
Mercado de imóveis melhora nos EUA

Os contratos para comprar moradias usadas dos Estados Unidos

subiram em março, à medida que o mercado imobiliário continua a

acelerar neste ano. A Associação Nacional de Corretores (NAR)

informou que seu Índice de Vendas Pendentes, baseado nos contratos

firmados no mês anterior, avançou 1,5%, para 105,7. A atividade nos

meses recentes têm mostrado melhoras modestas, e os contratos

alcançaram no mês passado o maior nível desde abril de 2010. Reuters
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PONTO DE VISTA

MARA SAMPAIO
Psicóloga e especialista em

cultura empreendedora

No início de abril foi realizado em São Paulo o evento sobre educação e empreen-
dedorismo da Fundação Lemann: o Transformar 2013. Neste encontro se reuni-
ram centenas de profissionais para refletir e conhecer práticas inovadoras, com
o objetivo de inspirar inovações na educação brasileira. Estiveram presentes di-
versos especialistas da educação empreendedora mundial. Entre eles: Anant
Agarwal, presidente do edX, uma plataforma on-line criada em parceria pelas
universidades de Harvard e MIT (EUA) com o intuito de oferecer cursos livres e
gratuitos a milhares de alunos de todo o mundo — e Seth Schoenfeld, do iZone -
que estimula a adesão à modelos educativos inovadores desenhados a partir das
necessidades das escolas. Este é um programa do departamento de Educação de
Nova York e nasceu da percepção de que as escolas públicas nova-iorquinas não
estavam preparando bem os alunos para a vida. Durante o Transformar 2013 hou-
ve um concurso cultural entre empreendedores que tivessem um negócio volta-
do para a educação. Entre os 70 inscritos, oito empreendedores foram seleciona-
dos e apresentaram soluções inovadoras para melhorar a educação. Entre os sele-
cionados esteve Eduardo de Lima e Silva, um dos criadores do Portal Aulalivre.
net, uma empresa social gaúcha de videoaulas com seis meses de atuação. A pla-
taforma oferece curso de revisão para vestibular e Enem totalmente grátis. São
mais de 100 videoaulas distribuídas entre as principais disciplinas que já benefi-
ciou mais de 40 mil estudantes no Brasil. As outras empresas todas do setor de
tecnologia foram: Fábrica de Aplicativos; Konkero; Memória de Elefante; POD;
Singol Games Educacionais - Kiduca; To Doo Eco; Zeppelin Game Studio

Melhorar a educação brasileira é um desafio complexo, além da diversidade
de problemas (modelo de aprendizagem, preparo dos professores) devem-se
considerar as diferenças regionais. Fazem-se necessárias soluções criativas em
todos os níveis do sistema educacional. Existem experiências bem-sucedidas em
vários países desenvolvidos como Finlândia e EUA, como também em países em
estágio de desenvolvimento semelhante como Chile, Peru e Coréia, que podem
ser referências para novas práticas. Há também inúmeras iniciativas exemplares
criadas por brasileiros espalhadas pelo país que precisam ser valorizadas e incluí-
das no rol de soluções para que a educação no país cumpra seu propósito.

Não existe só uma solução. Estimular o empreendedorismo na educação está
entre estas alternativas. A inovação na educação é incluir novas e diferentes prá-
ticas vindas de fora ou criadas aqui mesmo que transformem a realidade promo-
vendo um salto qualitativo e acelerado de desenvolvimento socioeconômico.
Educar o educador é outro desafio a ser enfrentado para que estas inovações ocor-
ram. É necessário abrir espaço a novas abordagens de empreendedorismo educa-
cional e inovações educacionais que visam melhoria do acesso e da qualidade no
sistema educacional. Esta abordagem vem sendo construída com iniciativas co-
mo a da Fundação Lemann que promove ações e a participação de pessoas que
não esperam soluções vindas do céu e estão arregaçando a manga para construir
a educação do futuro, agora. Eduardo Silva, do Portal Aulalivre.net, disse duran-
te o evento que cultura brasileira sempre teve a visão de que a educação é apenas
papel do Estado. Hoje vemos uma sociedade civil se mexendo para correr atrás
de superar as lacunas deixadas pelo Estado. ■

