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Cotas: eficiência ou equidade?

A crise financeira mostrou que o século XXI exige mudanças. Por José Graziano da Silva

“O BC está
vigilante e fará o
que for
necessário para
colocar a
inflação em
declínio no
2o s e m e st re . ”
Do presidente do Banco Central
(BC), Alexandre Tombini

N a e rc i o
Menezes Filho

Aumentar a parcela de
alunos pobres nas
universidades públicas
não resolve o problema da
pobreza e desigualdade

E
xiste um grande debate
no Brasil a respeito das
políticas de cotas para
ingresso de alunos nas

universidades públicas. A nova
lei federal de cotas, sancionada
este ano, estabelece que 50% dos
alunos ingressantes nas univer-
sidades federais até 2016 deve-
rão ter estudado em escolas pú-
blicas. Além disso, 25% dos cotis-
tas deverão ser de baixa renda e
metade será negra, parda ou in-
dígena. Pressionadas pela lei fe-
deral e de olho nas eleições esta-
duais, as universidades esta-
duais paulistas também prepa-
ram um projeto de cotas. Esse
projeto, entretanto, prevê que os
alunos de escolas públicas pas-
sem dois anos frequentando um
curso de ensino a distância, an-
tes de ingressar na universidade
propriamente dita. Afinal de
contas, quais são os custos e be-
nefícios do sistema de cotas pa-
ra a sociedade?

Essa é uma questão delicada
e com opiniões fortes de am-
bos os lados. Por um lado, to-
dos concordam que os alunos
que estudam em escolas públi-
cas são prejudicados na entra-
da para o vestibular pela baixa
qualidade do ensino nessas es-
colas e por não terem condi-
ções de pagar uma escola pri-
vada. Terão, portanto, mais di-
ficuldades no mercado de tra-
balho. Vale notar que esses
alunos só estudaram em esco-
las públicas porque não tive-
ram a sorte de nascer em famí-
lias ricas, ou seja, não foi esco-
lha sua estar nessa situação.
Além disso, como as universi-
dades públicas são gratuitas, a
sociedade acaba pagando o es-
tudo de filhos de famílias ri-
cas, que teriam condições de
arcar com as mensalidades.
Assim, do ponto de vista de
equidade, há poucas dúvidas
de que as cotas são positivas.

Porém, há a questão da eficiên-
cia. Como os alunos que ingres-
sam por meio das cotas têm notas
piores nos vestibulares do que os
que deixam de entrar, muitos ar-
gumentam que o sistema de co-
tas acaba diminuindo a qualida-
de dos formados. Além disso, a lei
tornaria os cursos mais fáceis, se
os professores ajustarem a difi-
culdade do curso ao nível dos no-
vos alunos, o que diminuiria o
aprendizado de todos os estu-

dantes. Assim, as faculdades pú-
blicas de medicina não mais for-
mariam os melhores médicos do
país. Quem está com a razão?

Uma das melhores avaliações
sobre assunto foi realizada por
Andrew Francis e Maria Tannu-
ri-Pianto, que analisaram o efei-
to da política de cotas por raça
introduzida na UNB a partir de
julho de 2004. Essa política de-
terminou que 20% das vagas em
cada curso fossem destinadas
para alunos que se declararam
negros ou pardos. Utilizando
dados de desempenho dos alu-
nos no vestibular e nos cursos de
graduação, antes e depois das
cotas, a pesquisa mostrou resul-
tados muito interessantes.

Em primeiro lugar, compa-
rando o perfil socioeconômico
dos cotistas com os que deixa-
ram de ingressar devido às co-
tas, o estudo confirmou que os
primeiros vêm de famílias mais
pobres. Apenas 35% dos cotistas
tinham mães com ensino supe-
rior, em comparação com 58%
do segundo grupo. Da mesma
forma, apenas 8% dos cotistas ti-

nham renda familiar superior a
R$ 5 mil, em comparação com
31% entre os que deixaram de
entrar. Assim, as cotas efetiva-
mente promoveram mais equi-
dade. Mas e a eficiência?

