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PARTE I - RELATÓRIO DAS ATIVIDADES 

 

 

Resumo do projeto de pesquisa 
 

Nesse projeto pretende-se avaliar a inserção da variável educacional como faceta 

de constituição do conceito Custo Brasil e outras medidas de competitividade. A 

intenção é analisar se o nível de educação no Brasil é determinante na apreciação das 

diferenças de grau de produtividade entre o país e outras economias mundiais. Em 

outras palavras, o objetivo central do estudo é observar se a educação tem interferência 

na medida de competitividade das atividades econômicas aqui exercidas em relação às 

suas equivalentes em outras nações. 

Através do cruzamento de dados da educação no Brasil, recolhidos junto a INEP, 

Todos pela Educação, OCDE e IBGE, e indicadores macroeconômicos disponibilizados 

por órgãos como ONU, FMI e Banco Mundial, será possível dar uma nova direção às 

análises de investimento no país: as nossas dificuldades de produção econômica não 

derivam somente dos fatores mais comumente citados como os gargalos em 

infraestrutura, a questão da burocracia ou o peso da carga tributária, mas são também 

fruto do subdesenvolvimento estrutural da educação brasileira. 

Uma construção teórica da inserção da educação como medida de custo 

competitivo, concomitantemente a leitura estatística, permitirá dar nova luz à orientação 

dos investimentos empresariais e políticas públicas no país, investimentos em melhoria 

da qualidade do ambiente educacional. 

 

 

 

Resumo das atividades 
 

 

 Durante os doze meses de pesquisa, destacam-se como principais atividades 

desenvolvidas: monitoração das atividades do Departamento de Competitividade e 
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Tecnologia da FIESP, com acompanhamento da produção dos estudos desse órgão, 

como o Custo Brasil 2013 e o Índice FIESP de Competitividade das Nações 2012; 

extrações e consultas sobre os fatores de competitividade em bases de dados nacionais 

(IBGE, IPEA Data, Funcex, Bacen) e internacionais (FMI, IMD, WEF, Banco Mundial 

(WDI), ONU, OCDE), gerando vasta base de dados socioeconômicos; análise de 

rankings internacionais de competitividade; pesquisa e leitura crítica de documentos 

sobre Custo Brasil; organização do ciclo de palestras “Brasil do Futuro”, na FEA-USP, 

com o principal intuito de realizar encontro de especialistas para debater os avanços e 

desafios da competitividade e da educação no país; pesquisa sobre programas que 

vincularam educação e desenvolvimento industrial na história do Brasil; extrações e 

consultas sobre dados do sistema educacional brasileiro, principalmente nas bases 

estatísticas do INEP, OCDE, IBGE e IPEA Data; leitura crítica do material produzido 

pela ONG Todos Pela Educação, afim de conhecer os gargalos do sistema educacional 

brasileiro e suas alternativas de desenvolvimento. Além disso, a partir da leitura da 

bibliografia selecionada e da sistematização e interpretação das informações levantadas, 

produziu-se cruzamentos gráficos de variáveis educacionais e socioeconômicas para 

ilustrar a importância da educação como fator de competitividade nacional.  

 

 

Objetivos alcançados 
 

 

O objetivo geral desta Iniciação Científica foi alcançado, ao ter havido êxito em 

analisar se o nível de educação no Brasil é determinante na apreciação das diferenças de 

competitividade econômica entre o país e nações concorrentes no comércio global. 

Como objetivos específicos, fundamentais para se completar o objetivo geral, também 

alcançados, destacam-se: compreender os conceitos e métodos de mensuração de 

“competitividade” e “Custo Brasil”; verificar a necessidade de se incluir a educação 

como fator de Custo Brasil; discutir o desempenho do Brasil nos rankings de 

competitividade; compreender historicamente o desenvolvimento da Coréia do Sul, 

pautado no forte investimento em educação. Adicionalmente, o orientando buscou e 

atingiu os objetivos de sintetizar os gargalos educacionais vividos pelo Brasil hoje e de 
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elencar propostas de políticas públicas de competitividade baseadas em medidas 

educacionais, para empregar caráter mais propositivo à Iniciação Científica. Por fim, o 

bolsista teve o objetivo paralelo alcançado de construir uma ampla base de dados 

econômicos e educacionais das mais variadas fontes internacionais para posterior 

utilização em trabalhos acadêmicos. 

 

 

Metodologia de pesquisa 
 

 

 A principal atividade desenvolvida na fase inicial da presente pesquisa foi a 

formatação e manipulação dos dados e séries históricas que normalmente são 

considerados nas análises de competitividade e Custo Brasil, concomitante à consulta de 

informações estatísticas sobre o sistema educacional brasileiro. 

Uma vez elencados completamente os fatores socioeconômicos contemplados 

nos relatórios sobre o tema da competitividade, foi necessária a investigação da 

metodologia de utilização dos dados pelas instituições que elaboram esses estudos. 

Assim foi possível avaliar a ponderação de cada um dos fatores, por exemplo, no 

ranking de competitividade da FIESP, e assim diagnosticar as características 

competitivas do Brasil elucidadas por seu desempenho. Como os relatórios a que se teve 

inicialmente acesso datavam de períodos anteriores a 2010, o passo seguinte foi a 

remontagem da base de dados que é a estrutura dos relatórios, realizando-se extrações 

de séries históricas atualizadas em fontes como IBGE, FMI, BACEN, WDI, etc. Porém, 

muitas informações sobre o sistema educacional não foram atualizadas pelos órgãos 

responsáveis, mesmo porque se tratam de pesquisas realizadas com longa periodicidade. 

Em contato com as equipes de analistas das duas principais instituições 

responsáveis pela confecção de relatórios de competitividade industrial no Brasil (Custo 

Brasil), FIESP e ABIMAQ, houve a possibilidade de conferir os métodos de pesquisa 

pelo acompanhamento da elaboração de novos estudos em seus Departamentos de 

análise econômica. Essa etapa forneceu material valioso quantitativa e qualitativamente 

sobre a lógica dos trabalhos de consultoria econômica voltados principalmente a 

direcionar políticas públicas e industriais, que é o foco da presente pesquisa. Essas 
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informações permitiram considerações metodológicas acerca das análises de Custo 

Brasil, inclusive no que tange ao tema central do trabalho: a educação como fator de 

competitividade no Brasil. 

A posse desse conjunto de dados permitiu a leitura mais cautelosa e atenta das 

notícias que saíam na mídia nacional e da bibliografia pré-selecionada, além de orientar 

a seleção de nova bibliografia para completar as lacunas de entendimento sobre o tema. 

Como competitividade é um assunto em foco na mídia, foi apresentada uma nova gama 

de opiniões e leituras do tema com frequência quase diária nos principais periódicos do 

país, em especial Valor Econômico, O Estado de S. Paulo, Folha de S. Paulo e Brasil 

Econômico. Assuntos como a queda da taxa Selic, o corte no preço da energia elétrica, 

as concessões na malha de transportes, o combate à corrupção, as desonerações nas 

folhas de pagamento, os royalties do petróleo para a educação e os descontos no IPI, 

destaques do noticiário em 2012 e início de 2013, ganharam novo matiz sob o espectro 

da pesquisa. Reforçaram a necessidade de atualização dos dados para manter o presente 

estudo o mais hodierno possível. Por conta disso, foi absolutamente fundamental a 

frequente reanálise dos dados em posse para questionar a validade das argumentações 

que surgiam no noticiário e traçar perspectivas das séries históricas. 

 A mescla de um vasto conjunto de opiniões de personalidades políticas e 

acadêmicas sobre o tema da competitividade nacional com uma estruturada base de 

dados de fontes confiáveis traçando as curvas de evolução dos fatores competitivos é o 

cerne do trabalho. Somente assim, ao seu término, foi possível argumentar a validade de 

três teses factíveis contendo proposições tanto para a metodologia de análise quanto 

para a evolução histórica do fator “competitividade”. 

 

Dificuldades e facilidades encontradas na pesquisa 
 

 

No processo de pesquisa do presente trabalho foram poucas as fontes de análises 

atuais encontradas que correlacionassem, estatisticamente, a variável educacional à 

competitividade, em contraste com a imensa base de dados e leituras mais tradicionais 

sobre competitividade ligada aos outros fatores socioeconômicos (infraestrutura, 

encargos trabalhistas, burocracia, etc.). Algumas das obras previamente selecionadas 

para a bibliografia do estudo datavam de anos anteriores a 2002, e dez anos é tempo 
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suficiente para inutilizar em uma pesquisa contemporânea parte do material produzido. 

Se isso limitou o material disponível para pesquisa, necessitando que o pesquisador 

tivesse que fazer por conta própria alguns cruzamentos de informações disponíveis 

sobre os fatores em questão, por outro lado foi um facilitador para que houvesse um 

foco na busca por material. 

O que a princípio consistia em uma dificuldade, a relativa caducidade das 

informações de relatórios encontrados (muitos anteriores a 2010), passou a ser outro 

diferencial positivo da pesquisa. Para trazer os resultados para o presente, o pesquisador 

teve de conhecer a fundo a metodologia desses estudos, possibilitando uma maior 

compreensão sobre o tema. 

Por fim, a maior facilidade na realização da pesquisa foi o contato direto tanto 

com profissionais da área educacional como com analistas da ABIMAQ (Associação 

Brasileira de Máquinas e Equipamentos) e do Departamento de Competitividade e 

Tecnologia da FIESP. Esse último é o responsável pela elaboração tanto do Índice de 

Competitividade da FIESP como do estudo sobre o Custo Brasil que é referencial para a 

pesquisa. Foi por meio do contato com o Assessor Econômico da Presidência da 

ABIMAQ, na realização do evento Brasil do Futuro, que o pesquisador teve acesso à 

versão atualizada do relatório de Custo Brasil dessa entidade. 

 

 

 

 

 

Alterações feitas no plano de trabalho original 
 

 

 Embora o plano da pesquisa mantenha seu objetivo geral de avaliar se o nível de 

educação no Brasil é determinante na apreciação das diferenças de grau de 

produtividade entre o país e outras economias mundiais, alguns aspectos a serem 

estudados foram suprimidos e outros incluídos a fim de deixar a pesquisa mais focada 

no escopo central. Retira-se assim alguns pontos que tornariam a pesquisa mais 

abrangente, com a finalidade de melhor tratamento de temas fundamentais a uma boa 

estruturação da análise argumentativa da educação como componente do Custo Brasil. 
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 Desde a aprovação do projeto de pesquisa, houve um reencadeamento das etapas 

da argumentação, pelo qual foi possível optar pela exclusão do estudo dos programas de 

financiamento da educação em outras nações. Apesar de se tratar de um importante 

apêndice na elaboração de teses sobre o porquê da diferença de qualidade dos sistemas 

educacionais entre países, esse estudo seria conjuntural na apreciação do cerne da 

pesquisa. Além desse ponto, decidiu-se por retirar do presente parecer a verificação dos 

novos resultados de Custo Brasil e rankings de competitividade reformando-se a 

metodologia destes para se incluir a educação de forma mais expressiva como fator 

competitivo. Como qualquer nova ponderação seria baseada em decisão subjetiva, essa 

atividade foi suprimida para manter o estudo imparcial e com todas as suas propostas 

suficientemente bem argumentadas. Agora, será indicado o motivo pelo qual a educação 

deveria figurar no rol dos fatores que integram o Custo Brasil e pelo qual a educação 

mereceria maior ponderação nos rankings de competitividade, sem contudo propor 

matematicamente nova metodologia, que é o papel das instituições de pesquisa 

econômica que elaboram tais estudos.  

 Pelo mesmo motivo de tornar a linha de raciocínio argumentativo mais clara, a 

pesquisa foi reformulada para incluir três novas atividades. Primeiro, completou-se o 

estudo com uma análise das iniciativas no Brasil para se aliar desenvolvimento 

educacional e econômico, em especial o advento do Sistema S e da Comissão Mista 

Brasil-EUA, fornecendo assim exemplos históricos concretos dessa lógica de pensar a 

educação como componente da competitividade nacional. Em segundo lugar, para 

tornar mais robusto o conteúdo propositivo do estudo, foi feita a opção por identificar os 

principais gargalos no sistema educacional brasileiro, baseado em material do Todos 

pela Educação e de bibliografia selecionada, apresentando uma visão geral do déficit na 

educação do Brasil. Nota-se que retirou-se uma análise mais conjuntural do sistema 

educacional (os planos de financiamento) para incluir uma leitura global dos problemas 

relacionados a esse tema. Assim sendo, as propostas de melhoria presentes no Relatório 

Final serão mais completas. Havia sido estipulada, no relatório parcial, a inclusão em 

relação ao plano de trabalho original referente ao método de pesquisa baseado em 

entrevistas realizadas pelo pesquisador com líderes industriais, educadores e acadêmicos 

que discutam competitividade e educação. No entanto, essa opção foi descartada por 

indicação da Orientadora. 

