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"QUANDO SE É DETENTOR DO RECORDE 
DE MERGULHO EM APNEIA, VOCÊ APRECIA 
AS PERFORMANCES EXCEPCIONAIS
DO BREITLING SUPEROCEAN."

BREITLING.COM

Di Pinheiro
The Wall Street Journal

À frente de uma instituição 
de microcrédito, o mexicano 
Carlos Labarthe Costas, diretor-
presidente e um dos fundado-
res do Banco Compartamos SA, 
enfrenta obstáculos gerados 
pelo baixo nível de escolaridade 
tanto no recrutamento de fun-
cionários quanto nos negócios 
com clientes de baixa renda.

Costas diz que o Comparta-
mos tem 2,3 milhões de clientes 
no México, no Peru e na Guate-
mala e uma carteira de crédito 
em torno de US$ 1 bilhão, cujo 
grosso vem da zona rural, exata-
mente uma das áreas mais pro-
blemáticas do ensino na Améri-
ca Latina.

Filho de uma educadora, o 
executivo de 43 anos defende 
um melhor preparo para pro-
fessores e uma ênfase no ensino 
de matemática. Costas acredita 
que o ensino de inglês também 
é fundamental para microem-
presários mexicanos, que por 
estarem tão perto dos Estados 
Unidos podem perder oportu-
nidades de negócios com o rico 
vizinho do norte.

O Compartamos também sub-
mete seus novos funcionários a 
até três meses de treinamento 
antes da contratação definitiva.

Carlos Labarthe Costas: É 
curioso como empregos são 

perdidos com a tecnologia, 
os empregos do meio, como 
o check-in no aeroporto, por 
exemplo. Postos de complexi-
dade mediana estão se perden-
do por causa da tecnologia. Para 
empregos mais simples há alta 
demanda.

A Cidade do México está toma-
da por projetos de infraestrutu-
ra. Isso explica porque, embora 
não haja educação superior, há 
emprego para a gente simples.

Precisamos educar nossas 
crianças de modo diferente. 
O problema não é só que não 
chegam à universidade,  mas 
os que chegam não estão bem 
preparados. Há um certo medo 
de carreiras matemático-admi-

nistrativas.
Nosso desafio é que [os pro-

fissionais formados] não estão 
preparados como deveriam. 
Microfinanças é um assunto 
novo, com produtos e metodo-
logia específicos.[...]

WSJ: E quanto à sua clientela?
Não existe educação finan-

ceira. [Muitos deles] não sabem 
nem fazer regra de três.

Eles têm que falar inglês — o 
que pode mudar a perspectiva 
econômica da pessoa no México 
devido à proximidade com os 
EUA.

A baixa qualidade da edu-
cação [do México] gera pouco 
conhecimento, pouca especiali-
zação e pouco compromisso. Se 
sou especializado em algo, sigo 
essa carreira; se não há nada 
especial, não tenho motivos 
para ficar [no emprego]. Menos 
comprometimento, mais volati-
lidade.

Subsidiar a educação é uma 
questão de sobrevivência para 
o banco.

WSJ: E o que se pode fazer?
O maior desafio da educação 

hoje é melhorar a qualidade 
dos estudantes que estamos for-
mando e dar a eles um caminho 
profissional a seguir. Não é justo 
dizer que este é um problema do 
Estado, é um problema de todos. 
Adoraria que microfinanças fos-
sem ensinadas na escola.

Para preparar colaboradores, 
[oferecemos] capacitação e cer-
tificação: um mês de capacita-
ção, três meses para certificação. 
E só depois o contratamos em 
definitivo. [...] Este ano vamos 
contratar 7.000 pessoas.

