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A Argentina diminuiu a idade para votar de 18 para 16 anos,
uma mudança que pode ajudar aliados políticos da presidente
Cristina Kirchner a cortejar o voto jovem antes das eleições
do próximo ano. Cristina, que tem boa avaliação nas pesquisas
entre o eleitorado jovem, não descartou uma oferta de seus
apoiadores para mudar a Constituição que a permita disputar
um terceiro mandato em 2015. Reuters

Recentemente foram anunciadas duas medidas na área educacional. A pri-
meira delas estabelece a obrigação das universidades e alguns institutos de
ensino técnico federais de reservarem 50% das vagas para alunos que te-
nham cursado o ensino médio em escola pública, estabelecendo também
critérios para a alocação das cotas de acordo com raça e renda. A segunda,
a ser sancionada pela presidente Dilma, objetiva levar o gasto com educa-
ção pública dos atuais 5,1% do PIB para 10% do PIB até 2022.De fato, o te-
ma é de extrema importância, já que o desempenho educacional dos países
é um bom previsor para o crescimento do PIB per capita no longo prazo. A
pergunta que cabe é qual será o impacto dessas medidas no desempenho
educacional brasileiro, visto que é possível supor que ambas têm como am-
bição final a melhoria da formação dos alunos.

Politicamente é mais fácil e frutífero aumentar a fatia destinada à saúde,
educação, transporte público, além de ações afirmativas que visam “com-
bater” certas desigualdades. No primeiro caso, o problema da má qualida-
de da educação brasileira tem pouco a ver com a escassez de recursos. O
Brasil gasta próximo da média dos países da OECD, muitos dos quais estão
no topo dos rankings de desempenho educacional como o PISA, enquanto
o Brasil amarga, há tempos, a cauda da distribuição. Há estudos que mos-
tram que 66% dos alunos brasileiros que participam destes testes podem
ser considerados analfabetos funcionais, representando a terceira pior mar-
ca. Além disso, a evidência empírica mostra que países que gastam mais
em educação não apresentam um desempenho sistematicamente superior
nos testes internacionais.

Quanto às quotas, trata-se de tentar remendar o resultado de uma falha
histórica do governo em fornecer educação pública de qualidade, amplifi-
cando a desigualdade de oportunidades. Se a qualidade da educação públi-
ca desde o ensino básico é ruim, não deveria causar espanto que seus alu-
nos tenham dificuldades de ingressar nas melhores escolas e nos cursos
mais concorridos. A preocupação deveria ser a de fomentar a igualdade de
oportunidades, ou seja, preparar os alunos da rede pública para que pos-
sam chegar ao vestibular em condições de competir com aqueles que estu-
daram nas melhores escolas. O equilíbrio resultante da política de cotas po-
de ser a redução da qualidade das instituições superiores obrigadas a ceder
as vagas, quer pela saída dos bons alunos que ficarão de fora pela restrição
da oferta de vagas, quer pela falta de preparo dos cotistas. Supor que o
acompanhamento individual por monitores será suficiente para elevar o de-
sempenho desses alunos, além de ser um reconhecimento da falta de prepa-
ro dos ingressantes pelo sistema de cotas mostra, na melhor das hipóteses,
um excesso de otimismo.

É inegável o avanço educacional dos últimos anos e a constatação de que
muito ainda precisa ser feito. Embora tais políticas sejam ambiciosas, seria
bom se também fossem, por uma vez, ambiciosas quanto à qualidade do
gasto público, questão tão sensível em tantos componentes das despesas
governamentais. ■

Não é novidade: a mulher que ocupa o cargo de presidente ou CEO nas orga-
nizações ganha menos que os homens. Segundo diversas pesquisas, a dife-
rença entre a remuneração paga a homens e mulheres nesses cargos do topo
da hierarquia das corporações chega a 40%, em média, em favor do sexo
masculino. Em outros cargos, como vice-presidente, diretor, gerente ou su-
pervisor, a discriminação continua existindo, mas a diferença salarial é bem
menor, oscilando entre 3% e 8%. Mas nos níveis operacionais e administrati-
vos, a diferença volta a se ampliar, em prejuízo das mulheres.

Definitivamente, em pleno século XXI, em nações mais avançadas e emer-
gentes, e dentro de um cenário de globalização, não existe nada que justifi-
que essa discriminação contra as mulheres. Não conheço nenhum estudo sé-
rio e conclusivo demonstrando, por exemplo, que a mulher apresente me-
nor produtividade e, portanto, mereça uma remuneração menor. Falo de cá-
tedra, não só porque atuo como headhunter há mais de 20 anos, mas tam-
bém porque sou fundador de uma empresa com forte predominância do se-
xo feminino. Nossa CEO é mulher.

O mais incrível é que não conheço nenhuma empresa que admita publica-
mente discriminar e pagar menos às mulheres que aos homens num mesmo
cargo. Pelo contrário, todas juram que respeitam a diversidade e não discri-
minam ninguém em razão do sexo — como também em relação à cor, à reli-
gião, à orientação sexual etc. Que diabos, então, está acontecendo, já que rei-
teradas pesquisas mostram que os salários das mulheres são menores que os
pagos aos homens?

Num ranking elaborado há dois anos pelo Programa das Nações Unidas pa-
ra o Desenvolvimento (Pnud), o Brasil não ficou bem na fita em termos de
igualdade entre sexos. O Índice de Desigualdade de Gênero (IDG), um dos
indicadores complementares ao Índice de Desenvolvimento Humano (IDH),
colocou o país na 80ª posição, atrás do Chile, Argentina, Peru, México, Vene-
zuela, Líbia, Líbano e Kuwait. O cálculo do IDG considera, além do mercado
de trabalho, indicadores como saúde reprodutiva e capacitação.

No Global Gender Gap Index/2011 (Desigualdade Global de Gênero), do
Fórum Econômico Mundial, o país aparece em 82º lugar numa lista de 135
nações. O estudo avalia a diferença entre gêneros nas áreas de participação
econômica e oportunidades de educação, capacitação política e de saúde e
sobrevivência.

As mulheres já representam mais da metade da população brasileira, prati-
camente dividem com os homens a participação no mercado de trabalho e
têm maior nível de escolaridade. No entanto, não passa de 20% sua presen-
ça em cargos de maior nível hierárquico nos poderes Executivo, Judiciário e
Legislativo. Nas empresas privadas, a situação vem melhorando a cada ano.
Pesquisas apontam que chega a 30% a proporção de mulheres em postos de
comando, mas o sexo feminino ainda está em posição de grande desvanta-
gem em relação aos homens.

Tudo leva a crer que ainda temos de superar sérios problemas culturais e
preconceitos que pesam contra as mulheres. ■
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 39 nov. 2012, Primeiro Caderno, p. 39.