  



9 
 

Estrutura do relatório final 
 

 

 O Relatório Final da presente pesquisa está organizado em cinco partes e a 

argumentação está construída em torno de duas teses (críticas). A quinta parte é a 

bibliografia do estudo.  

A primeira parte engloba as seções do relatório de atividades: resumo do projeto 

de pesquisa, resumo das atividades, objetivos alcançados, metodologia de pesquisa, 

dificuldades e facilidades encontradas na pesquisa, alterações feitas no plano de trabalho 

original e estrutura do relatório final. 

A segunda parte compreende o resumo e a introdução do relatório final da 

pesquisa. 

A terceira parte tratará da análise dos conceitos de competitividade e Custo 

Brasil. Primeiro, trataremos do que é competitividade e quais são os fatores que afetam 

essa variável socioeconômica, a partir da leitura encontrada nos relatórios do Índice 

FIESP de Competitividade das Nações (IC-FIESP), do International Institute for 

Management Development (IMD), do Fórum Econômico Mundial (WEF) e do artigo “A 

vantagem competitiva das nações”, de Michael Porter. Analisaremos também o 

desempenho geral do Brasil nos rankings de competitividade estudados. Segundo, 

definiremos o que é o Custo Brasil, seus fatores e seus resultados, baseados 

principalmente nos estudos sobre esse conceito realizados em 2012/2013 pela FIESP e 

pela ABIMAQ. Uma vez constatado que, embora figure nas variáveis de 

competitividade, o “fator educação e qualificação da mão de obra” não está incluso no 

cálculo do Custo Brasil, é hora de tratar sobre a importância desse fator para a 

produtividade industrial. Demonstraremos a correlação gráfica entre educação e 

competitividade, tendo como fonte cruzamentos de variáveis selecionadas pelo 

pesquisador, e o “Relatório Educação: gastos públicos e propostas de melhoria”, do 

DECOMTEC-FIESP, redigido em 2010 e atualizado pelo pesquisador. A ausência 

inapropriada da variável educacional na elaboração do Custo Brasil (embora seja de 

difícil mensuração de sua influência no diferencial de preços de produção entre os 

países) é a primeira crítica resultante da pesquisa. Para finalizar a primeira parte do 

Relatório Final, será analisado o desempenho brasileiro nos critérios educacionais dos 
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rankings de competitividade – de modo a iniciarmos o debate sobre os gargalos da 

educação no Brasil, a quarta parte da pesquisa. 

Com a demonstração de que a baixa qualidade na educação é uma das principais 

pedras no sapato da economia nacional, a pesquisa irá discutir o foco que foi dado à 

educação durante o desenvolvimento do país, nos diversos planos de crescimento 

econômico, além de seu nível atual de investimento na área. Será apresentado o 

exemplo histórico da Coréia do Sul, que pautou seu intenso desenvolvimento 

econômico a partir da década de 60 principalmente pelo massivo investimento no setor 

educacional.  

Em seguida, a pesquisa averiguará quais são os principais gargalos da educação 

brasileira, seguindo os estudos realizados pela entidade Todos Pela Educação e com 

base em outras fontes. A conclusão, que é a segunda crítica fornecida pela pesquisa, é 

que não basta só investir mais no sistema educacional brasileiro, apesar de também ser 

preciso fazê-lo, mas é necessário realizar um investimento eficiente e qualitativo – essa 

constatação terá como fonte a entidade Todos Pela Educação e o já citado relatório 

sobre educação do DECOMTEC-FIESP. Somadas a esse apontamento estão outras 

propostas de políticas públicas para competitividade, baseadas nos gargalos 

educacionais listados.  
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PARTE II - RESUMO E INTRODUÇÃO 

 

Resumo 
 

O presente relatório final de Iniciação Científica objetiva avaliar a inserção da 

variável educacional como faceta de constituição do conceito Custo Brasil e outras 

medidas de competitividade – como índices internacionais. A intenção é analisar se o 

nível de educação no Brasil é determinante na apreciação das diferenças de grau de 

produtividade entre o país e outras economias mundiais, o que leva a tecer 

considerações sobre a importância da educação como fator competitivo das nações. Em 

outras palavras, o objetivo central do estudo é observar se a educação tem interferência 

na medida de competitividade das atividades econômicas aqui exercidas em relação às 

suas equivalentes em outras nações. 

Através do cruzamento de dados da educação no Brasil, recolhidos junto a INEP, 

Todos pela Educação, OCDE e IBGE, e indicadores macroeconômicos disponibilizados 

por órgãos como ONU, FMI e Banco Mundial, será possível dar uma nova direção às 

análises de investimento no país: as nossas dificuldades de produção econômica não 

derivam somente dos fatores mais comumente citados como os gargalos em 

infraestrutura, a questão da burocracia ou o peso da carga tributária, mas são também 

fruto do subdesenvolvimento estrutural da educação brasileira. 

Uma construção teórica da inserção da educação como medida de custo 

competitivo, concomitantemente a leitura gráfica, permitirá dar nova luz à orientação 

dos investimentos empresariais e políticas públicas no país, investimentos em melhoria 

da qualidade do ambiente educacional. 

 

 

Palavras-chave: Competitividade; Educação; Custo Brasil  
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Introdução 
 

 

 Há 72 anos, o Brasil foi alcunhado com um sobrenome que se tornou símbolo de 

uma nação portadora de dotes naturais generosos: “País do Futuro”. Foi o romancista 

Stefan Zweig, em 1941, quem disseminou mundialmente tal apelido, título de sua 

célebre obra sobre as potencialidades de longo prazo da nação brasileira1. Passadas sete 

décadas, as predestinações do escritor austríaco ainda não vingaram e continuamos a 

mirar o horizonte em busca do que virá a ser o florão da América. 

 Os diagnósticos econômicos atuais sobre o Brasil do futuro apontam 

costumeiramente para a necessidade de implementação de medidas urgentes e 

realizáveis a curto prazo de modo a minorar as lacunas de competitividade do país. O 

Brasil apresenta certas estruturas econômicas ultrapassadas que precisariam ser 

reformadas em caráter impreterível para que possa competir, no presente, com as nações 

concorrentes no comércio global. Nas palavras do empresário Jorge Gerdau 

Johannpeter, são pelo menos dez anos de atraso em relação ao desenvolvimento 

estrutural das nações mais competitivas. Mas, com a Crise financeira de 2008 e a 

desaceleração crônica das maiores potências econômicas, é moda dizer que enfim “o 

futuro chegou” e, portanto, é o momento de o Brasil dar o salto estrutural necessário 

para concretizar a profecia de Zweig.  

 A extensão do salto que precisaria ser dado pela economia brasileira, no entanto, 

é imensa para um país cujas pernas ainda estão em fase de crescimento. São numerosas 

as ilustrações de nossa reduzida competitividade econômica, principalmente em relação 

ao diferencial de preços dos produtos nacional e internacional. Por exemplo, em uma 

amostra de 57 países selecionados pela revista The Economist, o Brasil possui o quinto 

sanduíche “Big Mac” mais caro do mundo2. A disparidade é expressiva: no Brasil, o 

“Big Mac” custa US$ 5,28; na Argentina, US$ 3,88; no México, US$ 2,68; na África do 

Sul, US$ 1,82; e na Índia, US$ 1,50. Esse é um fato revelador da maior carga de custos 

sob qual atua a economia brasileira, uma gravura do tamanho do abismo competitivo. 

Na indústria de transformação, a menor competitividade do Brasil em relação 

aos seus concorrentes internacionais é ainda mais patente, em todos os níveis de 

intensidade tecnológica. Um berço para bebê, de baixa intensidade tecnológica, custa 
                                                           
1 ZWEIG, Stefan. Brasil, um País do Futuro. Ed. LP&M, 2006. 
2 Disponível em: http://www.terra.com.br/economia/infograficos/bigmac/ 
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seis vezes mais no Brasil que nos EUA3. Um carro Gol básico (1.6, quatro portas, com 

ar condicionado), da marca Volkswagen, custa internamente R$ 37 mil, enquanto no 

México o mesmo modelo pode ser adquirido pelo montante de R$ 23 mil4. Tal 

panorama configura um cenário de limitação ao desenvolvimento do setor 

manufatureiro nacional, no qual as indústrias brasileiras têm poucas condições de 

concorrer interna e externamente com as indústrias estrangeiras. É, consequentemente, 

uma restrição ao faturamento das empresas industriais do país, gerando uma reduzida 

capacidade de investimento do setor (inclusive em inovação tecnológica, tão cara à 

imagem de “nação do futuro”). 

Mas qual a razão dessa parca competitividade nacional (capítulo II), 

principalmente da indústria manufatureira do país?  Por que a economia brasileira e suas 

empresas não conseguem desenvolver vantagens competitivas internacionalmente, de 

modo sistêmico? A “culpa” é do Custo Brasil. A estrutura produtiva do país é 

historicamente onerada por uma conjunção de ineficiências que limitam sua robustez e 

seu grau de desenvolvimento continuado: uma mistura de fatores que sustentam uma 

baixa produtividade no país com um grande volume de custos produtivos (diretos e 

indiretos) que são próprios da nossa economia, jabuticabas que se integraram no 

conceito de Custo Brasil, do qual trataremos no capítulo III desse Relatório de Iniciação 

Científica.  

O Custo Brasil é o termômetro do ônus que engessa a produção brasileira, um 

marcador de competitividade, levando em conta, em sua medição, os gargalos de 

infraestrutura, a burocracia, a corrupção, a carga tributária, os encargos trabalhistas, a 

política monetária (taxa de juros), o custo do capital de giro, a taxa cambial e as 

condições dos sistemas públicos de transportes e saúde, entre outros fatores. Esses 

fatores, conjugados, fazem com que o bem manufaturado internamente custe mais de 

30% do valor do bem importado de determinados parceiros comerciais brasileiros5.  

Mesmo descontadas as tarifas de importação e os subsídios à exportação, o 

Custo Brasil “líquido” ainda é bastante relevante, como discutiremos nesse estudo. Isso 

configura um forte demonstrativo da baixa competitividade da economia brasileira, algo 

confirmado pela posição do Brasil nos rankings internacionais desse tema. 

                                                           
3 Disponível em: http://www.nytimes.com/2013/07/23/world/americas/prices-fuel-outrage-in-brazil-
home-of-the-30-cheese-pizza.html?pagewanted=all&_r=0 
4 Disponível em: http://super.abril.com.br/blogs/crash/pagina-exemplo/ 
5 “Custo Brasil” na Indústria de Transformação. Departamento de Competitividade e Tecnologia – FIESP. 
Fevereiro de 2013. 
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Porém, há um fator componente do Custo Brasil que normalmente é deixado de 

lado pela maioria que defende, como solução para o déficit competitivo, o investimento 

do governo em infraestrutura e a desoneração tributária da cadeia produtiva: muitas 

análises econômicas esquecem-se da educação. Embora o gargalo educacional seja um 

dos determinantes da má colocação do Brasil nos rankings de competitividade (Capítulo 

II e VI), a noção de educação ligada à produtividade da mão de obra e capital humano 

não está inclusa no conceito usual e nos cálculos do Custo Brasil (Capítulo III e IV).  

A escassez de mão de obra qualificada resulta em perdas de produtividade para 

as empresas do país e em elevação dos salários da parcela da população mais 

escolarizada; ou seja, um altíssimo custo produtivo, direto e indireto. O 

subdesenvolvimento produtivo e a baixa competitividade do país estão, portanto, 

fortemente vinculados à má formação educacional da população brasileira (Capítulo V). 

Seguir o caminho de desenvolvimento trilhado pela Coréia do Sul (Capítulo VIII), de 

priorizar a educação para poder crescer com base sólida, poderia minimizar 

drasticamente o quadro atual de custos produtivos, como veremos adiante. Embora seja 

a chave para que o Brasil alcance o status de nação desenvolvida, colocar a educação no 

primeiro plano das políticas públicas de competitividade só deverá dar seus frutos 

socioeconômicos no médio a longo prazo, como ocorreu na própria Coréia do Sul. Este 

relatório de Iniciação Científica ambiciona mostrar que será preciso, portanto, deixar de 

lado a visão imediatista de desenvolvimento para que, enfim, o Brasil se torne o “país 

do futuro”. 
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PARTE III - A EDUCAÇÃO COMO UM FATOR DE 

COMPETITIVIDADE 

 

 

Capítulo I: Competitividade: Conceito e Fatores 
 

  

 

A noção de “competitividade” foi inicialmente formulada para a iniciativa 

privada como a qualidade das empresas que são competitivas nos mercados em que 

atuam, que produzem e vendem seus bens a valores reduzidos de maneira que vençam a 

concorrência comercial com produtos das outras empresas. Empresas competitivas são, 

portanto, aquelas que possuem uma linha de produção eficiente, custos de produção 

relativamente baixos e alto grau de inovação que permita expandir seu catálogo de 

produtos ou desenvolvê-los para torná-los mais atraentes. No entanto, tem peso 

competitivo também para essas empresas todo o background nacional dos países onde 

estão instaladas: valores culturais, estrutura da economia, instituições, etc6. E é essa 

competitividade nacional que será tratada nesse estudo. O conceito de competitividade 

nacional remonta às teorias de Adam Smith (“A Riqueza das Nações”), base da teoria 

das vantagens comparativas de cada economia, e de David Ricardo, sobre a 

especialização das economias no comércio internacional. Nesse sentido, uma nação 

seria competitiva se conseguisse utilizar de forma acertada sua vantagem comparativa 

na produção de uma cesta de bens e serviços, fruto de suas dotações naturais de 

recursos7.  

