
Quais as principais ações que
vem dando resultado no aprimo-
ramento da qualidade da educa-
ção no mundo nos dias de hoje?
A Pearson se propôs a responder
essa questão, que tira o sono de
gestores públicos e privados ao re-
dor do mundo. Em parceria com
a Economist Intelligence Unit,
lançou o estudo global “The Lear-
ning Curve” (A curva de aprendi-

zagem), que oferece, gratuita-
mente, um completo banco de in-
formações relacionado ao desem-
penho educacional de 39 países e
da região de Hong Kong.

O objetivo do estudo é ver o
que, de fato, funciona em educa-
ção e apresentar um novo indica-
dor de performance dos países,
o Índice Global de Habilidades
cognitivas e de desempenho es-
colar - que compara o desempe-
nho em duas categorias de ensi-
no: habilidades cognitivas e ní-
vel de escolaridade. A perfor-

mance do Brasil decepciona, co-
mo já esperado. O país ficou na
39ª posição, à frente apenas da
Indonésia. Segundo o diretor su-
perintendente de Educação Bási-
ca da Pearson no Brasil, Mekler
Nunes, o estudo vai ajudar o país
a se comparar com outros locais.
“Temos algumas frases de efeito
no Brasil, como o sermos o país
do futebol e do carnaval. Mas te-
mos de ser o país da educação,
como a Coreia do Sul. E o ponto
de partida para essa mudança é a
comparação. ■ R.O.

Pearson avalia a educação

Há 16 anos, o Banco Santander
definiu a educação universitá-
ria como seu principal compro-
misso social. Só no ano passa-
do, a instituição financeira in-
vestiu US$ 150 milhões em pa-
trocínio de projetos científicos,
acadêmicos e tecnológicos, em
parceria com mais de mil uni-
versidades em vários países.
No Brasil, a instituição tem
acordo com 429 universidades,
além de promover o Prêmio
Santander Universidades, que
neste ano premiou 21 projetos,
dentre os mais de 10 mil inscri-
tos. Foi durante o evento que Jo-
sé Antonio Villasante, diretor
geral da divisão global do San-
tander Universidade, conver-
sou com o BRASIL ECONÔMICO.

Qual a sua visão da
inovação em educação?
Temos uma taxa de 25% de de-
semprego na Espanha, entre os
jovens, chega a 45%, e a inova-
ção é a solução para essa ques-
tão. Há alguns anos, quando
uma pessoa tinha um título uni-
versitário, já tinha o futuro ga-
rantido. Hoje não basta formar
a pessoa, tem que ensinar a em-
preender e inovar para criar va-
lor e riqueza. Sei que há três,
quatro anos não tínhamos esse
problema. Mas as empresas so-

zinhas não conseguirão resol-
ver essa questão, precisamos
de parcerias com as universida-
des, que terão de mudar seu jei-
to de ensinar.

Como essas parcerias
devem funcionar?
O Santander lançou um progra-
ma de 5 mil bolsas profissio-
nais, no valor de ¤ 1,8 mil, para
que estudantes trabalhem em

pequenas e médias empresas,
muitas delas familiares, que
nunca pensaram em contratar
estudantes universitários an-
tes. Não é a solução para a ques-
tão do desemprego. Sabemos
disso, mas é uma contribuição
significativa para o mercado es-
panhol, que hoje é o segundo
maior para o banco, atrás do
Brasil, onde temos 30% de nos-
sos negócios.

Quando o senhor acredita que
a Espanha sairá da crise atual?
Ainda vai demorar um pouco,
mas tenho certeza que a Espanha
sairá fortalecida dessa crise. So-
mos exagerados tanto no êxito
quanto na derrota. O país está se
rearrumando e o povo está fazen-
do sacrifícios. Mas as exporta-
ções do país vêm dando bons re-
sultados. Vamos voltar com mais
energia, otimismo e força.

Há meta de levar o programa de
bolsas para outros mercados?
Vamos lançar o programa no
Reino Unido, começando com
mil bolsas e também em Porto
Rico, onde serão distribuídas
500 bolsas. No Brasil, nossa
aposta é diferente. Trata-se de
um mercado com dinamismo
excepcional. O presidente do
Santander, Emilio Botín, acaba
de anunciar que vai dobrar os re-
cursos para os prêmios de edu-
cação, que no próximo ano vão
receber R$ 2 milhões.

Como o senhor avalia a educação
universitária no Brasil?
Vim ao Brasil pela primeira vez
em 1975. Era um país sem dinhei-
ro, alegre, admito, mas onde fal-
tava tudo. Voltei em 1997, época
em que 2 milhões de pessoas fre-
quentavam a faculdade. Hoje são
6 milhões. Acho que nenhum
país do mundo teve esse cresci-
mento. O Brasil tem o sistema
universitário mais dinâmico do
mundo atualmente. Isso conside-
rando que a maior universidade
do país, a USP, tem só 75 anos.
Oferecemos 30 mil bolsas a uni-
versitários brasileiros nos últi-
mos cinco anos. Mas o país en-
frenta o mesmo desafio de outros
mercado, que é o de aproximar a
universidade das empresas. Mas
sou muito otimista. As universi-
dades brasileiras têm reitores
com muita visão de futuro. ■
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Santander aposta no ensino
contra a crise na Espanha

Rodrigo Capote

“

Ensinar estudantes a empreender na universidade é saída para o país, que tem taxa de desemprego de 25%

A Espanha sairá
fortalecida dessa
crise. Somos
exagerados tanto
no êxito como
na derrota
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POSIÇÃO PAÍS Z-SCORE 
1 Finlândia 1.26
2 Coréia do Sul 1.23
3 Hong Kong (China) 0.90
4 Japão 0.89
5 Cingapura 0.84
6 Reino Unido 0.60
7 Holanda 0.59
8 Nova Zelândia 0.56
9 Suíça 0.55
10 Canadá 0.54
39 Brasil -1.65

ÍNDICE DE HABILIDADES COGNITIVAS E DE DESEMPENHO ESCOLAR

Dos 40 locais pesquisados, o Brasil ficou na penúltima posição, à 
frente apenas da Indonésia

O índice é representado pelo 
z-score (pontuação Z), que compara 
o desempenho de 39 países e da 
região de Hong Kong, indicando a 
quantidade de desvios e 
observações que estão acima ou 
abaixo da média de todos os países.  
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 28 nov. 2012, Inovação & Educação, p. 14.




