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Educação estagnada

Vamos abrir os olhos para as políticas bem-sucedidas no exterior. Por Jeffrey D. Sachs

“Apesar de mais
leve que em
2012, a
eliminação de
postos de
trabalho vai
continuar ”.
Do ministro do Orçamento,
Cristóbal Montoro, da Espanha,
durante apresentação da
proposta orçamentária 2013

N a e rc i o
Menezes Filho

Apesar dos avanços no
combate à pobreza,
houve desaceleração
no acesso à escola
nos anos recentesO

IBGE acaba de divulgar
os resultados da última
Pesquisa Nacional por
Amostra de Domicílios

(Pnad), referente ao ano de 2011.
Essa pesquisa dá um panorama
da situação econômica e social
do Brasil atual e permite uma
comparação interessante ao lon-
go do tempo. Os números nas
áreas de educação e trabalho
despertam muito interesse. Co-
mo se sabe, para acabar com a
pobreza e desigualdade no lon-
go prazo e para competir com os
trabalhadores coreanos e chine-
ses, é necessário qualificar os
nossos futuros trabalhadores. O
que mostram os números?

Na realidade, os números na
educação foram decepcionantes.
Apesar de continuarmos com
avanços importantes nas áreas de
pobreza e desigualdade, houve ní-
tida desaceleração no acesso à es-
cola por parte da população jovem
nos anos recentes. A figura abaixo
mostra as variações nas taxas de
frequência à escola e de trabalho

entre os jovens de 15 a 17 e de 18 a
22 anos de idade em dois períodos:
1995-2003 e 2003-2011.

No primeiro período, houve
um grande aumento na frequên-
cia escolar entre os mais jovens,
de 15 pontos percentuais. Porém,
entre 2003 e 2011 o aumento foi
de apenas 2 pontos. Com relação
ao trabalho, se entre 1995 e 2003
a redução da porcentagem de jo-
vens trabalhadores foi de 14
pontos, no período recente foi de
apenas 6 pontos. Vale notar que,
se no período anterior o aumen-
to no estudo foi superior à redu-
ção do trabalho, no período re-
cente aconteceu o inverso, ou se-
ja, a redução no trabalho foi
maior do que o aumento na fre-
quência escolar.

No grupo de 18 a 22 anos de
idade, que deveria estar fre-
quentando a faculdade, a situa-
ção é ainda mais grave. Se a taxa
de frequência escolar (primor-

dialmente ensino superior) au-
mentou 7 pontos percentuais
entre 1995 e 2003, ela diminuiu
5 pontos entre 2003 e 2011!
Além disso, no período inicial a
porcentagem de jovens traba-
lhadores diminuiu 6 pontos,
mas no período recente aumen-
tou 3 pontos. Também nesse ca-
so, enquanto no período ante-
rior o aumento da escolaridade
foi maior que a redução do tra-
balho, no período recente ocor-
reu o contrário, ou seja, a redu-
ção no acesso à escola foi maior
que o aumento do trabalho.

Assim, os dados mostram cla-
ramente que o grande cresci-
mento no acesso à escola ocorri-
do entre meados de década de 90
e dos anos 2000, chegou ao fim.
Isso é muito preocupante, pois
ainda estamos longe de termos
uma situação satisfatória em ter-
mos educacionais. A porcenta-
gem de pessoas adultas com en-

sino médio concluído no Brasil é
de apenas 25% e com ensino su-
perior completo é 10%. Nos EUA,
já em 1960 mais de 60% dos tra-
balhadores tinham pelo menos
ensino médio completo e hoje
em dia, quase 90% da população
está nessa situação.

Quais as razões para essa estag-
nação educacional? Os dois prin-
cipais fatores são a baixa qualida-
de do ensino e a redução dos dife-
renciais de salário associados à
educação no Brasil. Começando
pelo último fator, um trabalha-
dor que concluísse o ensino mé-
dio em 1995 ganhava, no começo
de sua carreira, 44% mais do que
aquele que só havia concluído o
ensino fundamental. Hoje em
dia, ganha apenas 13% mais. O
grande aumento no número de
concluintes no ensino médio ao
longo da década passada dimi-
nuiu o salário relativo dos con-
cluintes. Lei da oferta e da procu-
ra. Além disso, com o aumento do
salário dos trabalhadores menos
qualificados, fruto de aumentos
no salário mínimo e da demanda
por setores que empregam inten-
sivamente esses trabalhadores, o
custo de oportunidade de cursar

