
“Os eventos ocorridos na Prima-
vera Árabe são uma grande
oportunidade para reformar o
modelo de educação da região,
especialmente com foco no ensi-
no superior privado”, afirmou o
diretor do International Finan-
ce Corporation (IFC), Sakah-
Eddine Kandri, entidade de fi-
nanciamento em educação do
Banco Mundial. O novo modelo
adotado pode sair do Brasil.
“Queremos replicar na região a
mesma estratégia de desenvolvi-
mento da Anhanguera”, diz, ci-
tando a universidade nacional.

A Anhanguera é a maior rede
de ensino do Brasil, que após ad-
quirir a Uniban chegou a cerca
de 400 mil alunos, e atende qua-
tro condições consideradas es-
senciais para o sucesso na educa-
ção, segundo o IFC: foco no mer-
cado de trabalho, com envolvi-
mento entre universidade e em-
presas; professores provenientes
das empresas e não apenas da
academia; programas de inser-
ção no mercado de trabalho, co-
mo parcerias para estágios; esca-
la de atuação, com cursos presen-
ciais e online, a fim de reduzir o
valor das mensalidades.

A entidade pesquisou vários
formatos de universidades ao re-
dor do mundo que pudessem
atender a demanda dos países
árabes, mas apenas a Anhangue-
ra atendeu todas as exigências.

E um quinto fator ajudou: a exis-
tência de mecanismos de finan-
ciamento em parceria com o go-
verno e que servem de suporte
aos estudantes mais carentes.
Procurada, a Anhanguera não
quis se pronunciar.

Trata-se de ações como o Pro-
grama Universidade para Todos
(ProUni) e Financiamento Estu-
dantil (Fies). Além de várias ou-
tras formas de financiamento
bancário que vem surgindo no
país no últimos anos, a universi-
dade brasileira já contratou fi-
nanciamento da IFC e em 2009,
foi premiada pela entidade por
suas contribuições inovadoras
ao ensino superior no Brasil.

Desemprego
Kandri destaca que o desempre-
go é a maior causa da insatisfa-
ção popular na região, e o des-
compasso entre a formação da

mão de obra e a necessidade dos
mercados locais é um dos princi-
pais gargalos. “Os países árabes
ricos em petróleo, por exemplo,
são obrigados a importar mão
de obra de países asiáticos.”

E frente a esta realidade está
a maior taxa de desemprego do
mundo. “O Oriente Médio tem
taxa de 25%”, diz Kandri, citan-
do dados do ILO Global Employ-
ment Trends, de 2011. O Norte
da África está em segundo lu-
gar, com taxas de 23,7%, segui-
do do Leste Europeu (18,9%),
países desenvolvidos (18,2%),
América Latina (15,2%) e Sul da
Ásia (14,2%). As menores taxas
de desemprego estão concentra-
das em áreas da África Subsaa-
riana (12,3%), Sul da Ásia
(9,5%) e Leste da Ásia (8,3%).

Levantamento feito pela enti-
dade mostra que a maior parte
dos estudos no mundo árabe ain-
da são focados em artes e ciên-
cias, enquanto poucos alunos se
dedicam a disciplinas técnicas,
que são as mais demandadas pe-
lo mercado. Enquanto nos países
árabes, 18% dos alunos estudam
nas áreas de ciências e engenha-
ria, nos países asiáticos esse nú-
mero sobe para 31%. Mesmo a
América Latina, que também en-
frenta problemas com a falta de
mão de obra técnica e especializa-
da, tem uma posição mais confor-
tável, com 24% dos estudantes
se dedicando a áreas mais técni-
cas (ver infográfico). ■

* Viajou a convite da Fundação Qatar
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Inflaçãoem São Paulo avança
para 0,39% no mês de outubro

Regiane de Oliveira, de Doha*
roliveira@brasileconomico.com.br

INDICADOR

Governo discorda de metodologia para
compor Índice de Desenvolvimento Humano

O Índice de Preços ao Consumidor (IPC) de São Paulo subiu 0,39%
em outubro, ante alta de 0,25% em setembro, segundo a Fundação
Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe). A inflação do grupo
alimentação passou de 0,37% para 0,53%, enquanto a de despesas
pessoais foi de 0,15% para 0,80%. Já transportes passaram de alta
de 0,06% em setembro para queda de 0,12% em outubro. Reuters

José Cruz/ABr

Universidade Anhanguera
é modelo para países árabes

“

O ministro Gilberto Carvalho, da Secretaria-Geral da Presidência, disse
ontem que o governo discorda da metodologia para a composição do
Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), que considera indicadores
de educação, saúde e renda. “Nós entendemos que vale a pena uma
discussão em torno da metodologia que é utilizada. Temos consciência
que nossos indicadores sociais cresceram, seguem crescendo.” ABr

O foco no mercado de trabalho e as parcerias para estágios são vistos como exemplo

BRASIL

Um exemplo está no
caso das enfermeiras,
que são muito
demandadas na região
e que poderiam vir
do Egito ou Iêmen

Sakah-Eddine Kandri
Diretor do International

Finance Corporation

O International Finance Cor-
poration (IFC) trabalha em par-
ceria com a Fundação Educa-
ção para o Emprego (e4e Foun-
dation, em inglês), que tem es-
critórios em cinco países: Mar-
rocos, Palestina, Egito, Jordâ-
nia e Iêmen, além de possuir

uma unidade na Espanha. As
ações das entidades estão foca-
das em aproximar as institui-
ções de ensino com as indús-
trias locais que têm dificulda-
de em encontrar mão de obra
com determinadas capacita-
ções no mercado local.

Henrique Manreza
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Fundação capacita mão de

1

1 Manifestantes líbios durante
protesto, em março deste ano,
contra o então regime do ditador
Muamar Kadafi
2 O senador Cristovam Buarque
(PDT-DF), que quer tirar do papel
o plano de um fundo global para
investimento na educação
3 O ex-primeiro-ministro do Reino
Unido Gordon Brown também
defende a criação do fundo global
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RAIO X DO EMPREGO E EDUCAÇÃO NOS PAÍSES ÁRABES

Baixa capacitação em áreas técnicas tem alavancado índices de desemprego

TAXA DE DESEMPREGO ENTRE JOVENS GRADUANDOS POR ÁREA DE ESTUDO*

Fonte: ILO Global Employment Trends 2011

Fonte: Banco Mundial    *Dados da pesquisa foram arredondados        
**Algéria, Egito, Iraque, Jordânia, Marrocos, Omã, Arábia Saudita e Palestina 
***China, Indonésia, Coreia, Malásia, Filipinas e Tailândia 
****Argentina, Brasil, Bolívia, Chile, Colômbia, México e Peru
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 4, 5 e 6 nov. 2011, Primeiro Caderno, p. 10. 
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