978), que estabelecia que
tudo o que uma empresa gastasse em qualificação era
abatido de seu imposto de renda. Nesse período, de-
mos saltos extraordinários na formação do número
de mestres e doutores, assim como profissionais para
todos os fins. Precisamos resgatar esse mecanismo,
pois quem vai ganhar com isso é o brasileiro que,
melhor qualificado, terá melhor renda. Temos um
grande desafio pela frente e acredito que agora é a
hora de darmos as mãos para realizar esse trabalho. ■
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Brasileira da Infraestrutura
e Indústrias de Base

Estado que tem no dinamismo sua marca registrada,
São Paulo poderá ter seu crescimento limitado pelo
teto da infraestrutura. É imperativo criar condições
para melhorar os investimentos, o crédito e os fi-
nanciamentos de longo prazo para serviços e obras
de grande porte. O Brasil aplicou na infraestrutura
cerca de R$ 58 bilhões em 2003. Conseguimos du-
plicar esses investimentos, atingindo R$ 121 bilhões
em 2009. Reconhecidos os esforços, é preciso en-
frentar os desafios que emergem depois de oito anos
de governo do presidente Lula. A taxa de investi-
mento público federal deverá fechar o ano em 3,3%
do PIB, alcançando 4% do PIB em 2015. É a melhor
marca desde 1994, mas ainda insuficiente para sus-
tentar o desenvolvimento brasileiro. É necessário
ampliar o financiamento de longo prazo, que repre-
senta 20% de todo o crédito concedido no país.

O Conselho de Desenvolvimento Econômico e So-
cial da Presidência da República (CDES), órgão con-
sultivo composto por 90 lideranças da sociedade ci-
vil, promoveu em agosto um encontro na Fiesp para
apresentar aos paulistanos a “Agenda para o Novo Ci-
clo de Desenvolvimento”. Discutimos os pontos con-
siderados essenciais para que o Brasil prossiga o seu
caminho em direção ao crescimento com inclusão
social. O papel da infraestrutura é um deles.

Com a entrada dos recursos para a exploração do
petróleo da camada do pré-sal, é possível prever que
devemos chegar à marca dos R$ 160 bilhões de apor-
tes na infraestrutura em 2014. Desse total, R$ 75 bi-
lhões serão voltados para a área de petróleo e gás, o
setor que continuará sendo o carro-chefe do investi-
mento no Brasil. Haverá reflexos em toda a cadeia de
serviços. É um desafio e tanto transformar a nossa
indústria num player mundial nesse segmento.

No Brasil, o governo investe 0,59% do PIB em
pesquisa e desenvolvimento (P&D), enquanto o se-
tor privado aplica 0,50%. No Japão e na Coreia do
Sul, por exemplo, os empresários investem o equi-
valente a mais de 2% do PIB, enquanto o governo
aplica menos de 1%. Precisamos elevar os investi-
mentos em P&D a um novo patamar. O CDES man-
tém um grupo de trabalho de infraestrutura para
buscar mecanismos e alternativas ao financiamento
de longo prazo. Devemos destacar a importância do
BNDES. Instituições de fomento atuam para permitir
a queda dos juros e fortalecer o mercado de capitais e
o financiamento de longo prazo.

Não à toa, a infraestrutura liderou os desembolsos
do BNDES entre janeiro e junho de 2010, com R$ 28,3
bilhões (40% do total liberado). É investimento alta-
mente saudável para a economia, capaz de gerar em-
pregos, estimular inovação tecnológica e ampliar as
exportações e o bem estar social. O CDES levou para
outros estados esse debate, com a intenção de colher
sugestões para o seu aperfeiçoamento. Agora os pau-
listas se juntam a essa frente. O sucesso das ações
compartilhadas determinará a nossa evolução social
e econômica diante das novas oportunidades. ■
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De modo geral, os gestores das instituições de educa-
ção superior (IES) atuam mais como concorrentes do
que como parceiros com vontade política de estabe-
lecer acordos de colaboração. Há no Brasil, por
exemplo, carência de consórcios educacionais que
possam funcionar como associações que promovem
a efetiva colaboração entre as IES. Os consórcios são
comuns nos EUA, e há experiências na Europa. No
Brasil, recentemente, as universidades públicas fe-
derais de Minas Gerais apresentaram ao MEC a pro-
posta de criação de um consórcio que pode reunir
sete instituições do estado, com um total de 41 mil
estudantes. E há uma boa experiência de colaboração
também nas IES comunitárias do Rio Grande do Sul.
Mas a articulação de projetos comuns ainda esbarra
na fragmentação dos interesses políticos e na falta de
pró-atividade de parcela dos gestores institucionais.

Por sua capacidade de otimizar recursos, fortale-
cer o ensino, pesquisa e extensão, permitir a mobili-
dade dos alunos e professores e qualificar a oferta de
cursos de graduação e pós graduação, as experiências
de formação de consórcios educacionais precisam ser
acompanhadas mais de perto pelos gestores das IES
públicas e privadas brasileiras. E uma boa oportuni-
dade acontecerá em setembro, em São Paulo.

O CEO do “Consortium of Universities of the Wa-
shington Metropolitam Area”, John Childers, estará
no Brasil para apresentar o modelo de consórcios dos
EUA, em especial o de Washington, durante o Fórum
Nacional da Educação Superior Privada. O consórcio
de Washington foi estabelecido em 1964, reúne 14
IES públicas e privadas de diferentes tamanhos. Em
seu conjunto, as IES do consórcio possuem em torno
de 155 mil estudantes e empregam 76 mil pessoas,
além de adicionar na economia regional aproxima-
damente de US$ 12 bilhões por ano.

São finalidades do consórcio: fortalecer a sustenta-
bilidade e instituir ações para reduzir custos das IES
participantes, divulgar as oportunidades de financia-
mento do governo e orientar os estudantes para que
possam buscá-lo, aumentar a empregabilidade, criar
programas de benefícios aos estudantes, cooperar com
a divulgação dos projetos comuns e individuais, cola-
borar para que as IES participantes assumam cada vez
posição de destaque e liderança no ambiente de educa-
ção superior, manter relações políticas com os órgãos
de governo, criar programas esportivos e manter coo-
peração entre professores, estudantes e bibliotecas.

A discussão é bem vinda, para que os gestores
possam iniciar um debate sobre o tema e pensar em
alternativas de criação de consórcios no Brasil. A for-
mação de redes de cooperação entre as IES é uma si-
tuação cada vez mais presente no ambiente global da
educação. IES isoladas tendem a ser pouco dinâmicas
e provavelmente serão mais sensíveis a diversos tipos
de crise. Espero que a experiência dos consórcios nos
ajude a mudar esse quadro e possamos começar a
desconstruir, criar e inovar, visando a próxima dé-
cada na educação superior brasileira. ■
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