
A integração entre as forças policiais brasileiras
preocupa o governo. Esse item é considerado pelo
Paláciodo Planalto a peça de resistência do complexo
programade segurança para o mundial da Fifa e, dois
anos depois, as Olimpíadas do Rio de Janeiro. ➥ P12

Sinergiaentreas forçaspoliciais
égargaloparaCopade2014

DanStrougoeDaviGoldwasser investiramR$ 100 mil
nacriação de uma agência virtual que cria identidades
visuais e sites para micro e pequenas empresas.
Um ano depois a LogoChef já faturou R$ 500 mil e
prepara sua expansão internacional. ➥ P14

OBanco Nacional de Desenvolvimento Econômico e
Social (BNDES) já admite aceitar as ações da Petróleos
de Venezuela S.A (PDVSA) na refinaria Abreu e Lima
(PE), como garantia para empréstimo de R$ 4 bilhões
que serão aplicados na própria refinaria. ➥ P22

Amigoscriamagênciadepublicidade
virtualrápidaemaisbarata

PDVSA estápróximadeacordo
comBNDESpara aAbreueLima

O Casino aumentou sua participação no Grupo Pão de
Açúcar depois que a controladora do grupo francês,
Rallye, adquiriu 3,3 milhões de ações preferenciais
da maior varejista brasileira, com opção para compra
de outros 4 milhões de papéis. ➥ P21

GrupofrancêsCasino jádetém
45,9%dasaçõesdoPãodeAçúcar

Henrique Manreza

Divulgação

O cubano Paco, de 60 anos, é motorista de uma opera-
dora turística em Havana. Formação acadêmica? En-
genharia naval. Durante a Guerra Fria, estudou gra-
ças à cooperação educacional que a então União So-
viética prestava a Cuba. Em aulas traduzidas de um
professor russo para o espanhol, aprendeu a estrutu-
rar barcos quebra-gelo. Seu livro-texto era um ma-
nual soviético dos anos 40. Paco aprendera uma tec-
nologia ultrapassada, sem pertinência para Cuba.

O espanhol José Alonso tem 28 anos. Cresceu na
classe média de Valência. Estudou ciência da compu-
tação. Estagiou na IBM. Teve uma pontocom que não
durou muito. Fez mestrado nos EUA. Voltou à Espa-
nha há dois anos. Está desempregado. Sua hora de
programação custa no mercado espanhol US$ 50.

Possíveis empregadores recorrem a free-lancers
no Vietnã ou Paquistão por US$ 5 a hora.

Argentina e Uruguai têm educado sua população
há mais de 100 anos. Ainda assim, começaram o sécu-
lo XXI em pior forma do que o XX. Formaram cida-
dãos cultos, politicamente conscientes. Mas economi-
camente pouco competitivos.

A globalização está criando um duro desafio para a
ideia de educação como panaceia aos problemas de
um país. Hoje, além da pertinência e atualidade, é
um certo enfoque dos conhecimentos que capacita à
competitividade no século XXI: a educação para o em-
preendedorismo.

Não devemos entender, como se faz muito no Bra-
sil, que empreender é sinônimo de abrir uma fran-
quia ou mesmo ter seu próprio negócio.

Empreendedorismo é a ação individual, com vis-
tas à agregação de valor, que almeja quebrar a inércia
de uma determinada entidade (empresa, governo ou
Organização Não Governamental) mediante atuação
essencialmente inovadora.

Como bem mostram estudos recentes de The Eco-
nomist, a rotina é o pior inimigo da empregabilida-
de. Tudo o que pode ser “rotinizável” corre o risco
de transformar-se em matéria-prima para algorit-
mos que delineiam os contornos da rotina e a tradu-
zem em software. E daí substituir — com vantagens
— o trabalho humano. Assim, carreiras lineares do
começo da vida adulta ao embranquecimento dos ca-
belos, dentro ou fora de uma única empresa, serão
cada vez mais raras.

Esse é um dilema para o Brasil. O grande emprega-
dor da economia é o governo em seus vários níveis ad-
ministrativos. Combatemos o mal presente do desem-
prego com a hipertrofia dos quadros estatais. Com a
carga tributária desproporcional às contrapartidas de
serviços básicos no país. Com os juros mais altos do
mundo. Com um influxo de investimento estrangeiro
direto que não será eterno.

Para engendrar essa nova educação para o em-
preendedorismo, é cada vez mais estratégica a rela-
ção umbilical escola-empresa.