Como a educação afeta os negócios na AL?
A prosperidade pegou de surpresa os sistemas nacionais 
de educação na América Latina, região que há muito 
está na rabeira das estatísticas mundiais e que, apesar de 
progressos recentes, tem tido dificuldades para formar 
mão de obra qualificada. Numa série de reportagens 
sobre o assunto, o The Wall Street Journal Americas 
conversou com empresários cujas companhias apoiam 
a Worldfund — uma organização americana sem fins 
lucrativos financiada pela inciativa privada e cujo 
objetivo é melhorar a qualidade do ensino — e lhes 
perguntou como a baixa qualidade do ensino na América 
Latina afeta os negócios e o que estão fazendo para 
resolver o problema. Trechos editados:

Claudia Sandoval
The Wall Street Journal

O diretor-presidente da 
engarrafadora mexicana de 
Coca-Cola, a maior da Améri-
ca Latina, é professor por mais 
de 20 anos no Instituto Tecno-
lógico e de Estudos Superio-
res de Monterrey, no México, 
o que lhe assegura não só um 
envolvimento com o ensino, 
mas também experiência com 
um dos maiores problemas do 
México hoje, e que ele atribui, 
em parte, ao baixo nível das 
escolas do país: a violência.

A cidade de Monterrey, onde 
fica a sede da Femsa, passou 
nos últimos anos de um prós-
pero polo empresarial para um 
campo de batalha entre trafi-
cantes de drogas. Fernández 
acredita que falhas no ensino 
básico em seu país acabam aju-
dando a semear as causas da 
violência.

Fernández, de 58 anos, acha 
que a chave para um sistema 
educacional melhor inclui 
fomentar a ideia de que “nada 
é de graça”, para evitar exces-
siva centralização nas mãos do 
governo.

Segundo ele, o nível de edu-
cação na América Latina afeta a 
Femsa de várias maneiras:

José Antonio Fernández: 
Primeiro, a América Latina e 
o México têm um problema 
muito grave de diferenças 
econômicas. Há uma injustiça 
social que dói, que dá pena e 
que gera muito ressentimento 
na região e isso também nos 

prejudica no sentido de que 
gera violência. Isso por sua vez 
deriva da falta de emprego e 
crescimento para que haja um 
melhor consumo de nossos 
produtos. E nos falta [educar 
as pessoas] para que gerem 
empresas médias e pequenas 
que de alguma forma ajudem 
ao mercado de consumo.

Nesse fronte nós temos nos 
interessado muito pela educa-
ção de empreendimento. Para 
criar empresas há que se gerar 
valor econômico, mas também 
uma responsabilidade de gerar 
valor social. 

Há muitos anos, a Femsa 
patrocina escolas primárias e 
secundárias em Monterrey que 
são administradas em conjunto 
entre os pais de famílias e um 
grupo de religiosos. Essas ins-
tituições eram, originalmente, 
para os filhos dos empregados 

e hoje estão abertas ao público.
Além disso, a Femsa esteve 

entre os fundadores e patroci-
nadores do [Instituto Tecnoló-
gico de Monterrey] há quase 69 
anos. [...] Participamos muito 
ativamente das questões admi-
nistrativa, docente e de asses-
soria.

E dentro da empresa decidi-
mos moldar e educar nossa pró-
pria força de trabalho. Sempre 
é interessante trazer talentos 
externos, mas é uma porcenta-
gem baixa diante da porcenta-
gem de pessoas que cultivamos 
internamente.

Esse talento que desenvol-
vemos internamente começa 
com cursos básicos até chegar a 
níveis sofisticados de mestrado 
no extrangeiro, além de experi-
ências práticas nos diferentes 
países onde a Femsa tem opera-
ções, como Colômbia e Brasil.

WSJ: Qual deve ser o papel de 
uma empresa privada na educa-
ção de um país?

JAF: Na educação profissio-
nalizante, as empresas devem 
ser os laboratórios das escolas. 
Podem ser o lugar onde os estu-
dantes cotejam e consultam 
o que estudaram em teoria e 
põem em prática. 

Gostamos muito do que fez a 
Fundação Chile, uma associa-
ção entre o governo do Chile e 
a mineradora [anglo-australia-
na] BHP-Billiton. É uma espé-
cie de centro de estudos que 
desenvolve avenidas estratégi-
cas para o país. Por exemplo, 
ali se concluiu, há muitos anos, 
que o salmão chileno deveria 
ser aproveitado como um negó-
cio de longo prazo para o país, 
e hoje em dia esse setor é uma 
indústria gigante [no Chile]. 
Esse tipo de alianças me parece 
importantíssimo.

