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C âmbio, juros, impostos,
infra-estrutura, risco Bra-
sil... Não é novidade que o

exportador brasileiro costuma se ver
enredado num cipoal de indicado-
res que subtraem a competitividade
de seus produtos. No entanto, uma
das principais âncoras competitivas
ainda raramente vem à tona: o am-
biente educacional do País. Claro,
muitas empresas procuram com-
pensar essa desvantagem cercando-
se de colaboradores recrutados nas
chamadas ilhas de excelência, uni-
versidades e centros de pesquisa in-
ternos ou externos.

A EverSystems, por exemplo,
com 14 anos de existência, expor-
tou em 2004 quase a metade de
seu faturamento, de R$ 40 mi-
lhões, em produtos e serviços de
alta densidade tecnológica, como
soluções de terceirização -
outsourcing - e projetos de TI para
instituições. A empresa conside-
ra-se uma learning organization
e faz da capacitação contínua de
seus recursos humanos a princi-
pal arma competitiva: dos 260 co-
laboradores efetivos, 133 cursa-
ram a universidade, 38 ainda cur-
sam e 57 já fizeram ou estão fa-
zendo pós-graduação. Assim, a
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EverSystems pode ser considera-
da uma célula de conhecimento
nesse tecido ainda muito frouxo
em termos de capacitação de re-
cursos humanos chamado Brasil.
Se o padrão educacional do País
fosse melhor, como um todo, com
certeza o desempenho tecnológi-
co e exportador da EverSystems
seria ainda melhor.

"Os retornos eco-
nômicos da educação
são insubstituíveis
para um salto de cres-
cimento e exportador
sustentado, como mos-
tram os países asiáti-
cos, especialmente a Coréia do Sul",
diz o professor Naércio Menezes
Filho, da FEA-USP, autor do estudo
A evolução da educação no Brasil
e seu impacto no mercado de tra-

balho. A alta escolaridade dissemi-
na produtividade por todos os po-
ros de uma economia, acrescenta.

A Coréia disparou
Nunca é demais lembrar que,

40 anos atrás, a renda per capita
da Coréia do Sul era a metade da
do Brasil, e as taxas de analfabe-

tismo de ambos eram
próximas dos 35%.
Hoje, o país asiático,
com 40 milhões de ha-
bitantes, exporta o do-
bro do Brasil - e, em
sua maior parte, produ-
tos de alta densidade

tecnológica. Já a renda por habitan-
te é mais de duas vezes a brasilei-
ra. O analfabetismo foi pratica-
mente zerado, enquanto aqui ain-
da se avizinha de 13%. O assunto



foi tratado em reportagem da
Update na edição de abril.

Peculiaridades históricas e cultu-
rais à parte, o principal mecanismo
propulsor da transformação da Coréia
do Sul num dos players de alta
competitividade do cenário mundial
foi a revolução educacional que o país
vem empreendendo, sem tréguas,
desde a década de 60, enfatiza o adi-
do educacional sul-coreano em São
Paulo, Jeong Seong Cheon (só o fato
de a representação consular manter
um encarregado de assuntos educa-
cionais já sinaliza uma diferença).

Enquanto isso, apenas no ano
passado o Brasil se aproximou dos
US$ 100 bilhões na exportação,
embora com 78% em itens de bai-
xa ou média densidade tecnológica
- índice muito acima da média
mundial, hoje em 56%, avalia o Ins-

tituto de Estudos para o Desenvol-
vimento Industrial (Iedi). Basta lem-
brar que os sul-coreanos hoje têm
perto de 3 mil produtos patentea-
dos internacionalmente, e os brasi-
leiros, cerca de 220. "Só um verda-
deiro salto de qualidade na educa-
ção, em todos os níveis, poderá
mudar isso", diz Joseph Tutundjian,
conselheiro da Amcham e um dos
mais experientes executivos do País
na área de comércio exterior. Segun-
do ele, existe uma correlação direta
entre bom desempenho exportador
e capacitação de recursos humanos
da forma mais abrangente, duradou-

ra e consistente possível.