 Mas, segundo Michael Porter, renomado economista que escreveu o texto 

referencial de competitividade nacional “The competitive advantage of nations”, não há 

uma definição universal de como o termo “competitividade” deve ser aplicado ao 

panorama nacional. Todas as explicações surgidas para o termo não são completas, não 

                                                           
6 PORTER, Michael E. The competitive advantage of nations”. Harvard Business Review. 1990. Pág. 73. 
Tradução livre. 
7 Disponível em: http://www.econlib.org/library/Ricardo/ricP.html 
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abordam toda a complexidade do tema. “Uma nação é competitiva se todas as suas 

companhias e indústrias são competitivas”? Segundo Porter, nenhuma nação seria 

competitiva segundo essa prerrogativa. Para ele, o único conceito significativo para a 

competitividade em nível nacional é “produtividade”. “O principal objetivo de uma 

nação é produzir um padrão de vida alto e crescente para seus habitantes. A habilidade 

para fazer isso depende da produtividade segundo a qual a nação emprega trabalho e 

capital”.8 

 Para Scoot e Lodge, autores de “Competitividade americana na Economia 

Mundial”, “competitividade nacional refere-se à capacidade de um país para criar, 

produzir, distribuir produtos e/ou serviços em um comércio internacional, ao passo que 

ganham retornos crescentes com seus recursos”9. Nessa definição, destaca-se a noção de 

competitividade como a condição que potencializa os retornos dos recursos de uma 

nação. 

 Outra análise bastante interessante acerca do conceito de competitividade é a 

realizada pela OCDE: “A competitividade é o grau em que uma nação pode, sob 

condições de livre comércio e mercado justo, produzir bens e serviços que passem no 

teste dos mercados internacionais, enquanto simultaneamente mantém e expande os 

rendimentos reais da sua população no longo prazo”10. Assim, define-se 

competitividade como um processo construído no longo prazo, que só é razoável como 

meta em um sistema econômico capitalista, gerido por mercados que se aproximam da 

livre concorrência. 

 Com o intuito de melhor compreender o conceito de competitividade e os fatores 

que são combinados para tornar uma nação mais ou menos competitiva, serão 

analisados a seguir as metodologias de três rankings de competitividade, cujos 

resultados serão tratados em outro capítulo: o Índice FIESP de Competitividade das 

Nações (IC-FIESP) da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, o Relatório 

Global de Competitividade do Fórum Econômico Mundial (WEF) e o Anuário Mundial 

de Competitividade do Instituto Internacional de Gestão do Desenvolvimento (IMD). 

Os resultados do Brasil em tais rankings serão discutidos nos capítulos II e VI (no qual 

será dada maior ênfase ao aspecto educacional). 

                                                           
8 PORTER, Michael E. The competitive advantage of nations”. Harvard Business Review. 1990. Pág. 76. 
Tradução livre. 
9 SCOTT, B. R. e LODGE, G. C. “US Competitiveness in the World Economy”. 1985, Pág. 3.Tradução livre. 
10 Disponível em: http://nurzamanb.blogspot.com.br/2009/02/definitions-of-competitiveness.html. 
Tradução livre. 
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Índice de FIESP de Competitividade das Nações 

 

 O IC-FIESP é um estudo anual que permite ranquear e avaliar a competitividade 

de 43 nações selecionadas, baseando-se em um banco de dados com mais de 50 mil 

informações coletadas de fontes internacionalmente confiáveis como FMI, Banco 

Mundial, CIA, UNESCO, etc. O Índice apresenta também uma evolução histórica da 

competitividade nesses países estudados, com uma série iniciada em 1997.  

 O IC-FIESP apresenta um conceito de competitividade definido: 

“Competitividade é a capacidade de um país de criar condições para que as empresas e 

organizações nele instaladas produzam o maior bem-estar possível para seus cidadãos e 

para que o façam crescer ao longo do tempo em relação ao dos cidadãos de outros 

países. Assim, a competitividade pode ser entendida como a capacidade de um país em 

manter e renovar um conjunto de atributos que favoreçam o desenvolvimento de 

negócios e que, portanto, alavancam a produção e a distribuição de riquezas.”11 

 Os dados estão agrupados em 8 fatores e 21 subfatores: Economia Doméstica 

(Atividade, Investimento, Consumo), com 11 variáveis; Abertura (Comércio, Serviços, 

Preço), com 16 variáveis; Governo (Consumo, Política Fiscal), com 7 variáveis; Capital 

(Juros, Sistema Financeiro, Crédito), com 11 variáveis; Infraestrutura (Geral, Negócios), 

com 11 variáveis; Tecnologia (Gastos, Índice de Tecnologia, Resultado), com 6 

variáveis; Produtividade (Custo, Resultado), com 8 variáveis; e Capital Humano 

(Educação, Saúde, Trabalho), com 18 variáveis, das quais 4 são educacionais. São, 

portanto, 83 variáveis (todas quantitativas), cada uma delas com igual peso dentro de 

seu subfator. Cada uma das 4 variáveis educacionais possui peso 1,56% no cálculo final 

do Índice de Competitividade da FIESP, totalizando 6,25% para o subfator Educação. 

Cada um dos 8 fatores possui 12,5% de peso no cálculo final do IC-FIESP, de maneira 

que segundo a lógica do estudo, a qualidade de abertura da economia e a de 

produtividade possuem igual ponderação para se dizer se uma nação é mais ou menos 

competitiva, o que vai contra a definição de competitividade para Porter. 

A declaração do Presidente da FIESP Paulo Skaf, presente na publicação do IC-

FIESP 2010, sintetiza alguns dos objetivos desse trabalho12: “Identificar e acompanhar 

os avanços e restrições à questão da competitividade é um dos principais focos de 

                                                           
11 Índice FIESP de Competitividade das Nações. 2010. DECOMTEC-FIESP. Pág. 10. 
12 IDEM. Pág. 3. 
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atenção da Federação das Indústrias de São Paulo. Por isso, a FIESP publica anualmente 

o Índice de Competitividade das Nações (IC-FIESP), um estudo que aponta os fatores 

que ferem a indústria brasileira e lista os principais os principais obstáculos que devem 

ser superados. Algumas causas que restringem o investimento do país são a alta carga 

tributária, concentrada principalmente no setor industrial, e os juros e spreads elevados, 

que encarecem o capital de giro das empresas, e a baixa oferta de crédito. Essas 

condições aumentam os custos dos produtos industriais e prejudicam a competitividade 

da indústria e de nosso País. Outra circunstância considerada pelo IC-FIESP é o 

ambiente educacional. O estudo mostra que o Brasil ainda tem sérias desvantagens em 

relação a seus concorrentes, já que a sólida formação técnica e acadêmica do 

trabalhador é fundamental para o avanço da tecnologia e da produtividade. (...) O estudo 

deve ser encarado como um alerta: somente com trabalho árduo e transformações sérias 

será possível o crescimento sustentável do Brasil”. 

 

 
 Relatório Global de Competitividade do Fórum Econômico Mundial (WEF) 

 

 O Fórum Econômico Mundial possui tradição de ser referencial em matéria de 

análise de competitividade. Há mais de 30 anos o Relatório Global de Competitividade 

é elaborado analisando os fatores que influenciam a competitividade nacional, através 

de dados oficiais de 144 países. “Desde o início, o objetivo foi o de fornecer 

informações e estimular a discussão entre todas as partes interessadas sobre as melhores 

estratégias e políticas para ajudar os países a superar os obstáculos para melhorar a 

competitividade. No atual desafiante ambiente econômico, o nosso trabalho é um 

lembrete crítico sobre a importância de fundamentos econômicos estruturais para o 

crescimento sustentado”13. A análise do Fórum é, desde 2005, pautada na elaboração do 

Índice Global de Competitividade (GCI), sobre cuja metodologia trataremos adiante. 

 A definição de competitividade para o Fórum Econômico Mundial é “um 

conjunto de instituições, políticas e fatores que determinam o nível de produtividade de 

um país. O nível de produtividade, por sua vez, fixa o nível de prosperidade que pode 

ser atingido em uma economia, além de ditar as taxas de retorno dos investimentos da 

economia que são fatores fundamentais das taxas de crescimento. Em outras palavras, 

                                                           
13 Relatório Global de Competitividade 2012-2013. Fórum Econômico Mundial.Pág. 4. Tradução livre. 
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uma economia competitiva é aquela que mais provavelmente conseguirá ter um 

crescimento sustentado”14.  

 São considerados pelo Fórum 12 pilares de competitividade, fatores norteadores 

da economia, cuja análise é feita em subíndices, como os “requisitos básicos” 

(Instituições, Infraestrutura, Ambiente macroeconômico, Saúde e Educação Primária), 

os “impulsionadores de eficiência” (Educação superior e treinamento, Eficiência do 

mercado de bens, Eficiência do mercado de trabalho, Desenvolvimento do mercado 

financeiro, Ambiente tecnológico e tamanho de mercado) e os “fatores de inovação e 

sofisticação” (Sofisticação administrativa e Inovação).  

 Cada país possui uma ponderação própria desses subíndices na composição do 

resultado final do Índice Global de Competitividade (GCI), de acordo com seu estágio 

de desenvolvimento econômico. As categorias são delimitadas pelo PIB per capita: 

quanto maior o PIB per capita, maior o peso dado aos “fatores de inovação e 

sofisticação” e menor o peso dado aos “requisitos básicos”, no cálculo do GCI (vide 

Tabela 1)15. Isso permite um ajuste do GCI à realidade competitiva de cada país.  

Por exemplo, o Japão depende mais de inovação para evoluir competitivamente 

que Serra Leoa, pois Serra Leoa ainda não possui os requisitos básicos para se 

desenvolver economicamente a ponto de criar novos mercados, processos e produtos em 

larga escala como faz o Japão; do mesmo modo, melhorar a saúde básica é mais vital à 

Serra Leoa em termos competitivos que ao Japão. O Brasil se encontra na transição do 

estágio 2 para o estágio 3, ao lado de Argentina, México, Rússia e outros 17 países, com 

uma ponderação de 30,5% para “requisitos básicos”, 50,0% para “impulsionadores de 

eficiência” e 19,5% para “fatores de inovação e sofisticação”16. 

                                                           
14 Relatório Global de Competitividade 2012-2013. Fórum Econômico Mundial. Pág. 4. 
15 IDEM.Pág. 9. 
16 IDEM. Pág. 116. 

Tabela 1- Ponderação do GCI por estágio de desenvolvimento 
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Dentro de cada subíndice os pilares possuem igual peso (por exemplo, dentro de 

“requisitos básicos” Infraestrutura e Ambiente macroeconômico têm peso de 25%, 

assim como o pilar “Saúde e Educação Primária”). Dessa maneira, o quesito “educação 

primária” vale 12,5% da nota de um país em “requisitos básicos”, assim como o quesito 

“treinamento e educação superior” vale 16,7% em “impulsionadores de eficiência”. 

Assim, a Educação (primária, secundária, técnica e superior) vale para o Brasil, 

em termos de GCI, cerca de 12%, bastante superior à ponderação do subfator Educação 

no Índice de Competitividade da FIESP. 

 

 

Anuário Mundial de Competitividade do Instituto Internacional de Gestão 

do Desenvolvimento (IMD) - WCY 

 

O Anuário Mundial de Competitividade do IMD (WCY) é, juntamente com o 

relatório desenvolvido pelo Fórum Econômico Mundial, o principal estudo internacional 

em matéria de competitividade nacional. Publicado anualmente desde 1989, o WCY é 

um balizador para governos e acadêmicos, que usam seus resultados como referência na 

proposição de políticas públicas para competitividade. Integram o relatório análises de 

59 países, que visam demonstrar como cada nação evoluiu em termos de prosperidade17. 