Simulações demonstraram
que o desempenho dos cotistas
nos cursos da UnB teria sido real-
mente pior que o dos não cotis-
tas, caso esses tivessem ingressa-
do. No entanto, o diferencial foi
pequeno: houve diminuição de
0,33 numa escala de 0 a 5, com
média de 3,8. Além disso, quan-
do os autores compararam o de-
sempenho de alunos com notas
parecidas no vestibular, esse efei-
to deixou de ser estatisticamente
significativo. Assim, as diferen-
ças na formação inicial não au-
mentaram ao longo do curso.

Mas, a melhor política de in-
clusão parece ser a utilizada na
Unicamp desde 2004 (e na USP
desde 2006). Essa política conce-
de 30 pontos de bônus na se-
gunda fase do vestibular da Uni-
camp aos candidatos que cursa-
ram os ensinos fundamental e
médio na rede pública. Os que
se autodeclaram pretos, pardos
e indígenas ganham 10 pontos
adicionais. Resultados de pes-
quisas feitas pela Unicamp mos-
tram que os incluídos por meio
do sistema têm desempenho
pior no vestibular, mas notas pa-
recidas no final de curso. Assim,
parece que os ingressantes pelo

H
á uma novidade no ar.
Ela encerra um impul-
so ordenador tão inci-
sivo quanto os efeitos

da crise, que desde 2008 condi-
ciona a sorte dos povos e a econo-
mia do planeta.

As nações em desenvolvimen-
to já não aceitam o papel de uma
folha em branco, sobre a qual se
escreveu a subordinação do seu
destino a interesses que, fre-
quentemente, não eram os de
sua sociedade.

Bem antes do colapso finan-
ceiro, a agenda da segurança ali-
mentar já havia aglutinado a
consciência das nações em torno
dos Objetivos de Desenvolvi-
mento do Milênio (ODM), pac-
tuados em 2000.

A menos de mil dias de se es-
gotar o prazo dos ODMs, vemos
progresso em direção à primeira
meta do milênio de reduzir à me-
tade a proporção de pessoas com
fome no planeta entre 1990 e
2015, mas ainda há um grande
desafio pela frente: existem 870
milhões de famintos no planeta.

Os números frios poderiam su-
gerir que o passado não passa. No
entanto, 40 países, entre os quais o
Brasil, já alcançaram a meta.

Há algo mais que desalento no
discernimento das nações em de-
senvolvimento. A pedagogia da
crise acelerou uma promissora ala-
vanca de iniciativas, baseadas na
convicção de que a reconstrução
da ordem mundial não pode ser
dissociada das prioridades de
quem luta contra a pobreza e a fo-
me. A centralidade do desenvolvi-
mento tornou-se o apanágio das
nações que tem na equidade social
a mola propulsora obrigatória de
sua engrenagem de crescimento.

Essa visão de mundo já se traduz
em um redesenho institucional,
onde o multilateralismo em defesa
de um desenvolvimento coopera-
tivo e socialmente convergente in-
terliga a emergência de uma nova
constelação geopolítica.

A recente vitória da candidatu-
ra brasileira à direção da Organi-
zação Mundial do Comércio
(OMC), com o embaixador Ro-
berto Azevêdo, foi ancorada na
mesma articulação de propósi-
tos que, em 2012, conduziu o
nosso nome para a diretoria-ge-
ral da FAO.

Desde o final dos anos 70, a se-
gurança alimentar e o fomento
agrícola perderam progressiva-
mente o espaço que haviam con-
quistado nas políticas de coope-
ração para o desenvolvimento.

Não foi apenas um eclipse da

Na matéria “M S CI terá M. Dias
B ra n c o , Ta e s a e Suzano Papel”, publica-
da ontem na página C2, o nome do MS -
CI foi informado como Morgan Stanley
Capital International. Esse nome deixou
de ser o significado da sigla em 2010,
após a separação dessa unidade do
Morgan Stanley. Atualmente, a empre-
sa chama-se apenas MSCI Inc.

sistema têm desempenho supe-
rior ao longo do curso, pois che-
garam perto de entrar pela via
normal, apesar de terem tido
azar na loteria da vida. Desta for-
ma, o problema de eficiência es-
taria resolvido. Entretanto, não
está claro se o nível socioeconô-
mico dos alunos da Unicamp
mudou significativamente, co-
mo foi o caso na UnB, nem o que
ocorrerá se ela aumentar bônus
para os alunos da rede pública
para atingir 50% das vagas.