E
m várias das reformas
econômicas mais
bem-sucedidas da histó-
ria, países de bom senso

aprenderam com as políticas de
sucesso de outros e as adaptaram
às condições locais. Na longa his-
tória do desenvolvimento econô-
mico, a Grã-Bretanha do século
XVIII aprendeu com a Holanda; a
Prússia do início do século XIX
aprendeu com a Grã-Bretanha e a
França; o Japão da era Meiji de
meados do século XIX aprendeu
com a Alemanha; a Europa
pós-Segunda Guerra Mundial
aprendeu com os Estados Uni-
dos; e a China de Deng Xiaoping
aprendeu com o Japão.

Com processos de emprésti-
mos institucionais e adaptação
criativa, instituições econômicas
bem-sucedidas e tecnologias de
vanguarda se espalharam pelo
mundo e, dessa forma, impulsio-
naram o crescimento mundial.

Por exemplo, enquanto muitos
países se deparam com a falta de
empregos, uma parte do mundo
capitalista vai bem: o norte da Eu-
ropa, incluindo a Alemanha, a Ho-
landa e a Escandinávia. O índice de
desemprego da Alemanha1 neste
verão europeu girou em torno a
5,5%, sendo que a desocupação en-
tre os mais jovens rondou os 8% —
números extraordinariamente
baixos em comparação com outras
economias de alta renda.

Como os europeus do norte
conseguem isso? Todos se valem
de políticas ativas no mercado de
trabalho, incluindo horários fle-
xíveis, estágios de aprendizado
da “e s c o l a - a o - t r a b a l h o” (espe -
cialmente na Alemanha) e am-
plos programas de treinamento
profissional.

Diante das crises orçamentá-
rias crônicas, Alemanha, Suécia e
Suíça exibem orçamentos quase
equilibrados. Os três apoiam-se
em regras orçamentárias que
preveem um equilíbrio com ajus-
tes baseados nos ciclos econômi-
cos. E tomaram a precaução de
manter sob controle seus gastos
com benefícios sociais: a idade
mínima de aposentadoria é de
65 anos. Isso mantém seus custos
bem inferiores aos da França e
Grécia, por exemplo.

Em tempos marcados por au-
mentos nos custos com assistên-
cia médica, a maioria dos países
de alta renda — Canadá, as eco-
nomias da União Europeia Oci-
dental e o Japão — consegue
manter seus custos totais 2 na

tanto o ensino médio como o en-
sino superior aumentou.

Além disso, todos sabem que a
qualidade do ensino médio pú-
blico é muito baixa e sua estrutu-
ra desestimulante. O jovem que
frequenta esse nível tem muitas
dificuldades para aprender algo
que seja útil para o mercado de
trabalho. Isso ocorre não só pelas
deficiências de aprendizado do
próprio jovem, que foram se acu-
mulando ao longo do tempo,
mas também porque o ensino
médio tradicional tem discipli-
nas demais e muito abstratas. No
caso do ensino superior, a gran-
de maioria das vagas disponíveis
está em áreas que já estão com o
mercado de trabalho saturado.
Assim, aqueles que podem adiar
a opção de estudar, frente a um
mercado de trabalho aquecido, o
fazem imediatamente.

Quais as soluções para trazer o
jovem de volta para a escola? Re-
estruturar parte do ensino médio
numa direção mais profissionali-
zante, melhorar a qualidade do
ensino fundamental, começan-
do pela creche e pré-escola e au-
mentar a oferta de vagas em car-
reiras que o mercado realmente
precisa, nas áreas de ciências exa-
tas e tecnológicas.

Naercio Menezes Filho, p rofe s s o r
titular - Cátedra IFB e coordenador do
Centro de Políticas Públicas do Insper, é
professor associado da FEA-USP e
escreve mensalmente às sextas-feiras
n a e rc i o a m f @ i n s p e r. e d u . b r

área abaixo de 12% do Produto
Interno Bruto (PIB), com exce-
lentes resultados no sistema de
saúde, enquanto os Estados Uni-
dos gastam cerca de 18% do PIB,
mas com resultados definitiva-
mente medíocres. Um novo estu-
do 3 do Instituto de Medicina dos
EUA (IOM, na sigla em inglês) re-
vela que o sistema com fins lu-
crativos do país gasta cerca de
US$ 750 bilhões, 5% do PIB, em
fraudes, desperdícios, duplica-
ção e burocracia.

