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Por que uma empresa deveria investir em educação e, principalmente, na escola pública? Em 
primeiro lugar, porque há uma enorme demanda por todo tipo de auxílio nesta área. Em um 
mundo cada vez mais exigente em quesitos como educação, cultura e competências básicas dos 
cidadãos, nosso enorme e populoso país enfrenta um gigantesco desafio para oferecer formação 
qualificada às novas gerações. 
 
De todas as áreas sociais onde as empresas podem exercer sua responsabilidade social, a 
educação é a que oferece resultados mais importantes e abrangentes. Ao investir em educação, 
as empresas têm a oportunidade de ensinar e também aprender. Há a oportunidade para 
conhecer melhor a situação nacional e oferecer know-how em diversos aspectos importantes para 
a sociedade. 
 
As empresas possuem condições privilegiadas para incentivar iniciativas de ponta, ações mais 
ousadas ou criativas e menos "sacramentadas" se estiverem mais próximas da comunidade e 
menos engessada por regras e leis. Também têm melhores condições de acompanhar e avaliar os 
resultados do seu investimento. 
 
Outro fator é o interesse em contar com colaboradores, clientes e interlocutores que tenham bom 
preparo e conduta profissional e social adequadas. É importante que o Brasil melhore seus índices 
educacionais e sua colocação nos levantamentos internacionais sobre o tema porque isso confere 
mais credibilidade às empresas. 
 
O país precisa melhorar seus índices educacionais   
 
Hoje, o país possui aproximadamente 60 a 70 milhões de crianças e adolescentes de 0 a 14 anos 
em período de formação. É quase a totalidade da população da França, cerca de 3/4 da população 
da Alemanha e praticamente o dobro da população inteira do Canadá. E a cada ano, 
aproximadamente 4,5 milhões de crianças nascem no Brasil, o que significa a necessidade de 
milhões de novas vagas no ensino fundamental.  
 
O Brasil precisa garantir a abertura de novas vagas a cada ano apenas para cobrir o excedente de 
demanda. Mais que isto, precisa garantir a existência e adequada manutenção das escolas, 
equipamentos e instrumentos utilizados na educação; a formação, atualização e aperfeiçoamento 
dos profissionais envolvidos na tarefa de formar as futuras gerações. 
 
Embora os números sejam impressionantes, não são o maior desafio para a educação. Há 
também a diversidade cultural, a falta de recursos crônicos da maioria das famílias, a exploração 
do trabalho infantil, a desnutrição e o isolamento das comunidades, entre outros pontos, que 
dificultam ainda mais o país a obter índices satisfatórios na educação. 
 
Este desafio não será solucionado apenas pelo governo: requer uma ação conjunta de toda a 
sociedade. E as empresas ocupam posição de destaque por possuírem condições, tanto financeiras 
quanto intelectuais, para apoiar a educação no país. 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 5 abr. 2005, Empresa & Comunidade, p. B2 


