
'Economist': programa de bolsas é tentativa de estimular avanço do País 
 
O programa Ciência sem Fronteiras, que prevê a entrega de milhares de bolsas de estudo para 
que brasileiros se capacitem no exterior, foi qualificado pela revista britânica The Economist 
como a "mais ousada tentativa do Brasil de estimular seu crescimento econômico". 
 
Lançado em 2011, em parceria dos ministérios da Ciência e da Educação, o projeto tem como 
meta formar alunos de graduação e pós-graduação em países como Alemanha, EUA e Reino 
Unido, para torná-los, nas palavras do governo federal, "competitivos em relação à tecnologia 
e inovação". 
 
 "Até o final de 2015, mais de 100 mil brasileiros (oficialmente, o governo brasileiro diz que 
serão 75 mil) terão passado cerca de um ano no exterior nas melhores universidades do 
mundo, estudando temas como biotecnologia, oceanologia e engenharia de petróleo, que o 
governo considera essenciais para o futuro do país", escreveu a Economist em sua edição que 
chegou às bancas nesta sexta-feira. "Isso custará R$ 3 bilhões, sendo um quarto disso pago 
por empresas e o resto, pelo dinheiro dos impostos". 
 
A revista cita autoridades defendendo que a melhoria na qualidade da mão de obra brasileira 
pode fazer "uma grande diferença" - ainda que no longo prazo - no fomento às taxas de 
crescimento da economia, atualmente menores que as de outros países do grupo Bric. 
 
Além disso, brasileiros diplomados ganham, em média, 3,6 vezes mais do que os formados 
apenas no ensino médio, segundo a publicação britânica. 
 
Mão de obra qualificada 
 
"Empresários se queixam da dificuldade em encontrar mão de obra qualificada (no Brasil). 
Pessoas treinadas em áreas científicas são especialmente escassas. O Ipea (Instituto de 
Pesquisa Econômica Aplicada) diz que muitos dos 30 mil engenheiros formados anualmente no 
país vêm de instituições medíocres", prossegue a reportagem. 
 
"As autoridades esperam que estudantes retornem com boas ideias do exterior e elevem os 
níveis (de ensino) esperados nas universidades brasileiras." 
 
A revista também cita Allan Goldman, do grupo sem fins lucrativos Institute of International 
Education, dizendo que o programa brasileiro tem "escala e velocidade sem precedentes". Até 
então, o envio de brasileiros para estudos no exterior era menor que o de países como Índia e 
China. 
 
"Os EUA são o destino mais popular, mas até o ano passado havia apenas 9 mil brasileiros em 
campi americanos (excluindo-se os estudantes de idiomas). Juntos, os chineses e indianos 
somavam 260 mil", afirma a Economist. 
 
Fonte: Terra, 16 mar. 2012. [Portal]. Disponível em: <http://noticias.terra.com.br>. 
Acesso em: 16 mar. 2012. 

A ut
iliz

aç
ão

 de
ste

 ar
tig

o é
 ex

clu
siv

a p
ar

a f
ins

 ed
uc

ac
ion

ais
.