Ênfase no ensino básico
Uma das empresas nacio-

nais com patente no ex-
terior é a Dixtal, fa-

bricante de equi-
pamentos hospi-
talares de alta
precisão, com
230 empregados.

Seu presidente, Albert Holzhaker,
engenheiro formado pelo ITA com
mestrado em engenharia biomédica
em Cleveland, nos Estados Unidos,
reuniu uma equipe de engenheiros,
médicos, físicos e matemáticos, ga-
rimpados nas ilhas de excelência, a
qual conseguiu desenvolver um
equipamento para UTIs de hospitais
que o empresário classifica como
uma inovação tecnológica mundial.
Agora, o protótipo está em fase de
avaliação pela Universidade Har-
vard, nos EUA. Os planos de aumen-
tar a exportação da Dixtal deverão
sair dentro em breve do papel. "Se
o ambiente educacional no País fos-
se melhor e mais homogêneo, já es-
taríamos exportando mais há tem-
po", diz Holzhaker.

A comparação com o caso clás-
sico da Coréia do Sul mostra bem o

descompasso do Brasil. A chamada
revolução educacional naquele país
começou pela base da pirâmide, isto
é, o ensino fundamental. A valori-
zação e a atualização permanente
dos professores, desde o ensino bá-
sico, constituíram uma das princi-
pais alavancas do processo. Lá, in-
forma o adido Cheon, a média sala-
rial de um docente do ensino fun-
damental eqüivale a US$ 4 mil, en-
quanto na rede pública paulista, por
exemplo, os vencimentos de um
professor em fim de carreira mal
ultrapassam R$ 1.700. Na Coréia do
Sul, até o professor da área de edu-
cação infantil deve ter mestrado
completo e, como os demais, traba-
lha em regime de dedicação exclu-
siva. No Brasil, 213 mil docentes da
5a à 8a série da rede pública não têm
licenciatura (graduação) e milhares
de outros, da l- à 4a série, não con-
cluíram sequer o ensino médio. E,
para sobreviver, qualquer professor
muitas vezes precisa acumular dois
ou três empregos em diferentes es-
colas, o que inviabiliza a hipótese
de uma reciclagem. Assim, mais de
80% dos sul-coreanos que termi-
nam o ensino médio vão para a uni-
versidade, enquanto no Brasil esse
índice é inferior a 20%.

Brasil na lanterna
Surpreendentemente, a diferen-

ça entre o que cada um dos dois paí-
ses investe em educação não é tão
grande: 6,8% do PIB na Coréia do
Sul e 5,2% no Brasil. Mas enquanto
o país asiático concentra o investi-
mento público no ensino funda-
mental, o Brasil privilegia propor-
cionalmente as inversões no nível
superior, relegando a base da pirâ-
mide - "a porta do conhecimento",
segundo os especialistas - a um obs-
curo segundo plano (ver boxe). Não
é, portanto, de surpreender a classi-
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ficação brasileira em último lu-
gar em matemática e ciências nos
testes educacionais Pisa (Programa
Internacional de Avaliação do Estu-
dante, na sigla em inglês), promo-
vidos pela OCDE, nos quais recen-
temente a Coréia do Sul obteve a
segunda colocação, ficando atrás
apenas do Japão.

"O impacto da escolaridade no
crescimento econômico, no incre-
mento da produtividade e na
competitividade de um país salta
aos olhos", conclui Eliane Belfort,
do Comitê de Responsabilidade So-
cial da Fiesp. Segundo ela, se hoje o
Brasil mantém praticamente todas
as crianças em idade escolar matri-
culadas no ensino fundamental
(34,5 milhões em 2003), a qualida-
de do ensino ainda não cessou de se
deteriorar. "O papel do setor produ-
tivo e exportador pode ser funda-
mental para diminuir os problemas
nessa área, na medida em que ele se
articule mais e mais com o sistema
educacional", propõe.