Assim como nos estudos apresentados anteriormente nesse capítulo, para o IMD a 

competitividade de uma economia não só pode ser reduzida ao seu PIB e à sua 

produtividade, pois as empresas que formam a cadeia produtiva nacional também 

devem lidar com as dimensões política, social e cultural. 

São, no total, 329 critérios de competitividade, agrupados em quatro fatores: 

performance econômica (78 critérios), que avalia a macroeconomia doméstica; 

eficiência governamental (70 critérios), que apura como o governo conduz políticas de 

competitividade; eficiência do mercado (67 critérios), que sintetiza como o ambiente 

nacional encoraja as empresas à inovação e eficiência; e infraestrutura (114 critérios), 

considera a adequação das estruturas básica, tecnológica, científica e de recursos 

humanos do país. 

 Dentro de cada um desses quatro fatores, há cinco subfatores de 

competitividade. Os vinte subfatores agregam os mais de 300 critérios, porém não 

                                                           
17 IMD World Competitiveness Yearbook 2012. IMD. Pág. 480. 
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uniformemente. Há, por exemplo, mais critérios para avaliar Educação que para avaliar 

Preços. Mas a ponderação de cada subfator é homogênea na consolidação final dos 

resultados para composição do ranking: o peso de cada subfator é de 5%. Portanto, o 

subfator Educação possui apenas 5% de ponderação na competitividade nacional 

calculada pelo IMD, menos que o peso considerado por FIESP e WEF.   

 O grande diferencial do Anuário de Competitividade do IMD para o IC-FIESP e 

para o Relatório do WEF é a incorporação de resultados de uma pesquisa de opinião 

com executivos de empresas, realizada pelo IMD e institutos parceiros. O chamado soft 

data corresponde a um terço do resultado final do WCY, enquanto o restante é baseado 

em estatísticas usuais de entidades nacionais e internacionais (por exemplo, o PIB). Isso 

traz para o estudo uma dimensão que considera a percepção do setor produtivo privado 

sobre a economia, permitindo que a discussão seja completa ao levar em conta as 

realidades microeconômicas das unidades produtivas. 

 O emprego de tal método está vinculado ao conceito de competitividade 

utilizado pelo IMD, que considera estreito avaliar a prosperidade de uma nação olhando 

apenas para os fluxos de comércio, políticas fiscal e monetária e orientação do 

orçamento do governo. Assim, o WCY pretende abordar todas as variáveis que possam 

explicar o sucesso de uma nação, observando seu desempenho e de suas empresas com 

uma visão holística (por isso a utilização de mais de 300 critérios).  

 A definição condensada de competitividade para o IMD é “a análise de como as 

nações e empresas gerem a totalidade de suas competências para alcançar prosperidade 

ou o lucro”18. Tal conceituação está baseada na chamada definição acadêmica de 

competitividade nacional: “Competitividade das Nações é um campo da teoria 

econômica, que analisa os fatos e políticas que moldam a capacidade de uma nação para 

criar e manter um ambiente que sustenta maior criação de valor para suas empresas e 

maior prosperidade para o seu povo”19. 

 Segundo o IMD, o conceito de competitividade pode ser articulado em três 

níveis: eficiência, cuja chave é a produtividade; escolha estratégica, baseada na 

organização da atividade produtiva (pois não se dá para produzir tudo eficientemente); e 

gestão de recursos, sejam eles naturais, tecnológicos ou estruturais. Esses três níveis 

estão ligados à noção de que a competitividade não é em si um objetivo, mas uma 

ferramenta para alcançar prosperidade e elevados padrões de vida da população. 

                                                           
18 IMD World Competitiveness Yearbook 2012. IMD. Pág. 489. 
19 IDEM. 
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Concepção de competitividade do estudo 

  

 Após a observação das ponderações de teóricos e de institutos de pesquisa 

acerca do tema da competitividade, é importante fixar uma breve concepção de 

competitividade, em que será embasado o restante desse estudo. Primeiro de tudo, a 

competitividade de que trataremos é uma competitividade a nível nacional, e não 

empresarial. Portanto, não há intenção de analisar a capacidade das empresas brasileiras 

em gerar lucro per se, mas sim o objetivo de avaliar a evolução do Brasil em termos de 

prosperidade econômica e social para todo o conjunto populacional. Porém, é fato que 

se as empresas nacionais tiverem de arcar com uma alta carga de custos produtivos para 

cobrir os gargalos estruturais de um país, elas não conseguirão competir com suas 

concorrentes estrangeiras, e a economia nacional será pouco competitiva. Assim, a 

saúde econômica das empresas deve ser proxy de competitividade nacional no momento 

em que ela é derivada de uma estrutura sistêmica, sem considerar estratégias 

individuais.  

É importante frisar a total dependência entre um elevado padrão social e um 

avançado estágio de desenvolvimento econômico; essas duas óticas de prosperidade são 

indissociáveis no que tange à competitividade de um país. Esse fundamento é vital 

porque o cerne do conceito de competitividade deve ser a produtividade da economia, 

seguindo as definições de Porter e do Fórum Econômico Mundial, pois isso significa 

potencializar o retorno socioeconômico dos recursos de uma economia. Nesse sentido, 

será dada especial atenção à noção de competitividade ligada à educação, sobre a qual 

nos debruçaremos no capítulo V. A seguir, será analisado o desempenho do Brasil nos 

rankings de competitividade.  
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Capítulo II: O Desempenho do Brasil nos Rankings de Competitividade 
 

 

A fama popular de baixa competitividade da economia brasileira, apresentada na 

Introdução desse estudo, encontra fundamentação e correspondência nos rankings de 

competitividade analisados no Capítulo I: de fato, nesses rankings, estamos em posição 

bastante abaixo das nações com quem concorremos no mercado internacional. Somos 

subdesenvolvidos em termos competitivos.  

 Os critérios de competitividade utilizados pelos rankings IC-FIESP, WCY-IMD 

e GCI-WEF pouco diferem da concepção de competitividade definida no final do 

primeiro capítulo. Portanto, podemos utilizar seus resultados e seus receituários, à partir 

de dados coletados em 2011, como diretrizes sem maiores problemas. Vale repisar que 

o desempenho brasileiro nos quesitos educacionais desses três rankings será retomado 

com maior profundidade no capítulo VI, já na segunda parte desse estudo, que analisará 

a situação da educação brasileira.  

 O Brasil encontra-se no quarto quadrante nos rankings IC-FIESP e WCY-IMD20, 

ou seja, entre os 25% países menos competitivos dentre os avaliados nesses rankings. 

No IC-FIESP, a posição geral é a 37º de 43 países, tendo subido uma posição em 

relação ao IC-FIESP 2011. No WCY-IMD, o Brasil é o 46º colocado no ranking geral 

de 59 países; no WCY 2011, o Brasil estava na 44º posição, tendo piorado, portanto. No 

ranking do Fórum Econômico Mundial, entretanto, o Brasil encontra-se na 48ª 

colocação, estando entre os 50% países mais competitivos entre as 144 analisadas; no 

GCI-WEF, o Brasil subiu 5 posições em relação à edição anterior. 

 Discutiremos agora os resultados do Brasil nesses três rankings, com o intuito de 

pintar um quadro holístico da competitividade brasileira e de seus desafios. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
20 Está sendo utilizado o WCY-IMD 2012, mesmo que já tenha sido publicada a atualização de 2013. Tal 
opção é para manter os dados dos três rankings com o ano-base 2011. 
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Índice de FIESP de Competitividade das Nações21 

 

O Brasil encontra-se na 37º posição no ranking de 43 países que compõe o IC-

FIESP, com uma nota de 22,5 – o primeiro colocado, os EUA, tem uma nota de 91,8, 

enquanto o último colocado, a Índia, tem uma nota de 8,9. A posição brasileira, no 

quarto quadrante, diagnostica um padrão baixo de competitividade nacional, porém sua 

trajetória ao longo das publicações do IC-FIESP coloca o país como um “emergente” 

(vide gráfico 1). 

 

 

  A referência a “Países selecionados” trata do conjunto de nações com nível de 

renda intermediária e que mais avançaram no ranking de longo prazo, portanto com 

perfil econômico de desenvolvimento semelhante ao brasileiro. São países que, assim 

como o Brasil, tiveram grande crescimento do PIB per capita na última década. As 

variáveis PIB per capita e IDH são vistas como chaves para a evolução competitiva do 

país, mesmo porque refletem o desenvolvimento socioeconômico do país (vide gráficos 

2 e 3). Para a FIESP, o objetivo fundamental do governo brasileiro deve ser acelerar o 

                                                           
21 Todas as informações dessa seção estão em: “Índice FIESP de Competitividade das Nações. 2010. 
DECOMTEC-FIESP”. 

Gráfico 1 – Evolução de competitividade (IC-FIESP) entre 2000 e 2011 
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crescimento do PIB per capita e o Índice de Desenvolvimento Humano que tem três 

dimensões básicas: renda, educação e saúde22).  

 Segundo a análise da FIESP, a parca competitividade brasileira no que concerne 

ao ambiente de negócios tem início no elevado consumo do governo, que demanda uma 

portentosa carga 

tributária e alta taxa 

básica de juros para se 

financiar. Isso somado 

ao spread bancário 

mais elevado do 

mundo (27,4% em 

2012 para empréstimos 

para pessoa física; 

13,7% para pessoa 

jurídica; 21,1% no 

total23), doze vezes 

maior que a média dos países comparáveis24, gera um custo de capital de giro 

completamente descabido. Esse cenário limita o crédito para consumo, já que as taxas 

de juros são muito elevadas, mas a maior consequência negativa é a minoração do 

                                                           
22 Disponível em: http://www.pnud.org.br/IDH/DH.aspx 
23 Spread Bancário no Brasil. FEBRABAN. 2013.  
24 Chile, Japão, Malásia e Itália. 

Gráfico 2: Competitividade X IDH (2011) 

Gráfico 3: Competitividade X PIB per capita (2011) 
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investimento (vide gráfico 4).  

 Para a FIESP, o modelo de crescimento sustentado pelo consumo já está 

saturado, e é preciso construir um desenvolvimento sustentável pautado pelo 

investimento em infraestrutura e no processo produtivo (por exemplo, investir em P&D 

para potencializar a inovação). O gasto em P&D brasileiro (1,1% do PIB) não é muito 

inferior ao dos países selecionados (1,6% do PIB em média), mas é ineficaz na geração 

de patentes de residentes e nas exportações de alta tecnologia (vide gráfico 5). 

 Além dos problemas nos ambientes tecnológico e de negócios, a competitividade 

da economia brasileira é minada por seus resultados comerciais desfavoráveis. O 

desempenho do Brasil no comércio internacional está muito vinculado com o conceito 

de Custo Brasil, que analisaremos no próximo capítulo. Apesar de realizar um saldo 

comercial positivo em alimentos, minerais, metais e matérias primas, o resultado 

negativo em manufaturas faz com que o saldo da balança comercial não seja suficiente 

para cobrir o déficit na balança de serviços. Resultado: o saldo em bens e serviços foi de 

-0,73% do PIB em 2011. De acordo com o relatório da FIESP, tal comportamento da 

balança de pagamentos está fortemente vinculado com a valorização cambial brasileira 

(valorização real de 111% entre junho de 2004 e dezembro de 2011, ao passo que China 

e Coréia do Sul tiveram valorização real de, respectivamente, 39,1% e 6,8% no mesmo 

período).  

 

 

  

Gráfico 4 – Desempenho competitivo do Brasil em relação ao ambiente de negócios 
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 Segundo o relatório da FIESP, o ponto fraco da competitividade nacional 

brasileira é a pouca atenção à produção industrial como ferramenta de crescimento. 

Mantém-se a lógica de crescimento pautado no consumo, sem se dar conta que essa via 

já está saturada. Porém, a utilização de incentivos fiscais, políticas de crédito, 

transferências de renda e aumento da massa salarial, que configuraram uma política de 

incentivo ao consumo, acabaram por dinamizar o mercado interno brasileiro. Para a 

FIESP, aí está a grande oportunidade de desenvolvimento da produção industrial, haja 

visto o cenário de crise econômica fora do país. Um potencial que hoje é completamente 

inutilizado: “a participação dos importados no atendimento da expansão anual do 

consumo de bens industriais passou de, aproximadamente, 40% em 2008 e 2010, para 

100% em 2011”25. Isso acontece porque os bens industriais produzidos internamente 

não conseguem competir, em preço, com os bens importados.  

 A solução para crescer, para dar um salto no PIB per capita e no IDH em curto 

período de tempo passa pelas lições dadas por aquelas nações que mais ampliaram seu 

Índice de Competitividade na última década26: aumentar a participação do investimento 

e da indústria no PIB, em porcentagens superiores a, respectivamente 30% e 25%. Isso 

                                                           
25 Relatório de Inflação do BACEN. Junho 2012. Pág. 22  
26 China, Coréia do Sul e Irlanda. 

Gráfico 5 - Desempenho do Brasil no comércio internacional 
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exige o destravamento da produção industrial, amarrada pelo Custo Brasil (que veremos 

no próximo capítulo), elevando a produtividade da indústria. 