Em suma, a melhor política de
inclusão é aquela já adotada pe-
la Unicamp e pela USP. Mas, au-
mentar a parcela de alunos po-
bres nas universidades públicas
não vai resolver o problema da
pobreza e desigualdade brasilei-
ra. Para isso, teríamos que cuidar
do desenvolvimento infantil e
melhorar a qualidade da escola
pública. Se isso acontecesse, não
haveria necessidade de cotas.
Mas, para que isso aconteça, é
necessário enfrentar os movi-
mentos corporativistas e ideoló-
gicos, que pensam em si pró-
prios e não nas crianças. Mas es-
sa é uma briga que ninguém
quer comprar.

Naercio Menezes Filho, p rofe s s o r
titular — Cátedra IFB e coordenador do
Centro de Políticas Públicas do Insper, é
professor associado da FEA-USP e
escreve mensalmente às sextas-feiras.
n a e rc i o a m f @ i n s p e r. e d u . b r

solidariedade em benefício da
suposta autossuficiência dos
mercados. Uma parte da respon-
sabilidade deve ser buscada no
interior das próprias nações em
desenvolvimento. Ainda que
muitas vezes tangidas por impo-
sições comerciais, a verdade é
que em muitos a atenção à agri-
cultura local foi negligenciada.

A estratégia brasileira de segu-
rança alimentar implantada a
partir do governo Lula trilhou
um caminho oposto que deu cer-
to e que tornou-se agora um dos
mais valiosos instrumentos coo-
perativos na reconstrução da or-
dem internacional.

Nesse ínterim, o Brasil trans-
formou-se na sétima economia
mundial, deixando de ser visto
como um receptor de ajuda in-
ternacional e passando a ser
identificado como um doador e,
especialmente, um fornecedor
de assistência técnica em áreas
nas quais acumulou inegável ex-
pertise entre as quais se destaca
a agricultura.

Ser a ponte de um novo multi-
lateralismo implica, porém, er-
guer pilares institucionais que o
sustentem.

Dotar a Agência Brasileira de
Cooperação (ABC) de um marco
jurídico e um orçamento condi-
zente com esse novo horizonte
geopolítico é um imperativo.

A Embrapa terá que intensifi-
car sua ramificação internacio-

nal para desempenhar seu papel
como o maior banco de tecnolo-
gia e pesquisa em agricultura
tropical do planeta.

Ao Consea cumpre equipar-se
para compartilhar sua experiên-
cia naquele que é o principal de-
safio da luta contra a fome: a par-
ticipação ativa da cidadania na
formulação das políticas que ga-
rantam o acesso de todos ao direi-
to a uma alimentação adequada.

Entendendo a importância da
luta contra a fome nesse esforço,
a Cimeira de Maputo em 2012
adotou a segurança alimentar
como a primeira política comum
dos países de língua portuguesa.
Essa decisão lembra a União Eu-
ropeia, que fez o mesmo nos seus
primórdios ha mais de 50 anos.
Nesse compromisso assumido,
os países do bloco citaram o Bra-
sil como exemplo e reconhece-
ram o papel da sociedade na
construção e implantação de po-
líticas de segurança alimentar.

A maior novidade de todos es-
ses processos, porém, é que eles
não apenas resgatam a palavra
cooperação, mas devolvem a ela
sua dimensão intrinsecamente
multilateral, nem sempre con-
templada na política internacio-
nal nas últimas décadas.

Um exemplo prático desse novo
entendimento é a aliança em prol
da segurança alimentar na África,
selada pela Comissão da União
Africana e a FAO, com o apoio de

outros atores — governos e funda-
ções, como o Instituto Lula. Tra-
ta-se de um mutirão conduzido
pelos próprios líderes africanos,
que se reunirão em torno da agen-
da da segurança alimentar em
Adis Abeba, na Etiópia, nos dias 30
de junho e 1 de julho.

A África está convencida de que
não existe qualquer hipótese de
desenvolvimento para seus povos
que não venha associada à con-
quista da segurança alimentar, ho-
je indisponível para 240 milhões
de pessoas no continente.

