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Na maioria de suas viagens ao 
exterior, Dilma Rousseff faz 
questão de levar o ministro da 
Educação, Aloizio Mercadante, 
na comitiva. E o ministro, eco
nomista de formação, soube 
conquistar a confiança da presi
dente. Mas garante que não pre
tende alçar novos voos no go
verno. Nega também que pre
tenda se lançar ao governo de 
São Paulo em 2014. "Não está na 
minha pauta hoje", diz. "Se.eu 
encerrar minha vida pública 
tendo feito uma boa gestão na 
educação, irei muito bem para 
casa", insiste. 

Como o senhor 
avalia o Brasil hoje? 
Na última década nós construí
mos a estabilidade macroeconô
mica, com US$ 350 bilhões em 
reservas cambiais, reduzimos a 
dívida pública de 65% para 
35% do PIB, estabilizamos a de
mocracia, a divisão dos pode
res, a liberdade de imprensa e 
somos um país que há 140 anos 
não tem conflito com vizinhos. 
O Brasil chega na posição de sex
ta economia do mundo com 
uma série de valores que o mun
do admira. 

E a crise? 
O grande diferencial foi ter i n 
cluído 40 milhões de pessoas no 
mercado de consumo e isso é 
fundamental porque, nesta cr i 
se, não há como crescer para fo
ra por causa da situação da Zo
na do Euro, a dificuldade da eco
nomia americana de retomar o 
crescimento mais acelerado e, 
principalmente, a desacelera
ção asiática. A nossa âncora é o 
crescimento do mercado inter
no e isso significa emprego e sa
lário. O Brasil vai ter que fazer 
um ajuste para aumentar sua 
competitividade, e a presidenta 

Dilma está fazendo um conjun
to de medidas para elevar a efi
ciência sistêmica da economia 
brasileira. É o modo Dilma de 
ser Keynes. 

Onde a educação 
entra nessa equação? 
Educação, ciência e tecnologia 
e inovação entram como eixos 
estruturantes para que a gente 
pense a crise para além da con
juntura. Para ganhar competiti
vidade, o Brasil precisa apren
der a fazer mais e melhor por
que a crise exige mais educa
ção. Esse é o diferencial em re
lação aos países que estão ado
tando um regime ortodoxo, 
com desemprego, arrocho de 
salários, cortes na demanda 
agregada. Nós estamos m a n 
tendo a demanda agregada, es
t imulando o invest imento, 
mas nós precisamos ganhar 
competitividade e a educação 
é um elemento fundamental. 

No entanto, estatística da 
OCDE mostra que no Brasil 
apenas 12% dos jovens entre 
25 e 34 anos têm curso superior, 
enquanto na Coreia são 65%. 
Por que patinamos nessa área? 
De 1980 até 1994, tivemos em 
torno de 1,5 milhão de alunos 
no ensino superior. Durante to
do o período de recessão, a ofer
ta do ensino superior ficou prati
camente estagnada e a deman
da, baixa, porque não havia 
perspectiva para uma parte da 
população. O governo Fernan
do Henrique trouxe esse pata
mar para algo próximo a 3 m i 
lhões de alunos matriculados e 
o governo Lula e agora o de D i l 
ma, para 6,7 milhões. Dobra
mos o número total de matricu
lados na última década. É um 
crescimento extraordinário. 

Mas ainda bem baixo se 
comparado a outros países... 
É baixo ainda porque o patamar 
do qual partimos é muito baixo. 

Mas o esforço é grande. Nesse úl
timo período, o Brasil é o país 
que mais aumentou investimen
to em educação até de acordo 
com a OCDE. 

O sr. acha que o Brasil vai 
alcançar o padrão coreano? 
Eu não tenho dúvidas. O país 
se conscientizou de que a edu
cação é algo estratégico. C o 
mo é um país muito rico em re
cursos naturais e as commodi-
ties estão numa posição muito 
favorável, especialmente as 
agrícolas, mesmo na crise, o 
que não pode é se acomodar 
em ser um produtor de c o m -
modities. Nós precisamos dis 
putar setores exportadores de 
futuro, que geram os melhores 
empregos, patentes e uma ren

da permanente, que exigem 
pesquisa, ciências, tecnologia 
e inovação. Isso não é só uma 
questão de governo, é também 
dos empresários brasileiros. 
Eles precisam ter uma atitude 
inovadora. No Brasil, dois ter
ços das patentes vêm do Esta
do, no resto do mundo, v ê m 
do setor privado. 

Como está esse processo 
de convencimento 
do empresariado? 
Muitas empresas de porte estão 
trazendo centros de pesquisa e de
senvolvimento para o Brasil. O 
Movimento Empresarial pela Ino
vação, da Confederação Nacional 
da Indústria (CNI), é muito impor
tante e tem avançado bastante. 

O sr. disse que a economia 
brasileira vai bem, fincada no 
mercado interno, mas em 2010 
sofreu por falta de mão de obra 
qualificada. Com uma nova 
retomada, como não enfrentar 
esse problema? 
Esse é um bom problema do 
Brasil. Eu diria que duro é ter 
um problema como a E s p a 
nha, em que um a cada dois jo 
vens estão desempregados e 
sem perspectiva de emprego. 
Não é que o nosso problema 
não exista, mas é um bom pro
blema. Nas nossas duas d é c a 
das de recessão, a percepção 
na indústria era de rotativida
de para baixar salários para 

manter custos. Hoje o empre
sário sabe que o caminho para 
ele ser competitivo é melhorar 
a qualidade da força de traba
lho. Fizemos o Pronatec e esta
mos fazendo u m a p a r c e r i a 
com o MIT para montar um 
centro de inovação e outro de 
biotecnologia. 

O sr. pretende disputar o 
governo de São Paulo em 2014? 
Nessa etapa da minha vida pú
blica, tem coisa que não é você 
que escolhe, você é escolhido 
ou não. Realmente não está na 
minha pauta hoje. Se a gente 
trouxer a agenda eleitoral para 
a pasta da Educação, o prejuízo 
para o país será imenso. A m i 
nha preocupação é com as polí
ticas de Estado e tentar pôr es
sa agenda na pauta. Minha tare
fa é grande: são 57 milhões de 
alunos, 2 milhões de professo
res, o r ç a m e n t o de R$ 90 b i 
lhões, não dá tempo de respi
rar. Se eu encerrar minha vida 
pública tendo feito uma boa 
gestão na educação no Brasil 
eu irei muito bem para casa. E s 
tamos entregando um Brasil 
muito melhor conseguindo co
locar a educação, ciência, tec
nologia e inovação como eixo 
estruturante do desenvolvi 
mento. Essa é minha responsa
bilidade histórica. • 
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Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 31 out. 2012, Caderno Especial Brasil em Perspectiva, p. A10.




