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Fóruns Estadão BRASIL COMPETITIVO

Tributar ensino prejudica qualificação
Investimentos de empresas em cursos de qualificação são entendidos como ‘salário indireto’ e sobre eles incide Imposto de Renda
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coerente com a própria iniciativa federal de estimular o ensino
técnico e profissional”.
Paulo Quaresma, diretor de
Pessoas e Organização da Odebrecht Infraestrutura, falou do
sucesso do Projeto Acreditar da
empresaque,emquatroanos, recebeu investimentos de R$ 40
milhões. “Não tivemos um real
do governo federal.” A Embraer
também desenvolveu programas de treinamento e especialização de engenheiros, além de
treinamento de projetistas, contou o engenheiro-chefe da Embraer, Emilio Matsuo. Para desenvolver os programas, a empresa contou com parceiros de
peso, como o Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA) e o
Centro Paula Souza.
Para Marcelo Feres, diretor
deIntegração de Redeseresponsável pelas ações do Programa
Nacional de Acesso ao Ensino
Técnico e Emprego (Pronatec),
asempresasnãosubstituemogoverno com essas ações. “Não entendemos que a empresa esteja
fazendo,no âmbitoeducacional,
o papel do governo. Acho que
são papéis complementares e,
do ponto de vista de investimentos,seguramenteogovernofederal tem feito o seu papel.”
Feres concorda ser necessário que outros atores sociais
complementemeparticipemativamentepara umprocessodecapacitação mais direcionado às
suas necessidades, às suas especificidades. “O Brasil é um país
de dimensão continental. Então
fica difícil a gente falar em cifras
como sendo muito ou pouco.
Atualmente, o investimento do
governo federal com relação ao
Pronatec é de milhões de reais
por ano.Então, seguramente, temos investimentos realizados
em grande medida. Mas, ainda
assim, as empresas podem e devem fazer também o seu aporte,
tendo em vista que a intenção é
qualificar cada vez mais e melhor para a competitividade nacional.”

Prejudicial. Para Wright, ‘o governo poderia abrir mão da arrecadação (sobre a educação)’
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“A empresa precisa
efetivamente treinar seus
trabalhadores, a gente não
pode imaginar que a escola vai
entregar tudo pronto e acabado.
A única coisa que lamento é que
no Brasil as empresas são
tributadas para fazer isso
e acredito que deveria ser o
contrário, as empresas
deveriam ser estimuladas.”
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● Necessidade
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A educação é problema de todos
e as empresas podem, devem e
fazem o que compete a elas em
termosdequalificação profissional. Este foi um dos pontos conclusivos do seminário Educação
e formação de mão de obra para
o crescimento, terceiro da série
de Fóruns Estadão Brasil Competitivo, promovido pelo Grupo
EstadoemparceriacomaConfederação Nacional da Indústria
(CNI). O que separa as posições
de empresários e acadêmicos do
governoéatributaçãodeinvestimentos empresariais na qualificação profissional.
“Na questão da qualificação
profissional, o papel do governo
deveria ser de apoiar com mais
ênfase as iniciativas do setor privado”, cobrou o professor da Faculdade de Economia e Arquitetura (FEA) da Universidade de
São Paulo (USP) e coordenador
do Profuturo-FIA, James
Wrigth. “A gente dá prerrogativas muito grandes para a área
econômica com uma visão muito simplista, muito de curto prazo. O imposto que é recolhido
tributando ensino é muito pouco (ante o total da arrecadação no
País) e causa um grande dano,
porque desestimula o aprimoramento da população.”