O crescente quadro da violência em São Paulo, fator que gera medo na socie-
dade e insegurança para as empresas e investimentos, tem desafiado antigo
axioma sociológico, o de que a exclusão é a grande causadora da criminalida-
de. Entretanto, o Brasil é hoje um dos países com a menor taxa de desempre-
go e promoveu, nos últimos dez anos, um significativo processo de ascensão
socioeconômica da população, sem precedentes em nossa história recente.
Este é um quadro ainda não alterado pelos problemas mais recentes que en-
volvem nossa economia.

Assim, são surpreendentes e inusitados os números que acabam de ser di-
vulgados pela Secretaria da Segurança Pública do Governo do Estado de São
Paulo, constitucionalmente responsável pelo comando da Polícia Militar e
da Civil: os latrocínios quase dobraram na capital paulista, subindo de 22 ca-
sos, no primeiro trimestre de 2012, para 40, no mesmo período de 2013; os
homicídios aumentaram 18%, passando de 258 para 305; os estupros foram
agravados em 26%, de 688 para 867. Também cresceram as ocorrências de
roubos e furtos em geral, incluindo veículos.

Infelizmente, esse recrudescimento da criminalidade, agravado pelo
maior crescimento dos casos envolvendo violência, não se restringe à cida-
de de São Paulo. É um fenômeno que atinge todo o território paulista. De ja-
neiro a março deste ano, registraram-se 1.189 homicídios dolosos no estado
inteiro, um aumento de 10% em relação às 1.078 ocorrências verificadas em
igual período de 2012. Os latrocínios saltaram 18,8%, chegando a 101 casos e
os estupros foram 9,5% mais numerosos, chegando a 3.356 casos, em ape-
nas três meses. Também ocorreram, no período, 59.260 roubos.

Procurei sintetizar esses dados em apenas dois parágrafos, para facilitar a
análise estatística e procurar contribuir para uma reflexão sobre esses assus-
tadores números. Não somos uma nação em guerra ou mergulhada em suble-
vações e conflitos sociais. Temos uma democracia que se mostra estável e ins-
tituições fortes, que têm tratado de modo civilizado, nos ditames da lei, pro-
blemas ligados à corrupção, crimes do colarinho branco e outras questões
persistentes no cenário nacional.

Nada justifica esse aumento da criminalidade em São Paulo, que parece
ter entrado numa curva ascendente, cuja evolução dá-se em proporções e
velocidade cada vez maiores. As evidências indicam a existência de um pro-
blema fora dos padrões. É um instigante desafio para as autoridades compe-
tentes, a ser vencido com urgência, pois a situação é muito grave.

Raramente abordo tais questões em meus artigos, a maioria deles voltada
às analises econômicas e à gestão empresarial. No entanto, o crime e a vio-
lência, quando passam de certos limites tornam-se, sim, temas correlatos à
economia, convertendo-se em fatores com direto impacto nos investimen-
tos, confiança dos empresários e custeio das empresas, pois segurança priva-
da é muito onerosa. Ademais, contribuir para a reflexão sobre temas relati-
vos aos interesses maiores da sociedade é um dever de cidadania. Estamos
diante de uma situação que merece a máxima e premente atenção e compro-
metimento das autoridades responsáveis. ■

Salto qualitativo
na educação

É necessário abrir espaço para inovações
educacionais que visam melhoria do acesso
e da qualidade no sistema educacional
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O paradoxo entre o
crime e o emprego

As evidências indicam a existência de um
problema fora dos padrões. É um instigante desafio
para as autoridades, a ser vencido com urgência
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 30 abr. e 1 maio 2013, Mundo, p. 55.