Carlos Labarthe Costas

Compartamos

José Antonio Fernández

Femsa
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FEMSA

Paulo Trevisani
The Wall Street Journal

A Marfrig Alimentos SA é 
uma multinacional com 90.000 
empregados, um terço dos quais 
fora do Brasil, e com marcas nos 
Estados Unidos e na Europa 
— mas o cerne de seus negócios 
está onde a educação é histori-
camente mais problemática: na 
zona rural de países como Brasil, 
Argentina e Uruguai.

Tendo crescido nesse ambien-
te, Marcos Molina, presidente e 
fundador da Marfrig, é uma tes-
temunha do impacto que a edu-
cação pode ter sobre funcioná-
rios, fornecedores e consumido-
res à medida que a classe média 
cresce e fica mais exigente.

Mas sua visão é otimista. 
Molina acha que tem havido 
progresso em todos os aspec-
tos: seus funcionários hoje são 
pessoas mais qualificadas — que 
são disputadas por um número 
crescente de empresas —, seus 
fornecedores são mais aptos a 
lidar com exigências sanitárias 
mais rigorosas e seus consumi-
dores, um número crescente dos 
quais agora lê as informações 
das embalagens, estão mais exi-
gentes.

A Marfrig informa ter envolvi-
mento em uma série de ativida-
des ligadas à educação nos paí-
ses onde atua. Essas atividades 
vão desde o ensino de direção 
defensiva no Reino Unido até o 
financiamento dos estudos de 
funcionários e seus familiares 
no Brasil, entre outras coisas.

Marcos Molina: Hoje, com 
a melhora que está tendo do 
nível de educação, a gente vai 
cada dia mais tendo uma oferta 
de mão de obra qualificada que 
vai melhorando a qualidade 
da empresa, no geral. Você vai 
melhorando a sua base. [Isso] 
em todos os níveis, desde o chão 
de fábrica até o nível gerencial.

Quando eu falo chão de fábri-
ca nosso, vai ter operador de 
máquina, a parte de RH, a parte 
de veterinário. O chão de fábrica 
nosso é bastante qualificado e 
[é] pessoal formado também.

Antigamente era mais difícil 
[encontrar mão de obra qualifi-
cada]; ultimamente tem melho-
rado. Só que você hoje também 
tem uma procura grande [por 
essa mão de obra].

Eu acho que, na parte do con-

sumidor, conforme melhora essa 
base que a gente estava falando, 
o consumidor acaba lendo mais 
e fica mais exigente. A gente tem 
notado isso, que o consumidor 
fica mais exigente [inclusive] 
com a origem do produto. Com 
a melhora do poder aquisitivo, 
também [se passa a exigir] uma 
melhora na qualidade da maté-
ria-prima.

WSJ: Como seus fornecedores 
têm mudado no aspecto educacio-
nal?

MM: Desde o produtor rural, 
hoje temos programas de habi-
litação das fazendas, [combate 
ao] trabalho escravo, as fazen-
das habilitadas para exportar 
para a Europa não podem mis-
turar medicamentos de [outros] 
animais com o do gado.

Antes o filho do produtor era 
criado na fazenda. Hoje ele é 
criado na cidade, com escola, e 
depois ele volta para cuidar da 
fazenda. Melhorou muito essa 
parte e tem melhorado a parte 
de estrutura das fazendas.

E antigamente você tinha 
[condições precárias] para o tra-
balho nas fazendas e hoje tem 
toda uma regra e todo mundo 
segue.

A gente trabalha com alimen-
tos, e você tem a segurança ali-
mentar.  Então, é muito impor-
tante o funcionário ter a consci-
ência de que ele está cuidando 
de um produto que [vai para] o 
consumo direto, especialmen-
te para nós que temos pratos 
prontos. O nosso funcionário 
está trabalhando na nossa fábri-
ca como se estivesse cozinhando 
em casa — e é aí que eu falo que 
ajuda essa base melhor, [...] com 
muito mais treinamento e esco-
laridade.

Marcos Molina

Marfrig

MARFRIG

Educação & Negócios A América Latina e sua luta para melhorar o sistema de ensino
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Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 5 jun. 2012, Empresas, p. B13.
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