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A América Latina entra no novo milênio com uma enorme defasagem de renda, educação e 
tecnologia em relação aos países industrializados. No Brasil e no restante das Américas, essa 
disparidade se agravou durante a segunda metade do século XX. As novas tecnologias 
desenvolvidas nas últimas décadas necessitam de mão-de-obra cada vez mais qualificada em 
termos educacionais. Por essa razão, os países com menor nível de ensino apresentam um atraso 
cada vez maior em matéria de tecnologia e renda.  
 
A disparidade é particularmente grande no Brasil. A diferença de salário entre os profissionais com 
formação universitária e os que completaram apenas o ensino fundamental é de 162%. As 
mudanças tecnológicas - transmitidas através do comércio, dos investimentos estrangeiros, das 
licenças para uso de tecnologia e do intercâmbio de conhecimento - aumentaram muito a 
demanda por trabalhadores mais qualificados. Os salários desses profissionais se elevaram mais 
rapidamente que os da mão-de-obra menos qualificada.  
 
Esta situação também provocou impacto sobre a renda per capita na região, que somente dobrou 
na segunda metade do século XX, enquanto nos países industrializados foi triplicada e cresceu 
mais que quatro vezes nos tigres asiáticos. Ainda que o nível educacional dos profissionais nesses 
países da Ásia fosse semelhante ao dos latino-americanos em 1960, hoje um trabalhador médio 
tem dois anos mais de escolarização que o seu equivalente na América Latina. No Brasil, mais de 
um terço dos estudantes que deveriam freqüentar o ensino médio não estão matriculados, 
enquanto nos tigres asiáticos esse déficit afeta menos de um quinto da juventude em questão.  
 
Curiosamente, no Brasil e em toda a América Latina, a defasagem na educação universitária é 
menor que no ensino médio (comparado aos países com nível de renda semelhante), porque 
muitos países latino-americanos destinaram mais recursos para subsidiar estudantes de famílias 
abastadas nas universidades públicas em vez de ampliar a cobertura do ensino médio, sem 
colocar suficiente ênfase na qualidade.  
 
Ainda assim, a América Latina apresenta importantes defasagens na maioria dos indicadores de 
absorção e desenvolvimento tecnológico: importação de maquinário e equipamentos (como 
percentual do PIB), utilização de licenças para uso de tecnologia, utilização de computadores e 
Internet, gastos com pesquisa e desenvolvimento por trabalhador, patentes registradas no país e 
no exterior. Mesmo o Brasil, onde o setor industrial é relativamente avançado, apresentou uma 
defasagem - exceto no licenciamento de tecnologias estrangeiras. No entanto as despesas do País 
com pesquisa e desenvolvimento situam-no abaixo de países que mostram apenas resultados 
"médios" nesse setor.  
 
O que fazer? Em primeiro lugar, é necessário reduzir com rapidez a disparidade no ensino médio e 
facilitar o acesso à universidade. Proporcionalmente à dimensão da economia nacional, os 
recursos do Brasil destinados ao ensino são substancialmente mais altos do que nos tigres 
asiáticos. No entanto, a distribuição de gastos no País é deficiente: há escassez de escolas e 
professores nas áreas rurais e capacidade não utilizada nas grandes cidades, as transferências de 
recursos não são direcionadas aos estudantes, mas para os professores, e o enorme subsídio às 
universidades públicas não se baseia em critérios de eficiência e qualidade. Falta crédito e 
informação sobre a qualidade da educação superior. São poucos os subsídios para ajudar as 
famílias pobres a manter os seus filhos na escola.  
 



No setor tecnológico, a maioria dos países precisa de maior abertura, proteção mais eficaz dos 
direitos de propriedade intelectual, mais recursos voltados para pesquisa e desenvolvimento nas 
empresas (por meio de financiamento competitivo), incentivos para desenvolver vínculos efetivos 
entre a universidade e o setor privado, maior concorrência no setor de telecomunicações e um 
impulso mais decisivo e coerente para desenvolver o setor de informática.  
 
As prioridades imediatas em cada país dependem da etapa em que se encontrem na transição 
educativa e tecnológica. Apesar das deficiências no desenvolvimento educacional e da pesquisa, o 
Brasil possui indústrias de alto nível. Mas para o País como um todo a competitividade com base 
na força de trabalho pouco qualificada já não é uma opção, já que os países que conseguiram 
adaptar as tecnologias existentes a seus sistemas produtivos - como Chile, México, Uruguai e 
Argentina, em certa medida - enfrentam uma forte concorrência das outras nações cuja mão-de-
obra é mais barata.  
 
O Brasil e todos os países das Américas devem combater de maneira decidida suas enormes 
defasagens de renda, educação e tecnologia. Com 38 milhões de brasileiros pobres e 169 milhões 
de pessoas carentes na região, não pode se dar ao luxo de deixar de fazê-lo.  
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