 

 

 Anuário Mundial de Competitividade do Instituto Internacional de Gestão 

do Desenvolvimento (IMD) - WCY27  

  

 No World Competitiveness Yearbook 2012, produzido pelo IMD, o Brasil 

também figura entre os 25% menos competitivos, atrás de países como Índia, Peru, 

Turquia e México. A nação brasileira posiciona-se na colocação 46o no ranking de 59 

países, liderado por Hong Kong e com a Venezuela na última posição.  

 O relatório traz uma importante análise acerca das fraquezas e qualidades 

competitivas do Brasil, sintetizada em uma “Paisagem de Competitividade” (vide 

gráfico 6), onde são expostas as posições do Brasil nos rankings específicos de cada 

subfator.  

  

 Através desse panorama, podemos facilmente identificar que os fatores que mais 

contribuem para a baixa competitividade brasileira são o Comércio Internacional, os 

Preços, Quadro Institucional, Burocracia, Infraestrutura Tecnológica e Educação, 

                                                           
27 Todas as informações dessa seção estão em: “IMD World Competitiveness Yearbook 2012. IMD.” 

Gráfico 6 – Paisagem de Competitividade (IMD) 
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subfatores nos quais o Brasil figura entre os seis últimos colocados. As qualidades 

competitivas do país estão relacionadas ao mercado de trabalho e à cultura do país (no 

critério “cultura nacional”, o Brasil é o primeiro colocado dentre os 59 países). 

Considerando os quatro fatores que compõe o Ranking do IMD, o Brasil está na 47ª 

posição no fator Performance Econômica, na 27ª posição no fator Eficiência do 

Mercado, na 45ª posição no fator Infraestrutura e na 55ª posição em Eficiência do 

Governo.  

 De acordo com a pesquisa executiva de opinião que é parte integrante do estudo 

do IMD, os fatores que mais atraem as empresas para o Brasil são o dinamismo da 

economia e a política de estabilidade e previsibilidade. Nenhum entrevistado considerou 

o regime fiscal como um dos cinco fatores mais atraentes no país, e apenas 1% dos 

entrevistados optou pelo nível educacional como um dos cincos fatores mais atraentes 

do país (tais taxas para dinamismo da economia e política de estabilidade foram, 

respectivamente, de 91% e de 77%). 

 Muitos dos pontos fracos do Brasil em matéria de competitividade serão 

recolocados no capítulo IV, sobre os resultados das análises de Custo Brasil. São 

critérios em que, no Ranking do IMD, o país figura entre as cinco últimas colocações, 

como a taxa de câmbio (55º), spread bancário (57º), regulação do trabalho (56º), taxa 

básica de juros (55º) e infraestrutura de distribuição (58º). É importante desde já frisar 

as péssimas posições do Brasil nos Rankings de variáveis educacionais e de 

qualificação da mão de obra, que serão discutidas no capítulo VI: o Brasil ocupa a 

antepenúltima colocação em número de Engenheiros Qualificados e posição 56º em 

Ensino de Ciências nas Escolas. 

 

Relatório Global de Competitividade do Fórum Econômico Mundial 

(WEF)28 

 Entre os três rankings de competitividade analisados no presente capítulo, o 

relatório do Fórum Econômico Mundial é o único que classifica o Brasil entre as 50% 

nações mais competitivas, em uma amostra de 144 países. O Brasil ocupa a 48º posição 

                                                           
28 Todas as informações dessa seção estão em: “Relatório Global de Competitividade 2012-2013. Fórum 
Econômico Mundial” 
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no Ranking geral, com 4,4 pontos (que varia de 1 a 7). Houve uma ligeira elevação 

dessa pontuação em relação à edição anterior do relatório, em 0,1 ponto, que gerou uma 

subida de 5 posições.  

 Como já foi dito no Capítulo I, o Brasil encontra-se na transição de um estágio 

de desenvolvimento dirigido pela eficiência para um estágio no qual impera a inovação. 

Por conta disso, o Brasil apresenta ponderação de fatores que dá maior peso aos 

“impulsionadores de eficiência”, grupo no qual o Brasil é relativamente melhor 

classificado, com nota de 4,5 e classificação 38 de 144. Desse fato deriva a diferença de 

colocação competitiva no ranking do WEF em relação aos estudos da FIESP e do IMD, 

que dão maior consideração aos fatores contidos em “requisitos básicos”. Os 

“impulsionadores de eficiência” valem 50% da nota final do Brasil, enquanto requisitos 

básicos e fatores de inovação e sofisticação têm ponderações de, respectivamente, 

30,5% e 19,5%. 

 A maior vantagem competitiva do Brasil no estudo do WEF é, sem dúvida, o 10º 

pilar da competitividade, o tamanho do mercado. No ranking desse pilar, o Brasil ocupa 

a 9º colocação, com pontuação de 5,6. O relatório do WEF também destaca o 

desenvolvimento do setor financeiro e a sofisticação do mercado. 

 Já os vilões da 

competitividade brasileira são os 

pilares de “eficiência do mercado de 

bens” e “saúde e educação primária”, 

nos quais o Brasil ocupa posições na 

metade de baixo do ranking (104º e 

88º, respectivamente). A debilidade 

institucional do país também é 

destacada negativamente. Nesses 

pilares, o Brasil tem pior desempenho 

que a média dos países que ocupam o 

mesmo estágio de desenvolvimento 

(transição do nível 2 para o nível 3), 

como apresentado no diagrama abaixo 

(Gráfico 7). 

Gráfico 7 – Diagrama de desempenho do Brasil 
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 O estudo aponta ainda os fatores mais problemáticos enxergados por quem quer 

fazer negócio no Brasil. 19% dos entrevistados veem a regulamentação fiscal como 

maior problema, que é seguido de perto pela carga tributária e infraestrutura 

inapropriada, com 17%. Em seguida, aparece como fator mais problemático a 

ineficiente burocracia estatal, com 11% dos votos. 

 Novamente, são os suspeitos habituais do Custo Brasil que figuram como as 

principais causas do mau desempenho competitivo do país: carga tributária, 

infraestrutura e burocracia, dentre outras. Entretanto, assim como os outros estudos de 

competitividade analisados, o relatório do Fórum Econômico Mundial (WEF) chama a 

atenção para a contribuição negativa de fatores ligados ao nível educacional do país, que 

não compõem o criticado grupo de variáveis do Custo Brasil. 

 

 Tabela síntese do desempenho do Brasil em relação a países parceiros: 

 

Países parceiros são aqueles que ocupam as primeiras posições na pauta de 

importação brasileira29. A comparação do desempenho nos rankings de competitividade 

desses países com o Brasil permite entender porque os bens produzidos localmente 

perdem a concorrência com bens produzidos fora do país e importados. 

                                                           
29 Dados provenientes do Portal SECEX/MDIC.  

IC-FIESP GCI-WEF WCY-IMD
Brasil 37 (de 43) 48 (de 144) 46 (de 59)
China 22 29 23
EUA 1 7 2

Alemanha 13 6 9
Argentina 29 94 54

Coréia do Sul 5 19 22
Japão 9 10 27
Itália 25 42 40
Índia 43 59 35

França 19 21 29
México 34 53 37
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Capítulo III: Custo Brasil: Conceito e Fatores 
 

Uma vez definida a lógica da competitividade e apresentadas variáveis 

socioeconômicas que são fatores competitivos considerados nas análises a nível 

nacional e internacional, trataremos especificamente do Custo Brasil, medida 

demonstrativa de diferença competitiva tendo como referencial o Brasil em comparação 

com outros países do mundo. Esse termo denota, de maneira simplificada, o quanto é 

mais caro produzir um bem no Brasil em relação a outros países. O Custo Brasil é 

medido há cerca de 20 anos, quando o conceito foi criado, porém são bem mais recentes 

os estudos que demonstram e analisam sua composição (o primeiro foi publicado em 

2010).  

 O Custo Brasil é, matematicamente, uma soma de resultados das ineficiências 

produtivas do país, “é um termo genérico, usado para descrever o conjunto de 

dificuldades que encarecem o investimento no Brasil, dificultando-lhe o crescimento e o 

desenvolvimento”30. 

 Em outras palavras, nos dizeres de Paulo Afonso Feijó, presidente da Associação 

Brasileira de Supermercados em 1995, “Custo Brasil é o nome que se utiliza quando se 

quer chamar a atenção para os altos custos de se produzir no Brasil, em comparação 

com os demais países. São custos de produção que vão desde a fundação da empresa até 

a entrega do produto final ao consumidor”31. 

 Utilizando a definição da entidade de pesquisa econômica que há mais tempo 

mede o Custo Brasil, a ABIMAQ (Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e 

Equipamentos), a análise do Custo Brasil “permite avaliar as dificuldades da indústria 

brasileira (...) face a seus concorrentes estrangeiros, nos mercados interno e externo e 

possibilita sugerir medidas para eliminar ou compensar seus efeitos de modo a reduzir 

nossas vantagens comparativas”32. 

 Para melhor compreensão do conceito de Custo Brasil, essencial para a avaliação 

central desta pesquisa (da educação como fator do Custo Brasil), a seguir será 

                                                           
30 Disponível em: http://www.artigonal.com/direito-tributario-artigos/custo-brasil-1071713.html 
31 XAVIER, Ademar. Custo Brasil. 1995, Ed. Ortiz, Porto Alegre. Pág. 21. 
32 “Impacto do Custo Brasil na competitividade da indústria brasileira de bens de capital”. ABIMAQ, 
Março de 2010. 
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apresentada uma leitura dos fatores e metodologias presentes nos relatórios de Custo 

Brasil mais atuais, organizados pelo DCEE-ABIMAQ33 e pelo DECOMTEC-FIESP34.  

 A seguinte ilustração, que consta no estudo da FIESP “Custo Brasil e Taxa de 

Câmbio na Competitividade da Indústria de Transformação Brasileira” de fevereiro de 

2013, simplifica a lógica do Custo Brasil: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A FIESP define seu conceito de Custo Brasil como sendo os “custos vigentes na 

economia brasileira decorrentes de deficiências em diversos fatores relevantes para a 

competitividade, que são menos expressivos quando se analisa o ambiente de negócios 

em outras economias. O Custo Brasil independe de estratégias das empresas, pois se 

deve a deficiências em fatores sistêmicos, as quais somente podem ser dirimidas com 

políticas de Estado”. 

O Custo Brasil é normalmente vinculado a produtos industriais, que dependem 

de uma cadeia produtiva mais extensa e que, portanto, são mais afetados por problemas 

de competitividade. Serão discutidos no capítulo IV os resultados desses estudos de 

Custo Brasil, mas agora vamos nos concentrar na apreciação do conceito do trabalho. 

 

 Análise do Relatório de Custo Brasil da ABIMAQ (maio de 2012) 

 

 O estudo realizado pela ABIMAQ denominado “Impacto do Custo Brasil e do 

câmbio na competitividade da indústria brasileira de bens de capital” em maio de 2012 

                                                           
33 Departamento de Competitividade, Economia e Estatística da ABIMAQ. 
34 Departamento de Competitividade e Tecnologia da FIESP (Federação das Indústrias do Estado de São 
Paulo) 
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foi uma atualização do trabalho organizado em Março de 2010 pelo Departamento de 

Competitividade, Economia e Estatística dessa entidade. Esse foi o primeiro estudo 

nacional sobre o tema contendo cálculos do efeito do Custo Brasil na totalidade de uma 

cadeia produtiva específica. Apesar da atualização, os dados de cálculo permanecem 

inalterados entre as duas edições. Trata-se de uma apresentação dos fatores encadeados 

que afetam a competitividade brasileira em relação a dois específicos países 

concorrentes na economia internacional: Alemanha e EUA. Além disso, o Custo Brasil 

da ABIMAQ é definido separadamente também para a indústria de bens de capital. 

 O conceito de Custo Brasil da ABIMAQ trabalha com os seguintes fatores 

socioeconômicos, que são contabilizados na determinação do valor final de Custo 

Brasil: custo de insumos básicos, detalhados por tipo de insumo, com dados 

provenientes de uma empresa multinacional de bens de capital, com matriz alemã; carga 

tributária e impostos não recuperáveis (utilizando dados de estudo do DEPECON-

FIESP); encargos sociais e trabalhistas, com base em dados do mesmo estudo do 

DEPECON; logística; os juros totais para pessoa jurídica, à partir de dados do BACEN, 

evidenciando o custo de investimento, e os juros sobre capital de giro, que afetam o 

custo para financiamento de empresas; burocracia e custos de regulamentação e custos 

de energia. Ainda, insere-se mais um fator de perda de competitividade para a indústria 

nacional que é a recente valorização do real (apreciação cambial), que barateia o 

produto importado e reduz os valores dos lucros em termos de moeda local. 

