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izem que ainda iremos sen-
tir muita saudade do FHC.
Se o futuro vier a confirmar

isso, esperamos que seja pelos servi-
ços e os bons resultados em algumas
áreas sociais que o seu governo al-
cançou. E, seja dito, sem qualquer re-
lação ideológica e muito menos par-
tidária. Apesar de muitas omissões
em seu governo e de promessas não
cumpridas, é inegável que houve um
grande desenvolvimento na frente
educacional. Algumas cifras ofi-
ciais informam que 95% das nossas
crianças em idade escolar estão cur-
sando o Ensino Fundamental em al-
guma escola do País. Na pirâmide
educacional, que tem como base a
pré-escola e a pós-graduação em seu
topo, adquiriu um formato "bojudo"
diante da quantidade de estudantes
que ingressaram ou pretendem in-
gressar no Ensino Médio.

A pós-graduação também cresceu
deforma bastante animadora, per-
mitindo ou oferecendo boas oportu-
nidades educacionais a muitos jo-
vens e profissionais necessitados
diante das novas e sempre mutáveis
exigências do globalizado mercado
de trabalho.

Dentro da mesma toada, o núme-
ro de escolas superiores aumentou
espetacularmente. Novos Centros
Universitários, Universidades, Ins-
titutos de Ensino Superior e Facidda-
des foram criados, possibilitando no-
vos cursos e mais vagas, públicas e
privadas, a estudantes interessados.
Como em toda empreitada que se en-
vereda por atender objetivos quanti-
tativos, a qualidade de boa parte do

que se fez nesse campo deixa muito
a desejar aos nossos jovens, suas fa-
mílias e à sociedade brasileira co-
mo um todo. Houve, há e conti-
nuará havendo um grande
movimento e investimen-
tos na educação brasilei-
ra. A população não
atendida e potencial-
mente "compradora"
desse serviço é ain-
da muito grande.

Os grupos educa-
cionais tradicio-
nais precisam con-
tinuar a investir
nos seus empreen-
dimentos educacio-
nais, visto que a
competitividade nes-
se campo, diante da
globalização, é tam-
bém, internacional, além
de novos e agressivos gru-
pos empreendedores esta-
rem entrando e assumindo es-
paços importantes junto a essa
clientela. Não bastasse isso, enor-
mes contingentes de investimentos
empresariais são canalizados para
a educação, gerando parcerias entre
empresas e escolas, propiciando a
criação e o desenvolvimento de vá-
rias universidades corporativas, im-
portantes programas educacionais
e de certificação são igualmente exe-
cutados por empresas nacionais e
internacionais, com grande foco no
aproveitamento imediato pelo mer-
cado de trabalho daqueles que pas-
sam por esses programas, entre ou-
tras iniciativas marcantes.

Se é verdade que o número dos inte-
ressados em serviços educacionais,

nos seus diversos níveis, aumentou,
também é verdadeiro que o grau de
exigência dessa população cresceu
muito. Se tomarmos como exemplo a
realidade do Ensino Superior, pode-
mos verificar que apesar do grande
incremento no número de pessoas
que ingressam nas faculdades e uni-
versidades no Brasil nos últimos
anos, há de outro lado uma espécie
de fundo de saco aberto, deixando es-
capar e se "perder" 30% a 40% de seus
alunos, que ao longo de seus cursos
vão abandonando as salas de aula
que freqüentam, resultando emgran-



de perda para o estudante, para a es-
cola e, sem dúvida, para a nação.

Alguns f atores que causam esse
fenômeno saltam aos olhos. Sem

dúvida as questões financei-
ras das pessoas estão no ful-

cro do problema, como
também os aspectos vo-
cacionais e disponibili-
dades regionais de
cursos versus oportu-
nidades de trabalho.
Mas, parece-nos
mais adequado fi-
xar o problema na
questão qualidade
daquilo que é ofereci-
do. Não nos sinaliza
como sensato delegar

a culpa somente aos
objetivos definidos pe-

los governos, e utiliza-
dos pelos agentes educa-

cionais, de se priorizar se-
guidamente o aumento no vo-

lume de vagas ofertadas em sa-
las de aula.
É simplista e incompleta essa ava-

liação. Mas, inquestionavelmente, a
qualidade do ensino oferecido tem
uma importante parcela de responsa-
bilidade nesse status quo. Ainda
mais se colocarmos nesse caldeirão
escolar as instalações disponíveis,
equipamentos instrucionais e de
apoio, conteúdos vinculados a aplica-
bilidade no meio empresarial, atuali-
zação dos professores e do meio edu-
cadonal frente às demandas e inova-
ções apresentados pelo mercado de
trabalho e, particularmente, relações
com a comunidade empresarial.

Não se concebe letargias em seto-
res convulsivos e de forte competitivi-

dade, diz qualquer manual de sobre-
vivência empresarial. Imaginar que
todos os players do setor possam to-
car seus empreendimentos educacio-
nais, privados ou públicos, "da mes-
ma maneira como sempre foi feito" e
sem olhar para o comprador de seus
príncipais "produtos" é pedir para
perder mais que os 40% de alunos,
deixar obsoleto o seu empreendimen-
to, perder oportunidades de parce-
rias e apoios, é pedir para fechar as
portas. E olhando para o próprio um-
bigo. Para não enfrentar essa indese-
jável situação, muitas instituições
de ensino, em boa parte recém chega-
das, adotam uma postura de forte re-
lação com o mercado.

Compreenderam, em boa hora, co-
mo devem funcionar os seus impor-
tantes mecanismos de relaciona-
mento com públicos alvo de seus in-
teresses. Saíram de dentro para fora
e trouxeram para dentro públicos in-
teressados. Ninguém ou nenhum ne-
gócio pode sobreviver sozinho, sem
conviver com o meio social e seus in-
tegrantes. Saber trazer para dentro
de suas dependências um parceiro
estratégico como é a empresa, princi-
pal comprador de seus serviços edu-
cacionais, é sinônimo de integra-
ção, crescimento, atualização, reten-
ção e sobrevivência. E o País, sem-
pre necessitado, agradece.

Ruy Fernando Ramos Leal é consultor em
Educação e Trabalho

ruy-leal@uol.com.br

Para enviar sugestões à redação
do Empregos via e-mail:

empregos@estado.eom.br