Mesmo com a disparada dos
preços do petróleo, poucos países
fizeram mudanças na eficiência
energética. Os países da Organi-
zação para Cooperação e Desen-
volvimento Econômico (OCDE),
usam em média uma energia
equivalente a 160 quilos de pe-
tróleo para cada US$ 1 mil de PIB
(medido pela paridade de poder
de compra) 4, sendo que na Dina-
marca o número é de apenas
110 quilos, em comparação aos
190 quilos verificados nos EUA.

Com as mudanças climáticas,
vários países mostram como pas-
sar a uma economia de baixa emis-
são de gás carbônico. Em média, os
países ricos emitem 2,3 quilos de
gás carbônico 5 por quilo de unida-
de de energia equivalente a petró-
leo. A França, porém, emite apenas
1,4 quilo, graças a seu grande su-
cesso no uso de energia nuclear se-
gura e de baixo custo.

A Suécia, com sua energia hidre-
létrica, emite ainda menos,

0,9 quilo. E, embora a Alemanha
esteja abandonando a produção
doméstica de energia nuclear por
motivos políticos, podemos apos-
tar que ainda assim vai continuar a
importar eletricidade das instala-
ções nucleares francesas.

Em tempos de intensa concor-
rência tecnológica, os países que
combinam financiamento público
e privado na pesquisa e desenvol-
vimento superam os demais. Os
EUA continuam a sobressair-se,
com grandes avanços recentes na
exploração de Marte e na genômi-
ca, embora cortes orçamentários
agora coloquem essa posição de
destaque em risco. Paralelamente,
Suécia e Coreia do Sul agora se des-
tacam economicamente graças a
gastos em pesquisa e desenvolvi-
mento em torno a 3,5% do PIB 6, en-
quanto em Israel a relação alcança
notáveis 4,7% do PIB.

Em tempos de crescente desi-
gualdade, alguns países encolhe-
ram suas diferenças de renda e ri-
queza. O Brasil é o recente líder,
tendo ampliado a educação pú-
blica e combatido de forma siste-
mática os bolsões de pobreza re-
manescentes com programas es-
pecíficos de transferência. Como
resultado, a desigualdade no Bra-
sil está em queda.

E, em tempos de ansiedade ge-
neralizada, o Butão faz questões
profundas sobre o próprio signi-
ficado e natureza da felicidade.
Em busca de uma sociedade mais
equilibrada, que combine pros-

peridade econômica, coesão so-
cial e sustentabilidade ambien-
tal, o Butão ganhou notoriedade
por buscar a Felicidade Interna
Bruta (FIB) 7 em vez do Produto
Interno Bruto. Muitos outros paí-
ses, incluindo o Reino Unido,
agora seguem a liderança do Bu-
tão e pesquisam a satisfação de
vida de seus cidadãos.

Os países que estão no topo das
classificações de satisfação de vida
são Dinamarca, Finlândia e Norue-
ga. A tropical Costa Rica também
está no topo da liga da felicidade.
O que podemos dizer é que todos
os países mais felizes enfatizam a
igualdade, solidariedade, presta-
ção de contas democrática, susten-
tabilidade ambiental e instituições
públicas sólidas.

Aqui está, então, uma econo-
mia-modelo: as políticas traba-
lhistas alemãs, a previdência so-
cial sueca, a energia de baixa
emissão de gás carbônico france-
sa, a assistência médica canaden-
se, a eficiência energética suíça, a
curiosidade científica america-
na, os programas antipobreza
brasileiros e a felicidade tropical
costarriquenha.

Naturalmente, no mundo real,
a maioria dos países não conse-
guirá isso tão cedo. Mas, se abrir-
mos os olhos para as políticas
bem-sucedidas no exterior, cer-
tamente aceleraremos o ritmo
dos avanços nacionais em países
por todo o mundo. (Tradução de
Sabino Ahumada)

1http://www.oecd.org/std/la -
bourstatistics/HURNR 09e12.pdf

2http://data.worldbank.org/
i n d i c a t o r / S H . X P D. T O T L . Z S

3http://iom.edu/Reports/
2012/Best-Care-at-Lower-Cost
-The-Path-to-Continuously-Lear -
ning-Health-Care-in-America. aspx