 Para a ABIMAQ, embora não integrem o cálculo, “a relação de itens que 

impacta negativamente a competitividade da indústria brasileira seguramente é muito 

maior da aqui apresentada; podemos citar entre outros: Baixa qualidade do sistema 

educacional e menor nível de escolaridade; obsolescência da infra-estrutura de 

transportes; elevados custos portuários; estrangulamento do sistema energético; custos 

de transação elevados; custos complementares em saúde e segurança; dificuldade de 

acesso ao capital etc”35. 

 

 

 

 

 

                                                           
35 Impacto do Custo Brasil e do câmbio na competitividade da indústria brasileira de bens de capital. 
ABIMAQ. 2012. 
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Análise do Relatório de Custo Brasil da FIESP (Fevereiro de 2013)  

 

O estudo realizado pela FIESP denominado “Custo Brasil e Taxa de Câmbio na 

Competitividade da Indústria de Transformação Brasileira” em fevereiro de 2013, cuja 

elaboração foi acompanhada pelo pesquisador entre dezembro de 2012 e janeiro de 

2013, é a primeira edição do cálculo e análise do “Custo Brasil” pelo Departamento de 

Competitividade e Tecnologia da FIESP. Diferentemente da ABIMAQ, a FIESP utiliza 

uma gama muito mais extensa de países para realizar a comparação entre o preço de se 

produzir no Brasil ou em outros países. A metodologia é a seleção dos 15 principais 

países da pauta de importação brasileira, os chamados “países parceiros”: China, EUA, 

Alemanha, Argentina, Chile, Suíça, Canadá, Reino Unido, Índia, Coréia do Sul, Japão, 

México, Itália, França e Espanha, não necessariamente nessa ordem de participação. 

Esse grupo de países parceiros está dividido, no estudo, entre emergentes (Argentina, 

Chile, China, Índia e México) e desenvolvidos (restantes). 

 

Assim como para a ABIMAQ, os principais fatores de Custo Brasil presentes na 

análise da FIESP são: tributos diretos e irrecuperáveis; burocracia; juros sobre capital de 

giro, analisados parceiro a parceiro; energia; custo das matérias-primas; infraestrutura 

logística e câmbio (não só pautado na valorização real da moeda como no “Índice Big 

Mac”). No entanto, diferentemente da ABIMAQ que utiliza no Custo Brasil análises 

fatoriais de outras entidades, o DECOMTEC-FIESP seleciona dados nas bases 

internacionais e elabora análises e relatórios próprios, como a série de estudos “Carga 

Extra na Indústria brasileira”, e posteriormente utiliza os resultados no Custo Brasil. É 

inclusive dessa série que são retirados outros dois fatores para compor o Custo Brasil da 

FIESP: os serviços pagos pelas empresas a funcionários36 e os serviços non tradables37.  

 

 

Vantagens de cada relatório apresentado 

  

O relatório de Custo Brasil elaborado pela ABIMAQ traz importantes dados 

ausentes na análise de autoria da FIESP: contém comparativos de preços de produtos 

                                                           
36 Por exemplo, serviços de saúde e de previdência. 
37 São os serviços prestados por terceiros, como os de consultoria, auditoria, advocatícios, contabilidade, 
despachante, limpeza, vigilância e informática, além de aluguéis e arrendamentos. 
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específicos (chapa grossa de aço laminado; máquinas e equipamentos) como ilustrações 

do Custo Brasil, além de apresentar a estrutura do resultado líquido de impostos e outros 

custos das empresas do setor de bens de capital. Esse teor mostra que a construção do 

Custo Brasil da ABIMAQ está voltada para a indústria de máquinas e equipamentos, 

que compete mais fortemente com EUA e Alemanha no mercado interno. Por esse 

motivo, a presença de apenas dois países nas comparações não torna tão frágil a análise 

feita pela ABIMAQ. 

 Porém, para uma leitura que procure entender o Custo Brasil agindo sobre a 

indústria de transformação brasileira em geral (máquinas e equipamentos é apenas um 

setor desse agregado), a análise da FIESP é mais completa e melhor estruturada. Isso 

porque possui comparações com uma maior gama de países competidores, além de 

apresentar suas análises de maneira a explicar a conjuntura econômica vivida pelo 

Brasil hoje em matéria de exportações e importações. Seus resultados englobam mais 

fatores, e fatores mais amplos e melhor detalhados. Somado a isso, o relatório da FIESP 

é consideravelmente mais atualizado em todas as séries históricas dos fatores, o que o 

coloca como melhor referencial para o presente trabalho.  

Além disso, o Custo Brasil da ABIMAQ apresenta dupla contagem no fator de 

“investimentos”, já que contabiliza em separado “ juros totais para pessoa jurídicas” e 

“juros sobre capital de giro para pessoa jurídica”. Tecnicamente, o custo financeiro para 

investimento é apenas o de contratação de financiamento para capital de giro. Não 

deixaremos, entretanto, de analisar os resultados e o receituário presentes no relatório da 

ABIMAQ, no capítulo IV dessa pesquisa.  

 

Considerações das duas organizações sobre o cálculo do Custo Brasil 

 

    Para a FIESP, “os resultados indicam que o Custo Brasil é bastante 

significativo na determinação do preço dos produtos da indústria de transformação 

brasileira, comprometendo sua competitividade, que é agravada pela valorização do 

real. As alíquotas do imposto de importação são insuficientes para eliminar a 

desvantagem competitiva da indústria de transformação brasileira. O Custo Brasil e a 

valorização cambial explicam o fraco desempenho da indústria de transformação, 

repercutindo em baixo nível de investimento e crescimento do PIB, muito aquém do 

necessário para o desenvolvimento da nação. Tanto a eliminação do Custo Brasil, como 
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a desvalorização cambial são condições fundamentais e não excludentes para a 

retomada da competitividade da indústria de transformação brasileira.” 38 

 As considerações realizadas pela ABIMAQ praticamente abarcam a mesma 

lógica: “Embora o câmbio não possa ser considerado diretamente como componente do 

Custo Brasil, a atual apreciação do Real reduz ainda mais a competitividade da 

produção brasileira na medida em que ele deixa de ser utilizado, ainda que 

transitoriamente, para compensar as deficiências sistêmicas do país. (...) Para reverter 

esta tendência de “desindustrialização seletiva” é indispensável a adoção de uma agenda 

de competitividade que se proponha a eliminar gradualmente nossas ineficiências 

sistêmicas e setoriais enquanto o setor produtivo se compromete em melhorar sua 

competitividade industrial de forma contínua. É imprescindível, ao longo deste período 

de transição, a adoção de medidas compensatórias (incluindo uma taxa de câmbio 

melhor administrada) para estancar e, finalmente, reverter o atual processo de 

enfraquecimento das cadeias industriais de maior valor agregado.”39 

 Para ambas as entidades, a redução do Custo Brasil necessita de políticas 

públicas de Estado, pois os esforços empresarias individuais, ainda que indispensáveis, 

compensam apenas parte da desvantagem brasileira no setor industrial.   

 Nesse sentido também se pronunciou em 1997 o atual Ministro da Fazenda, 

Guido Mantega, na introdução da obra Custo Brasil: Mitos e Realidade40: “O custo 

Brasil sempre foi um problema para a economia brasileira, mas tornou-se uma questão 

de sobrevivência, desde que o país ficou exposto à pressão da competição internacional. 

Nesse novo contexto de uma economia mais globalizada, passaram a pesar 

consideravelmente, na planilha de custos do empresariado, as despesas de infraestrutura, 

a carga fiscal e as dificuldades burocráticas que se interpõe no caminho da produção 

brasileira (...). A atuação do governo pode representar a condição de vida ou a sentença 

de morte das empresas. A política monetária, por exemplo, determina a taxa de juros e o 

tamanho do custo financeiro, que hoje pesa tanto no orçamento das empresas quanto no 

bolso do consumidor”.   

 Os estudos de mensuração do Custo Brasil são, afinal, diretrizes de atuação do 

governo e das lideranças do setor produtivo para quitar os problemas de competitividade 

                                                           
38 Tópicos da apresentação “Custo Brasil e Taxa de Câmbio na Competitividade da Indústria de 
Transformação Brasileira”, elaborada pela FIESP, transformados em texto corrido. 
39 “Impacto do Custo Brasil na competitividade da indústria brasileira de bens de capital”. ABIMAQ, 
Março de 2010. 
40 SILVA, Luiz Inácio Lula da (Coord.). Custo Brasil: mitos e realidade. Ed. Vozes, 1997, Petrópolis.  
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do nosso sistema econômico. Dada a credibilidade das empresas que organizam tais 

estudos, não é errado pensar que muitas vezes suas análises transformam em cartilhas de 

política pública. Assim, é preciso reforçar a preocupação de que análises incompletas 

têm potencial para gerar desvios de efetividade de políticas públicas. 

 

 

Capítulo IV: Impactos do Custo Brasil na Economia Brasileira 
 

 

 Do capítulo anterior, depreende-se que o Custo Brasil na verdade é uma soma de 

vários “Custos Brasil”, ineficiências próprias ao sistema econômico brasileiro que 

agregadas resultam em uma cadeia de custos que onera a cadeia produtiva brasileira e 

retira-lhe competitividade. Não são raros os estudos que contabilizam individualmente o 

impacto de tais Custos na economia, principalmente em relação ao gargalo na 

infraestrutura, às amarras burocráticas e ao peso da carga tributária. Neles são 

fundamentados os lobbies industriais que demandam do governo uma mudança de 

postura de modo a aliviar o ônus que recai sobre a competitividade do setor. 

 É notável, porém, a pequena oferta de estudos que tentem captar de forma 

holística o “grande” Custo Brasil, ou seja, o impacto econômico do agregado de 

“pequenos” Custos Brasil. Sem eles, não há embasamento teórico para políticas de 

competitividade estruturais, completas, que atinjam a “praga em todas as capilaridades 

de sua raiz”. Sem isso, reinam as soluções parciais, pontuais, para melhora da 

competitividade, o que leva a ganhos somente marginais. Compreender o Custo Brasil 

em sua totalidade é a chave para que se consiga efetivamente minorá-lo.  

 Iremos avaliar os resultados dos dois estudos realizados por entidades industriais 

que discutimos no capítulo anterior: os relatórios de Custo Brasil da FIESP e da 

ABIMAQ. Mas antes de observar o impacto agregado dos componentes do Custo Brasil 

em termos de preços dos produtos industriais ou de receita líquida das empresas 
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industriais de determinado ramo, vale tratar do exercício realizado por João Luiz Roth, 

autor de Por que não crescemos como outros países? Custo Brasil41.  

 Na tentativa de responder à questão “Quanto custa o Custo Brasil?”42, Roth 

apresenta uma tentativa de quantificar o impacto separado de cada ineficiência dos 

sistema econômico do Brasil, recorrendo a uma vasta gama de fontes especializadas e a 

dados do Banco Mundial. Segundo a estimativa, o Custo Brasil representa uma perda de 

79% do PIB potencial: essa é a soma das parciais de impacto da carga tributária (10%), 

da infraestrutura precária (15%), corrupção (12%), burocracia (3%), informalidade 

(10%), política monetária (10%), morosidade legislativa (5%), morosidade judiciária 

(2%), nível educacional (5%), falta de políticas setoriais (2%) e ineficiência (5%). 

 O resultado, em 2006, seria a quase duplicação do PIB brasileiro, passando de 

R$ 1,9 trilhão para R$ 3,4 trilhões. Esse valor seria quase equivalente ao nível de 

Produto Interno Bruto que o Brasil atingiu em 2010 (R$ 3,7 trilhões43). Pensando a 

perda potencial de 79% em termos de crescimento do PIB, a economia teria crescido a 

uma taxa média de 3,71% ao ano entre 1990 e 2005, ao passo que efetivamente cresceu 

a 2,07% ao ano no mesmo período.  