Esta proximidade conceitual, com a ênfase nos as-
pectos empreendedores, deve ser acompanhada da
proximidade física, com a estruturação crescente de
unidades educacionais em regiões geograficamente
densas em empresas de base tecnológica, os chama-
dos “clusters”.

É assim que agregaremos nos mais variados progra-
mas de escola secundária e universitária a técnica e
visão empreendedoras que permitam a médicos, con-
tadores, engenheiros e químicos abordar cada desa-
fio com inovação. ■

Marcos Troyjo
Professor do Ibmec e pesquisador
da Universidade Paris V-Sorbonne

Educação é o diferencial

Murillo de Aragão
Cientista político e presidente
da Arko Advice Pesquisas

O Brasil ontem e hoje
Vinte e cinco anos depois da redemocratização políti-
ca, o Brasil segue evoluindo. Sem dor e com passos
de formiga, vamos mudando nossas instituições com
base em vários acordos tácitos e não escritos.

No campo econômico, a fórmula inclui a prudên-
cia e a cessão do controle da agência regulatória de
cada setor para figuras confiáveis e afinadas com um
modelo sem sobressaltos e sem medidas considera-
das traumáticas.

No campo empresarial, a receita coloca as três
grandes agências de financiamento ao lado dos seto-
res mais importantes. O Banco do Brasil fica com a
agricultura; a Caixa, com a habitação; e o Banco Na-
cional de Desenvolvimento Econômico e Social (BN-
DES), com a indústria.

O poder público completa, controlando direta-
mente algumas das mais importantes empresas do
país, como Petrobras, Eletrobras, Itaipu, e exercen-
do importante influência por meio de fundos de pen-
são e do BNDES, por exemplo.

No campo da administração pública, temos um
modelo baseado em alta carga tributária, alta empre-
gabilidade e muito gasto. É a cota que a sociedade pa-
ga para que a gestão funcione mais ou menos bem.

Na política, temos um consenso que mistura clien-
telismo, corrupção, “grupismo”, nepotismo e apare-
lhamento do Estado. É a vanguarda do atraso, que re-
tira muito da energia da nação.

Quanto às comunicações, a população se informa
pela televisão, cujo noticiário é, salvo exceções, su-
perficial. Existe uma concentração na mão de pou-
cos proprietários. Além disso, temos poucos leitores
e poucos títulos para um país de nossas dimensões.

De modo geral, o modelo atual guarda identidade
com os vários momentos históricos pelos quais pas-
sou o Brasil. Nem mesmo o regime militar, em que pe-
se o golpe, mudou a essência de nosso comportamen-
to, que é, no limite, autoritário, excludente, inter-
vencionista, burocrata, cartorial e corporativista, no
sentido mais vulgar do termo.

Nada indica que conseguiremos grandes transfor-
mações sob esse modelo. A razão é simples: tal con-
senso engloba a maior parte dos formadores de opi-
nião e tomadores de decisão.

Às vezes aparecem pontos fora da curva, como a
proposta de controle da mídia, defendida pelo PT.
Não vai adiante, já que não interessa a ninguém.
Nem mesmo aos principais políticos do país.

Apesar da obviedade do modelo brasileiro, pouco
se fala sobre ele. Curiosamente, critica-se a ausência
de reformas, mas pouco se avalia por que as transfor-
mações são lentas.

Sem fazer juízo de mérito, um dos pontos centrais
é que o modelo vigente interessa aos sócios com di-
reito a voto. São opções táticas, destinadas a melhor
se posicionar para controlar o poder.

No entanto, as mudanças estão em curso. Lentas,
como frisei. Finalmente temos uma moeda e reser-
vas abundantes. A inflação se encontra em patama-
res quase civilizados. A desigualdade diminui. O bra-
sileiro come melhor. A educação está em expansão.
As redes sociais já mobilizam a população em prol de
causas cidadãs.

Enfim, o amanhã está se desenhando com novas
demandas e, quem sabe, transformações. A dúvida
está em saber se as mudanças continuarão a ocorrer
pelas margens ou se serão aceleradas por um evento
inesperado. Só Deus sabe! ■

OPINIÃO

A dúvida está em saber se as
mudanças continuarão a ocorrer
pelas margens ou se serão aceleradas
por algo inesperado. Só Deus sabe!

Não devemos entender, como se faz
muito no Brasil, que empreender
é sinônimo de abrir uma franquia ou
mesmo ter seu próprio negócio

NESTA EDIÇÃO
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 13 set. 2011, Primeiro Caderno, p. 2.
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