No mundo moderno, complementou o professor, deveriam
serestabelecidasgrandesdiretrizes de longo prazo. “O governo
interferirnocurtoprazo (comtributos) acaba sendo pouco produtivo”, disse. Para ele, o governo poderia abrir mão da arrecadação sobre a educação.
Para Ozires Silva, engenheiro
criadordaEmbraer,ex-presidente da Petrobrás, ex-ministro de
Estado eatual reitorda Unimonte, a tributação sobre cursos de
capacitação de empregados é o
maior entrave para as companhias investirem em educação.
“A empresa precisa efetivamente treinar os seus trabalhadores,
a gente não pode imaginar que a
escola vai entregar tudo pronto
e acabado. A única coisa que lamento é que no Brasil as empresas são tributadas para fazer isso
e acredito que deveria ser o contrário, as empresas deveriam ser
estimuladas.”
Segundo Ozires, os custos de
cursos oferecidos pelas empresasaseus empregadossãoentendidos pela Receita Federal como
benefício do tipo “salário indireto” e contabilizados para incidência de Imposto de Renda. Estãonessamesmacategoriabenefícioscomopagamentodedespesas de supermercado e cartões
de crédito, de aluguel de imóveis
ou veículos e de mensalidades
de clubes e associações. O presidente do Serviço Nacional de
Aprendizagem Industrial (Senai), Rafael Lucchesi, disse que a
cobrança é uma forma de evitar
irregularidades, mas prejudica a
formação de funcionários. “Por
causade algumas poucas empresas, todas são punidas.”
Outro exemplo, de acordo
com o presidente do Senai, é o
Programa de Financiamento Estudantil (Fies), que oferece uma
modalidade de crédito para empresas criarem cursos de formação profissional com juros de
3,4% ao ano. Apesar de considerarataxaatraente,Lucchesicritica a incidência de impostos, “in-
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‘Imposto sobre escolas
não ajuda educação’
sil na área de educação?

Temos de discutir como fabricar brasileiros vencedores, porque não estamos fazendo isso.
Os sul-coreanos e chineses estão, franceses e americanos continuam. Esse é o ponto central.

Paulo Saldaña

● Mas quais são os desafios?

A

Para Ozires Silva, os 30%
de tributos pagos pelas
instituições de ensino não
ajudam Tesouro e causam
dano maior ao País

Criador da Embraer, ex-presidente da Petrobrás e ex-ministro de Estado, o engenheiro Ozires Silva se declara “vítima” do
poder transformador do conhecimento. Aos 81 anos, reitor da
Unimonte (Santos), ele hoje capitaneia uma campanha pela
isenção tributária dos cursos de
profissionalização.
● Qual é o maior desafio do Bra-

O tributo às universidades particulares é uma punição. Como
você vai cobrar um aluno quando cerca de 30% do que ele paga vai para o Tesouro Nacional?
Não acredito que tributação
das escolas ajude o Tesouro,
mas causam dano enorme ao
País. A escola privada tem quase 80% dos alunos de ensino superior e fica difícil pagar bem
para os professores, permitir
gastos em aperfeiçoamento e

equilibrar as contas tendo tantos tributos. Na Europa, por
exemplo, os países, com a crise,
discutem a retirada de incentivos dados às universidades.
● Quais consequências disso?

Hoje o nível de evasão é enorme. Encarecendo a mensalidade, 40% dos alunos que se matriculam não se formam. Ele sai
sem a graduação e não postula
bons empregos. Por outro lado,
é um prejuízo enorme. Uma estimativa mostra que temos 7 milhões de carteiras vazias. Em
um país precisando criar talentos e oportunidades, eles vão fazer falta e podem ser um potencial grande a ser explorado.
● Mas nas públicas gratuitas a

evasão também é grande.

É estranho, de fato. Há números que nos deixam preocupados. Parece que os jovens não
procuram mais a escola e há
uma tendência de reduzir. Dados do MEC indicam queda no

acréscimo de matrículas e evolução dos formados. É um quadro para analisar. Pode ser a
qualidade do ensino e o preço
de se formar. Temos de bater
na mesma tecla, na prioridade
da educação. Incentivar que os
pais deem a melhor educação
para os filhos e o governo, os incentivos. A Coreia era um país
pobre em 1970. Lançaram uma
campanha de educação incrível
e hoje o carro do ano no mundo
é o Hyundai. O investimento
forte em educação é fundamental, porque não se sobe uma escada a partir do último degrau.
● O que o sr. acha do ProUni (programa de bolsas a alunos em
instituições privadas)?

Tem um mérito, mas o custo da
universidade continua. O governo abre mão do imposto desde
que a gente forme o cara. Quem
ganha? O País. Mas quem paga?
A escola.
● Muitas instituições privadas

são ruins e formam mal. Desonerá-las não pode beneficiar quem
oferece ensino ruim?

Esse cara vai existir sempre. Os
maus exemplos não podem ser
a regra. Temos de fazer da regra
os bons exemplos e coibir os
maus. Não dá para garantir isso, mas devemos oferecer uma
chance para o que o indivíduo
seja um sucesso.
● O sr. acredita que esse otimis-

mo possa influenciar a melhora
da educação e do País?

É o que constrói. O otimismo
cria novas fronteiras e desafios.
● O que o sr. acha das cotas nas
universidades federais?