 Em outro exercício realizado por Roth, a resolução dos Custos Brasil, de 

maneira independente, teria efeito na taxa de crescimento médio entre 1990 e 2005 – 

2,07% ao ano – da seguinte forma: as ações propostas para a carga tributária elevariam 

em 25% a taxa de crescimento; as ações para a infraestrutura, em 50%; para a 

corrupção, em 10%; para a burocracia, em 25%; para a informalidade, em 20%; para a 

política monetária, em 40%; para a morosidade legislativa, em 5%; para a morosidade 

legislativa, em 10%; para o nível educacional, em 10%; para políticas setoriais, em 

10%; e para a ineficiência, em 10%. O resultado da implementação das ações propostas 

na minimização do Custo Brasil traria um adicional de 4,35 pontos na taxa de 

crescimento da economia brasileira entre 1990 e 2005. “Teríamos, então, um 

                                                           
41 ROTH, João Luiz. Por que não crescemos como outros países? Custo Brasil. Ed. Saraiva. 2006. São 
Paulo. 
42 IDEM. Págs. 149-153. 
43 Fonte: IBGE. 
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crescimento médio do PIB de 6,42% ao ano, próximo dos demais emergentes como 

Rússia, Chile e Coréia”.44 

 Segundo Bráulio Borges, da LCA Consultores, o Custo Brasil leva o país a 

deixar de agregar R$ 11,6 mil em seu PIB per capita. Para o economista, “o Brasil 

poderia mais que dobrar o Produto Interno Bruto (PIB) por habitante, dos atuais US$ 10 

mil para US$ 21,6 mil, e atingir níveis de países como Coreia do Sul e Portugal, se 

reduzisse as ineficiências que tiram a competitividade do País”45.  

  

 

 Relatório de Custo Brasil da ABIMAQ (2010) 

 O estudo de Custo Brasil organizado pela Associação Brasileira de Máquinas e 

Equipamentos (ABIMAQ), como já exibido no capítulo III, calcula o impacto das 

ineficiências sistêmicas na indústria de transformação nacional, mais especificamente a 

de máquinas e equipamentos, quando comparadas aos concorrentes internacionais EUA 

e Alemanha. O relatório da ABIMAQ é o primeiro que consegue agregar oficialmente e 

quantitativamente (e não de forma experimental) os “pequenos” Custos Brasil em um 

“grande” Custo Brasil. 

 Para a ABIMAQ, o Custo Brasil pode ser decomposto em impostos não 

recuperáveis, encargos sociais e trabalhistas, logística, impacto dos juros sobre capital 

de giro, burocracia e custos de regulamentação, custos de investimento, custos de 

insumos básicos e custos de energia. Eles são contabilizados, para o cálculo final do 

Custo Brasil, em termos de percentual da receita líquida. Abaixo, na Tabela 2, está 

sintetizado o Custo Brasil calculado pela ABIMAQ para a indústria de transformação, 

desagregado por fator de perda de competitividade. 

  

  

                                                           
44 ROTH, João Luiz. Por que não crescemos como outros países? Custo Brasil. Ed. Saraiva. 2006. São 
Paulo. Pág. 152. 
45 Disponível em: http://economia.estadao.com.br/noticias/economia,custo-brasil-nao-deixa-pib-
dobrar,72260,0.htm 
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De acordo com o estudo, o produtor nacional da indústria de transformação 

possui custos maiores que seus concorrentes estrangeiros em 36,3%. Ou seja, “o Custo 

Brasil encarece em 36,3% o preço de um bem da indústria de transformação produzido 

internamente”. Fica evidente, pela Tabela 2, que o componente mais expressivo do 

Custo Brasil é o custo dos insumos básicos, seguido do impacto dos juros sobre o 

capital de giro. O custo dos insumos básicos é derivado, dentre outras coisas, da própria 

estrutura de reduzida competitividade da economia nacional. O preço das matérias-

primas amplia-se, por exemplo, com a elevada carga tributária e com os gargalos de 

infraestrutura para escoamento da produção. Já o impacto dos juros sobre capital de giro 

deriva da alta taxa real de juros que o Brasil possui, e que em 2009 giravam em torno de 

30 pontos percentuais acima das taxas dos países concorrentes (no caso, EUA e 

Alemanha). Em estudo realizado pela FGV, constatou-se que tal diferencial gerava um 

custo financeiro de capital de giro anual de 7,22% da receita líquida. Isso somado ao 

custo financeiro do recolhimento antecipado dos impostos resulta em um custo 

financeiro do capital de giro sobre a receita líquida de 7,95%. 

 Por “encargos sociais e trabalhistas”, custo que encarece em 2,84% o produto 

nacional da indústria de transformação, entende-se gastos com INSS do empregador e a 

contribuição com o sistema S. A respeito do custo com logística, em comparação com 

os EUA, as maiores ineficiências brasileiras estão localizadas no transporte e 

armazenagem de mercadorias. Nesse quesito, o Brasil possui custos 25% superiores ao 

dos EUA. 

Tabela 2: Custo Brasil da ABIMAQ para ind. de transformação 
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 Em relação à burocracia e regulamentação, fatores largamente apontados pelos 

relatórios de competitividade como fortes condicionantes de atraso socioeconômico, a 

ABIMAQ usou o estudo “Doing Business 2010”, do Banco Mundial, para calcular seus 

impactos no preço das mercadorias. O fato de que a indústria brasileira gasta 2600 horas 

por ano organizando a burocracia para o pagamento de impostos é sem dúvida uma 

jabuticaba. Seus concorrentes internacionais gastam cerca de 1/6 disso. Tal resultado, 

quando multiplicado pelo custo médio por hora da mão de obra brasileira, de R$ 12,17, 

resulta em um custo tipicamente brasileiro de 0,36%. 

 O relatório da ABIMAQ revela também o Custo Brasil incidente 

especificamente sobre a indústria de máquinas e equipamentos (bens de capital). Nesse 

setor da indústria de transformação, o Custo Brasil é ainda mais elevado, alcançando 

43,8% da receita líquida (vide Tabela 3). Isso significa que o Custo Brasil encarece uma 

máquina produzida internamente em 43,8% do preço que é cobrado pelo ofertante 

estrangeiro. Em relação aos componentes do Custo Brasil da indústria de transformação, 

é notável a subida do impacto dos custos dos insumos básicos. Isso pode estar atrelado 

ao fato de que o preço dos insumos básicos da indústria de bens de capital é 

relativamente mais elevado dentro do país, já que o Brasil não possui o 

desenvolvimento tecnológico para produzir de maneira barata, por exemplo, chapa 

grossa de aço laminado (vide gráfico 8). Tal diferença na composição média dos custos 

dos insumos entre a indústria de transformação e a indústria de bens de capital é 

facilmente verificada na comparação entre as tabelas 4 e 5. 

 

 

  

    

  

 

   

Tabela 3: Custo Brasil da ABIMAQ para ind. de máquinas e equipamentos 
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Tabela 4 

Tabela 5 
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Relatório de Custo Brasil da FIESP (2013) 

 A primeira edição do estudo realizado pela FIESP com o objetivo de auferir o 

Custo Brasil foi publicada em março de 2013. Já tratamos dos conceitos e premissas 

metodológicas desse relatório no capítulo anterior, ocasião na qual observamos que é 

até agora o estudo mais completo e adequado para a análise da competitividade da 

indústria de transformação e de seu Custo Brasil. Diferentemente do relatório da 

ABIMAQ, o estudo da FIESP apresenta seus resultados diretamente em percentagem de 

diferencial de preços no mercado interno entre os produtos nacional e importado, em 

três níveis de comparação: com a China, com os países parceiros (dos quais mais 

importamos) e com os países desenvolvidos. 

 Estão incluídos na análise seis grupos de fatores: tributação (carga e burocracia); 

capital de giro; energia e matérias-primas; infraestrutura logística; custos extras de 

serviços a funcionários; e serviços non tradables. A eles soma-se o impacto da 

valorização cambial, que acaba por potencializar o diferencial de preços entre o 

produzido internamente e o importado. Segundo a análise da FIESP, o fator mais 

impactante no resultado consolidado do Custo Brasil é a tributação. 

 Sobre essa última variável, a FIESP utiliza uma metodologia de composição que 

leva em conta os tributos diretos, os tributos irrecuperáveis na cadeia e a burocracia para 

pagamento de impostos. Nesse cálculo, foi considerada a desoneração da folha de 

pagamentos que entrou em vigor para algumas atividades da indústria de transformação 

Gráfico 8: Diferencial de preço do aço entre Brasil e EUA 
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em 2012, reduzindo a participação da carga tributária no preço industrial em 0,5 ponto 

percentual.  

 Não restam dúvidas de que a tributação brasileira é uma jabuticaba que muito 

onera as empresas do país 

(vide Gráfico 9), mas sua 

carga é necessária para a 

manutenção do Estado 

brasileiro e dos serviços 

oferecidos por ele.  

A FIESP, em seu 

relatório, aponta para uma 

resolução que, mesmo 

sem reduzir a carga 

tributária, traria grande 

alívio para o setor produtivo nacional: realizar uma reforma tributária que elimine os 

tributos irrecuperáveis na cadeia produtiva. “Um importante atributo para a 

competitividade é que os tributos incidentes na produção onerem somente o valor 

adicionado a cada etapa da cadeia produtiva. Ou seja, o tributo deve ser não cumulativo, 

na medida em que todas as mercadorias e serviços adquiridos possam ser creditados 

para posterior abatimento do débito no momento da venda do produto final”. Em 

relação à China e aos países parceiros emergentes, esses impostos irrecuperáveis têm 

maior impacto no Custo Brasil que os tributos diretos (em relação aos países 

desenvolvidos o movimento é oposto).  O diferencial de preços gerado pelos impostos 

irrecuperáveis é de 6,1% em relação ao produto importado da China e de 6,0% em 

relação ao produto importado de um país parceiro emergente. Esses percentuais para os 

tributos diretos são de 5,1% e 5,6%.  

Na apreciação do Custo Brasil gerado pela burocracia tributária, o estudo 

“Doing Business” do Banco Mundial é novamente utilizado. As 2600 horas/ano que as 

empresas gastam nas tarefas de preparar, registrar e pagar tributos são comparadas às 

227 horas gastas em média pelos países parceiros no mesmo processo. Os países 

desenvolvidos analisados gastam 199 horas e a China 338 horas. Isso equivale, segundo 

a FIESP, a acréscimos no preço final dos bens de, respectivamente, 2,9%, 3,0% e 3,0%. 

Em relação ao custo para se obter capital de giro, as empresas brasileiras 

enfrentam uma grande barreira. Isso se deve à soma de uma alta taxa de juros (Selic) 

Gráfico 9 – Carga tributária X PIB per capita 



46 
 

com um spread bancário colossal, como já vimos na análise da ABIMAQ, que configura 

um juro real ao tomador muito maior que de qualquer país parceiro (vide gráfico 10). 

Esse panorama também afeta o nível de investimentos da indústria brasileira, devido ao 

maior custo de oportunidade. 

De acordo com 

estudo realizado pela 

própria FIESP em 2010, o 

Custo Brasil do capital de 

giro em relação aos países 

desenvolvidos, onde o juro 

real ao tomador é mais 

barato, é de 5,3%. Esse 

diferencial de preços é de 

4,5% em relação aos países 

parceiros, de 3,2% em relação aos países parceiros emergentes e de 4,4% em relação à 

China. 

A respeito do fator conjunto de energia e matérias primas, que ocupa a posição 

de maior Custo Brasil no relatório da ABIMAQ, o Brasil apresenta desvantagem de 

7,7% para o custo de produção chinês. Em relação aos países parceiros emergentes, o 

percentual também é bastante alto: 6,2%. A diferença de custos desse fator conjunto cai 

para apenas 0,1% em relação aos países parceiros desenvolvidos - ainda assim, é um 

Custo Brasil em um segmento que naturalmente o país deveria levar vantagem, dado a 

menor oferta de recursos naturais nas nações desenvolvidas. 

Figuram ainda no cálculo do Custo Brasil os gastos das empresas domésticas 

com as deficiências de estrutural logística (qualidade e densidade de rodovias, qualidade 

e densidade de ferrovias, qualidade dos portos), os custos extras de serviços a 

funcionários (serviços privados de saúde, assistência e previdência, em geral mal 

providos pelo Estado brasileiro) e os gastos com serviços non tradables prestados por 

terceiros (por exemplo, consultoria jurídica, auditoria, contabilidade, vigilância e 

limpeza).  

O resultado consolidado com a agregação de todos os fatores analisados mostra 

que o Custo Brasil leva a um acréscimo da ordem de 22,6% a 30,9% nos preços de 

produtos da indústria de transformação, quando em comparação com os de produtos 

Gráfico 10: Diferencial de custo do capital de giro 
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estrangeiros. O quadro resumo, sem ainda a incorporação do diferencial cambial, é 

exibido no Gráfico 11. 

 

 

 Ao se considerar a valorização de 14% do real ante o dólar, capturada pelo 

Índice Big Mac46, verifica-se que o produto importado chega ao mercado interno mais 

barato em valor de nossa moeda local; se o preço do produto brasileiro é de R$ 100, 

ainda sem contabilizar o Custo Brasil, o produto importado correspondente custará 

apenas R$ 87,7. Quando incorporamos tal efeito no Custo Brasil, acrescido da carga 

relativa de impostos indiretos (IPI, ICMS, PIS/Cofins) e descontados os gastos com 

imposto de importação, frente e seguros dos bens importados, alcançamos o resultado 

final do diferencial de custos que pune, via preço, as empresas produtivas do ramo 

industrial brasileiro: 34,2% em relação aos países parceiros, 30,8% em referência aos 

parceiros desenvolvidos,  38,0% quanto aos países parceiros emergentes e 34,7% com 

relação à China. 