O encontro de Adis Abeba res-
pira as novas certezas do mundo.

A crise financeira instalou a in-
segurança como eixo de rotação
da economia internacional, mas
simultaneamente aprofundou a
convicção de que uma nova go-
vernança deve ser construída no
século XXI. Seus atores são as na-
ções que precisam se ancorar na
justiça para crescer; seu idioma é
o multilateralismo que reconhe-
ce a soberania dos povos e faz da
parceria entre iguais o novo eixo
ordenador da cooperação para o
d e s e nv o l v i m e n t o.

Depois de comemorar tantas vi-
torias, chegou a hora do Brasil as-
segurar que poderá pagar a conta
da sua nova dimensão internacio-
nal duramente conquistada.

José Graziano da Silva é diretor-geral
da Organização das Nações Unidas para
a Agricultura e Alimentação (FAO)

Cartas de
Le i to re s

As novas certezas do mundo

Frase do dia

Engenharia
Muito apropriada a publicação
do artigo “Infraestrutura e a
oportuna retomada” assinado
pelo ministro da Aviação Civil,
Wellington Moreira Franco, na
edição de ontem. O ministro
mostra amplo conhecimento so-
bre o setor de arquitetura e enge-
nharia de projetos, que são fun-
damentais para o desenvolvi-
mento da infraestrutura brasilei-
ra. Nosso setor, que reúne mais
de 25 mil empresas em todo o
país e que padeceu dos infortú-
nios da década perdida, hoje es-
tá preparado para atender as di-
versas demandas de infraestru-
tura, desde que nosso trabalho
intelectual seja devidamente va-
lorizado. Nossa tese, que o artigo
de Moreira Franco ratifica, é de
que sem engenharia não se faz
d e s e nv o l v i m e n t o.
José Roberto Bernasconi e João
Alberto Viol
presidente do Sinaenco SP e presidente
do Sinaenco

s i n a e n c o @ s i n a e n c o. c o m . b r

Marina
A ex-senadora Marina Silva, que
tenta se reinventar para a eleição
de 2014 por meio de seu novo
partido Rede Sustentabilidade,
se dá ao desplante de defender o
deputado e pastor Marco Felicia-
no, quando esse cidadão é acusa-
do de racismo e homofobia!
Além de uma ação no Supremo
por estelionato, o procura-
dor-geral da República, Roberto
Gurgel, solicita também à Casa
que abra outro processo crimi-
nal contra o deputado pela sua
posição discriminatória contra
homossexuais.

Marina Silva, desprezando essas
graves denúncias contra Feliciano,
preferiu de forma simplista des-
qualificar todas essas acusações,
afirmando que o pastor sofre pre-
conceito da sociedade e principal-
mente da imprensa porque é
evangélico! Lamentável. A ex-se-
nadora pelo Acre demonstra que
confunde falta de ética com reli-
giosidade. Nada contra se Marina
Silva é evangélica ou está de olho
nos possíveis votos dos fiéis para o
pleito de 2014. Ela conquistou
quase 20 milhões de votos e deve-
ria ser cúmplice irrestrita da ética e
dos bons costumes.
Paulo Panossian
p a u l o p a n o s s i a n @ h ot m a i l . c o m

MP dos Portos
Chega a ser um ato de sadismo a
forma como deputados e sena-
dores negociam a Medida Provi-
sória (MP) dos Portos que o go-
verno coloca como fundamental
para a nação.
Luiz Nusbaum
l n u s ba u m @ u o l . c o m . b r

Uma nova governança
deve ser construída. Seus
atores são as nações que
precisam se ancorar na
justiça para crescer; seu
idioma é o
multilateralismo que
reconhece a soberania dos
povos e faz da parceria
entre iguais o novo eixo
ordenador da cooperação
para o desenvolvimento.

Opinião

Correspondências para
Av. Francisco Matarazzo, 1.500 -
Torre New York - CEP 05001-100 -
Água Branca - SP ou para
cartas@valor.com.br, com nome,
endereço e telefone. Os textos
poderão ser editados.
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Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 17, 18 e 19 maio 2013, Primeiro Caderno, p. A15.