Acho horrível. Para uma minoria de boa cabeça é positivo,
mas para a maioria vai ter o sentido de ser discriminado. Há
uma diferença crucial entre Brasil e Austrália, por exemplo. Os
australianos são mais cultos, as
escolas são melhores, o país
mais desenvolvido. Sabe qual

estratégia? Vencem os melhores. Aqui, temos de ajudar os
piores, é meio bruto dizer isso.
O Brasil quer desenvolver o
País todo da mesma maneira.
Temos a ideia de que numa corrida todos ficam em primeiro.
Esquecem que a desigualdade é
o projeto da natureza, não existem duas pessoas iguais.
● Mas a educação não pode mudar a desigualdade?

A desigualdade é projeto da natureza, você não pode mudar.
Você tem de consagrar o melhor sempre. É claro que precisa oferecer todas as condições
para que as pessoas sejam melhores. Tem de dar estímulo, falar para cada mãe e pai sempre
dar estímulo de sucesso, que
eles têm de dar o melhor ponto
de partida para os filhos, mas
ele vai ter de vencer sozinho. A
lei de cotas tem um risco enorme, inclusive de procurar neutralizar a competição sadia. Esse risco vamos correr.

Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 9 nov. 2012, Economia & Negócios: Fóruns Estadão Brasil competitivo, p. H3.

Estudiosos apontam falhas nos cursos profissionalizantes
Maiores críticas dizem
respeito à falta de
‘monitoramento entre
demanda e condições
de empregabilidade’
Desempregado desde julho, Rodrigo Oliveira Brito se matriculouemum cursotécnicodedesenhista mecânico, que frequentou gratuitamente até a última
segunda-feira.Antes,Britotrabalhava como torneiro mecânico e
procurououtraqualificaçãoprofissional no Serviço Nacional de

Aprendizagem Industrial (Senai). Após o fim do curso de dois
meses, voltou ao status inicial:
desempregado. “Ainda não tenho trabalho em vista.”
O zelador Luis Antonio da Silva reforça o time dos desempregados que começou um curso
técnico,sóquenoServiçoNacional de Aprendizagem Comercial
(Senac), mas também sem perspectiva de trabalho.
A situação de ambos é mote
paraascríticasfeitasporespecialistas ao Programa Nacional de
Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec). Tido como a

maior aposta do governo Dilma
Rousseff para a educação, o programa prevê um conjunto de iniciativas para ampliar e democratizar a oferta de cursos técnicos,
mas recebe questionamentos
por não zelar pela qualidade do
ensino e pelo destino dos alunos
no mercado de trabalho.
“Não se pode falar em oferecerensinotécnicosemummonitoramentomuitopróximodademandaedascondiçõesdeempregabilidade futura”, avalia Claudio de Moura Castro, doutor em
economia pela Universidade de
Vanderbilt (EUA) e pesquisador

em educação. O secretário de
Educação Profissional e Tecnológica do Ministério da Educação (MEC), Marco Antonio de
Oliveira, admite: “Num primei● Questionamento

CARMEN VIDIGAL
MORAES
PROFESSORA DA FACULDADE DE
EDUCAÇÃODA USP

“Quem controla, supervisiona e
vai pensar um currículo
integrado?”

ro momento, até temos oferta a
partir dos cursos disponíveis”.
Durante o seminário da série
de fóruns Brasil Competitivo, o
diretor de integração de redes
doMEC,Marcelo Feres, afirmou
que o governo está preparando
um mapa da educação profissional num esforço para adequar a
ofertadecursos àdemanda. “Temos expectativa de no final do
ano que vem já ter resultados
desses estudos.” De acordo com
Feres, há ações iniciadas em parceriacom o Ministério do Trabalho “para contribuir com a questão da intermediação da mão de

obra, ampliando as chances de
ocupação desses beneficiários”.
As metas do governo para o
Pronatec são altas: criação de 8
milhões de vagas e investimentos de R$ 24 bilhões até 2014.
A professora da Faculdade de
Educação da USP Carmen Vidigal Moraes diz que o programa
não é voltado para uma educação ampla e integrada. “Quem
controla, supervisiona e vai pensar um currículo integrado?”,
questiona. “Não temos um observatórionacionaldegestãopública que permita um conhecimento da economia.” O MEC,
contudo,reforça queháumcatálogo nacional de cursos técnicos
que define critérios e cargahorária para os cursos. / B.B.