4http://mdgs.un.org/unsd/
mdg/SeriesDetail.aspx?

srid =648
5http://data.worldbank. org/

indicator/ EN.ATM.CO2E. EG. ZS
6http://data.worldbank.org/

i n d i c a t o r / G B. X P D. R S D V. G D. Z S
7http://www.grossnationa -

lhappiness.com/wp-content/
uploads/2012/04/Short-GNH-In -
dex-edited.pdf

Jeffrey D. Sachs é professor de
economia e diretor do Instituto Terra, da
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Cartas de
Le i to re s

As chaves da prosperidade nacional

Frase do dia

Biodiesel
Quando o biodiesel oficialmente
surgiu no Brasil, há alguns anos,
empresários de perfis variados
decidiram se aventurar nesse
mercado. Das primeiras oito usi-
nas de biodiesel construídas, sete
fecharam. O movimento foi ape-
nas um reflexo da evolução do
Programa Nacional de Produção
e Uso de Biodiesel (PNPB). Muitas
outras usinas ainda abandona-
riam o setor à medida que o mo-
delo de negócio se consolidava.

As vantagens da soja contras-
taram com as desvantagens da
mamona e o setor produtivo se
viu dominado por empresas li-
gadas ao mercado da soja, única
matéria-prima com escala e do-
mínio tecnológico capaz de
atender a demanda pelo com-
bustível verde. A supremacia da
soja moldou o PNPB e, apesar de
trazer segurança em relação ao
abastecimento, também trouxe
incertezas. Nesta semana, a ANP
finalizou mais um leilão de bio-
diesel e os preços tiveram alta ex-
pressiva em razão da forte eleva-
ção na cotação da soja. Além dis-
so, as dificuldades na safra brasi-
leira do grão fizeram a oferta de
biodiesel no leilão ser perigosa-
mente próxima a demanda.

A próxima safra do grão prome-
te ser recorde e afastar essa preo-
cupação. Entretanto, o assunto de-
ve ser cuidadosamente analisado
pelo governo ao elaborar o novo
marco regulatório para o setor,
que deverá definir as regras para o
mercado até 2020. Esse assunto
deverá ser o foco principal nas dis-
cussões do maior evento sobre
biodiesel da América Latina que
acontecerá em São Paulo na próxi-
ma segunda-feira, 1o de outubro.
Miguel Angelo Vedana
diretor da BiodieselBR, organizadora da
Conferência Internacional Biodiesel
20 1 2

Es p a n h a
No torvelinho de protestos, sem-
pre legítimos mas nem sempre
procedentes, os espanhóis se
opõem às medidas de autorida-
de anunciadas pelo governo de
Mariano Rajoy (WSJ, 27/9) que
merecem ser objeto de reflexão
desapaixonada. Primeiro, não
nos parece que a aposentadoria
ao 65 e não os 60 anos venha em
prejuízo dos trabalhadores de
nossa época, ressalvadas as ativi-
dades laborais penosas. Segun-
do, não vislumbramos em que
ponto programas de capacitação
profissional podem ser prejudi-
ciais à massa trabalhadora. Fi-
nalmente, aprimoramento da
fiscalização não significa exacer-
bação do peso tributário. O fato
é que a população espanhola foi
ao paraíso num momento de va-
cas gordas que se alimentaram
do capim generoso de uma eco-
nomia de moeda única e realida-
des econômicas heterogêneas.
Amadeu R. Garrido
amadeugarridoadv@uol.com.br

Joaquim Barbosa
Para que o STF continue manten-
do o nível, nenhum magistrado
pode exagerar na agressividade
contra seus colegas.
Uriel Villas Boas
urielvillasboas @yahoo.com.br

Eis uma economia
modelo: as políticas
trabalhistas alemãs, a
previdência social sueca,
a energia de baixa
emissão francesa, a
assistência médica
canadense, a eficiência
energética suíça, a
curiosidade científica
americana, os programas
antipobreza brasileiros

Opinião

Correspondências para
Av. Francisco Matarazzo, 1.500 -
Torre New York - CEP 05001-100 -
Água Branca - SP ou para
cartas@valor.com.br, com nome,
endereço e telefone. Os textos
poderão ser editados.
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Escolaridade e trabalho
Comparativo entre 1995-2003 e 2003-2011
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Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 28, 29 e 30 set. 2012, Primeiro Caderno, p. A17.