"O desafio agora é melhorar a
qualidade como tarefa de longo pra-
zo, a começar pela base", concorda
Eugênio Staub, presidente da Gra-
diente e fundador do Genius Insti-
tuto de Tecnologia, voltado para o
desenvolvimento de inovações
tecnológicas. Ele considera um mé-
rito o fato de a questão estar come-
çando a voltar à agenda, inclusive a
do setor produtivo e também expor-
tador, mas insiste em que não há
tempo a perder.

Resgatar a educação
Staub entende que um salto na

educação, no conhecimento e em
P&D poderá ter impacto não ape-
nas na inserção competitiva do Bra-

sil, mas também no próprio resgate
da tão decantada "dívida social" e
na diminuição das disparidades no
País. O papel desse salto para o pró-
prio bem-estar de um país, com re-
dução de índices como os da violên-
cia, é também insubstituível, dizem
os especialistas.

"A educação é uma âncora de
longo prazo que foi por muito tem-
po esquecida", afirma Júlio Gomes
de Almeida, dirigente do Iedi. Ele
enfatiza o desafio de também se
ampliar o ensino médio e articulá-
lo com o setor produtivo, como tam-
bém fez a Coréia do Sul, onde deze-
nas de instituições de ensino se es-
pecializaram na área tecnológica, de
modo a atender à demanda das em-
presas industriais. Pensando em
tudo isso, Almeida não considera
má idéia se também os indicadores
educacionais, sociais e tecnológicos
passassem a ser publicados regular-
mente na imprensa, ao lado daque-
les outros de curto prazo, como

Depois de incontáveis refor-
mulações que se comprovaram ine-
ficazes, a reforma do ensino funda-
mental, médio e também da univer-
sidade volta agora à tona, embora
de maneira considerada tímida em
relação ao atraso em que se encon-
tra o País na questão educacional.
Ainda assim, entendem os especia-
listas que o projeto, objeto de mui-
ta polêmica, merece ser debatido e
acompanhado detidamente por to-
dos, e certamente é do interesse do
empresário exportador.

No capítulo 1a e 2a Graus, a prin-
cipal proposta é a transformação do
fundo de financiamento (Fundef, vi-
gente desde 1996) em Fundeb (Fun-
do de Manutenção e Desenvolvi-

mento da Educação Básica). Além da
letra final, muda o espectro de
abrangência - em lugar de financiar
apenas o ensino fundamental, a Pro-
posta de Emenda Constitucional (PEC),
que já está na Câmara, aguardando vo-
tação, passa a focar também a educa-
ção infantil e o ensino médio, devendo
contemplar 48 milhões de alunos, se
mantidos os índices atuais de escola-
ridade. Mais: a complementação pela
União das verbas estaduais e munici-
pais deverá passar de 2% para 10%,
elevando a dotação total para R$ 45
bilhões neste ou no próximo ano.

Enquanto isso, o governo lançou em
março um Sistema Nacional de Forma-
ção de Professores. Seus dois principais
programas deverão começar a ser

implementados no segundo semestre:
o Pró-Licenciatura, que visa à gradua-
ção de 150 mil professores da 5a à 8a

Série - a dotação é de R$ 270 milhões
e cada docente deverá receber bolsa
no valor de R$ 800 por ano -, e o Pró-
Letramento, destinado à formação
continuada em português e matemá-
tica de 200 mil professores da 1a à 4a

série. Já o plano de carreira para o ma-
gistério, até hoje inexistente, é propos-
to em projeto de lei que ainda tramita
na Câmara dos Deputados. "Mas, com
a aguardada aprovação do Fundeb, o
Ministério.da Educação já poderá abrir
as discussões sobre a melhoria sala-
rial dos professores", afirma Francis-
co das Chagas Fernandes, secretário
de Educação Básica do MEC.
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câmbio, inflação, etc.

Fonte: Update, a. 21, n. 419, p. 40-42, set. 2005.