 

  

 

 

                                                           
46 Elaborado pela The Economist. Sua metodologia é baseada na Teoria Paridade do Poder de 
Compra, segundo a qual as taxas de câmbio devem se ajustar para que o preço de uma cesta 
de bens seja o mesmo nos distintos países. O índice Big Mac expressa o desvio (positivo ou 
negativo) que a taxa de câmbio de cada país possui em relação ao nível necessário para que 
um Big Mac tenha preço em US$ idêntico ao verificado nos EUA. 

Gráfico 11 – Quadro resumo do Custo Brasil calculado pela FIESP 
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O consenso a respeito do Custo Brasil 

  

 Os estudos da FIESP e da ABIMAQ trazem resultados bastante divergentes 

acerca do cálculo do Custo Brasil para a indústria de transformação (vide Tabela 647).  

O diferencial de preços entre os bens domésticos e internacionais causado pelas 

ineficiências do sistema produtivo brasileira é da ordem de 36% para a ABIMAQ e de 

23% para a FIESP. Embora os valores sejam consideravelmente discrepantes, a 

magnitude de ambos é suficiente para 

exibir o forte impacto do Custo Brasil 

nos preços dos produtos nacionais, 

evidenciando a baixa competitividade 

de nossa indústria. 

As diferenças percentuais dos 

componentes do Custo Brasil podem 

ser explicadas, em parte, por questões 

metodológicas e pelo ano de 

referência dos dados (a FIESP utiliza 

dados mais atuais que a ABIMAQ). 

Nesse último quesito, é notável a diferença em relação ao custo do capital de giro, já 

que as taxas de juros no Brasil caíram persistentemente de Agosto de 2011 a Março de 

201348. Em 2010, ano de realização do estudo da ABIMAQ, a taxa básica de juros 

(Selic) atingiu o valor de 10,75% ao ano, ao passo que nos meses anteriores à 

divulgação do relatório da FIESP a Selic alcançou seu menor nível histórico, a 7,25% 

ao ano. 

Os fatores consensuais de Custo Brasil para as duas entidades industriais são, 

como se vê na Tabela 6, os impostos irrecuperáveis na cadeia produtiva, a carga 

tributária direta, a burocracia, a precária infraestrutura logística e o elevado custo de 

matérias primas e da energia. O fato de que a FIESP não considera o custo do 

investimento um dos componentes do Custo Brasil é justificado pela entidade por isso 

representar uma dupla contagem do impacto dos juros ao tomador. Já a contabilização 

dos serviços extras e non tradables pela FIESP, variáveis de difícil mensuração, deriva 

de estudos precedentes realizados sobre o tema realizados pela própria entidade. 

                                                           
47 Elaboração própria. 
48 http://www.bcb.gov.br/?COPOMJUROS 

ABIMAQ FIESP
Impostos irrecuperáveis 3.0% 5.7%
Carga tributária direta 2.8% 7.5%
Burocracia 0.4% 3.0%
Custo do capital de giro 7.9% 5.3%
Custo do investimento 1.2% -
Infraestrutura logística 1.9% 1.6%
Matérias primas e energia 19.1% 0.1%
Serviços extras a funcionários - 0.6%
Serviços non tradables - -1.1%
Custo Brasil consolidado 36.3% 22.7%

Custo Brasil em relação a nações desenvolvidas

Sem consideração do impacto cambial

Tabela 6 – Custo Brasil para FIESP e ABIMAQ 
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Capítulo V: O Custo Brasil da Educação 
 

  

 Impostos altos, infraestrutura deficiente, hipertrofia burocrática, alto de custo de 

oportunidade do crédito e do capital de giro, matérias primas e energia caras, além de 

serviços extras que as empresas tem de contratar pela ineficiência do governo...Todos 

esses Custos Brasil podem ser facilmente localizados nas planilhas de custos das 

empresas brasileiras, principalmente nas industriais.  

 Há ineficiências sistêmicas no Brasil, porém, que não podem ser identificadas 

nas planilhas financeiras “a olho nu”. São, modo geral, custos indiretos às empresas 

nacionais, que estão ausentes da seleção do Custo Brasil estabelecida por FIESP e 

ABIMAQ. As duas entidades inclusive admitem essa possibilidade; Mário Bernardini, 

Assessor Econômico da Presidência da ABIMAQ, até chega a citar algumas dessas 

ineficiências no relatório de sua organização: por exemplo, baixa qualidade do sistema 

educacional e menor nível de escolaridade.  

 Em referência ao fator educacional supracitado, vale recordar seu impacto no 

exercício de mensuração Custo Brasil de ROTH (2006). Para o autor dessa obra, o 

descompasso de nosso nível educacional traz perda de 5% do PIB potencial do país, e a 

minoração de tal ineficiência geraria um adicional de 10% no crescimento anual do PIB. 

Teríamos, nessas condições, um adicional de PIB de R$ 220 bilhões em 201249.  

 A magnitude do impacto educacional na economia auferida na simulação 

elaborada por Roth levanta uma questão fundamental: não deveria a educação figurar no 

rol dos componentes do Custo Brasil? O cálculo dessa agregação de jabuticabas azedas 

não seria amplamente incompleto sem o fator educacional, visto que Roth credita a ela 

peso correspondente à metade do impacto da carga tributária? 

 Sem dúvida é bastante complexo calcular o efeito do nível educacional dos 

trabalhadores e da sociedade no diferencial de preços entre bens nacionais e importados. 

A não ser quando a educação entra na conta “serviços extras a funcionários”, nos casos 

de pagamento de cursos de qualificação e na ajuda de custo para pagamento de creches 

e escolas aos filhos dos funcionários, não há saída metodológica simples para computar 

o componente educacional do Custo Brasil. 

                                                           
49 IPEAData. 
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 Não é intenção do presente estudo apontar uma solução definitiva para a 

operação de computo da educação e nem calcular o Custo Brasil da educação. Mas o 

caminho que será trilhado para entender a importância econômica e competitiva da 

educação pode trazer pistas de como solucionar tal problemática. Usaremos como base 

o estudo “Relatório Educação: Gastos públicos e propostas de melhorias”, organizado 

pelo DECOMTEC-FIESP em 2010. 

 A educação tem fundamental influência em pelos menos três processos 

econômicos vitais ao aumento da competitividade de uma nação: a elevação da 

produtividade, o crescimento econômico e o desenvolvimento humano. Por isso, deve 

ser vista como chave para a evolução de um país. 

 Em termos do nível atual de competitividade do Brasil, o processo de elevação 

da produtividade é o mais decisivo. Essa análise é feita recorrendo ao WCY, Índice de 

Competitividade do IMD, que coloca o Brasil na 52ª posição do ranking (entre 59 

países) do quesito Produtividade e Eficiência. No ranking de Economia Doméstica, 

relacionado à pujança e crescimento econômico, o Brasil ocupa a 25ª colocação. Já no 

ranking de Saúde e Meio Ambiente, ligado ao conceito de desenvolvimento humano, o 

Brasil é o 35º colocado. Para galgar posições em matéria de competitividade, é patente a 

atenção que deve ser dada à questão da produtividade. 

 O conceito econômico de produtividade é “relação entre a quantidade ou valor 

produzido e a quantidade ou o valor dos insumos aplicados à produção50”. Em outras 

palavras, é a capacidade de um fator (trabalho ou capital, na teoria simples) de gerar 

produção final. Essa relação é sintetizada na equação de produtividade (PTF, ou 

Produtividade Total dos Fatores): 

 

� PTF = Y / aK + bL 

 

 Em que Y é a produção, K é a quantidade de insumo capital, L é a quantidade de 

insumo trabalho e “a” e “b” são regressores da função de produção Y=f(K, L).51 “a” 

corresponde à produtividade marginal do capital e “b” à produtividade marginal do 

trabalho. 

 

                                                           
50 Dicionário Houaiss online. 
51 BLANCHARD, Olivier. Macroeconomia. Pearson, 2011, São Paulo. 5a edição. Pág. 194. 
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 Assim, a força de trabalho é mais intensiva em produtividade se com o mesmo 

número de trabalhadores é gerada mais produção. A produtividade pode ser ainda 

medida pela remuneração dos fatores; no caso específico do fator trabalho, o salário é 

um indicativo da produtividade, já que no equilíbrio econômico as firmas que geram 

produção têm lucro zero (gastam o que recebem na remuneração dos fatores de acordo 

com suas produtividades).  

 Segundo o economista Jonathan Gruber52, “há pouca controvérsia a respeito de 

que as pessoas mais instruídas ganham mais”. Ora, se os salários são uma medida de 

produtividade, a afirmação de Gruber corresponde a afirmar que uma pessoa mais 

educada (instruída) é mais produtiva, e assim uma nação com indivíduos mais educados 

terá nível maior de produtividade. A produtividade de um trabalhador, sua competência 

para gerar produção, depende de sua capacidade de assimilação de processos e 

conhecimentos, dos mais específicos aos mais gerais, e isso está intimamente ligado à 

formação educacional. A escola fornece a base de conhecimentos gerais e dos processos 

físicos que permite, por exemplo, a um torneiro mecânico realizar sua função com 

maior eficiência. Oferece ao agricultor o aprendizado necessário acerca de biologia e 

ciclos temporais para que ele melhor desempenhe sua profissão. Esses exemplos estão 

restritos aos conhecimentos dos ensinos fundamental e médio; os módulos técnico e 

superior educacionais capacitam os indivíduos de uma sociedade para exercerem 

funções produtivas de mais elevada complexidade e fomentam o fenômeno da inovação, 

vital ao processo de aumento da produtividade de uma economia no longo prazo. 

 Em 1993, Luciano Coutinho, atual presidente do BNDES, coordenou a 

elaboração de um documento intitulado "Estudo da Competitividade da Indústria" 

produzido em conjunto pela UNICAMP, UFRJ, Fundação Dom Cabral e FUNCEX. Na 

sua introdução, tal estudo tece considerações a respeito da importância da educação no 

ganho de escala das empresas (produtividade) fruto da capacidade de inovação53: "o 

alcance de maior competitividade de uma indústria não depende do uso de 

equipamentos e sistemas infomatizados. Isto porque não se trata apenas de adotar 

inovações mas, principalmente, de ser capaz de gerar inovações. (...) Ao contrário do 

que ocorre nos perfis e requisitos ocupacionais da automação rígida, no conjunto de 

requisitos que agora emerge, diminui sensivelmente a importância da habilidade 

manual, e o melhor desempenho diz respeito principalmente ao conceito mais amplo do 

                                                           
52 GRUBER, Jonathan. Finanças públicas e política pública. LTC, 2009, Rio de Janeiro. 2ª edição. Pág. 177 
53FOGAÇA, Azuete. Estudo da Competitividade da Indústria Brasileira. 1993, Campinas. Pág. 30. 
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processo de trabalho, a uma atitude cooperativa e ao uso de habilidade intelectuais que 

são produtos da Educação Geral, ou seja, do conjunto de conteúdos das diferentes áreas 

do conhecimento que compõem os currículos do ensino básico regular, voltados para o 

desenvolvimento pleno das capacidades/potencialidades individuais". Segundo o estudo, 

se o objetivo é melhorar a produtividade sistêmica, "o que se deve buscar, no que se 

refere à Educação, é a elevação do nível de escolaridade da população como um todo. 

(...) Diferentemente das soluções típicas do fordismo, os problemas de qualificação do 

trabalhador direto não se resolvem mais por tentativas isoladas ou setoriais e nem pelo 

atendimento apenas parcial da população em idade escolar".54 Isso está ligado ao fato de 

que, em 1993, o diagnóstico era de que a grande fraqueza do trabalhador brasileiro é de 

basic skills, "isto é, de competências básicas, e não de habilidades passíveis de serem 

adquiridas em treinamentos operacionais"55. Essa interpretação se perpetua hoje em dia, 

embora tenha ganhado força a defesa principal do ensino técnico. Há de se pensar, 

porém, que o ensino técnico depende, qualitativamente, da base de aprendizado 

precedente adquirida pelos alunos na "Educação Geral". 

 Ainda em referência a FOGAÇA (1993), a percepção de que a qualificação da 

mão de obra é um dos maiores obstáculos na busca da competitividade está baseada em 

pesquisa realizada pela CNI (Confederação Nacional da Indústria) em 1992, na qual "o 

item "nível educacional dos empregados" foi apontado como o segundo mais importante 

entre os fatores que dificultam a elevação da qualidade e da produtividade, perdendo 

apenas para a falta de recursos financeiros para investimento em modernização"56.          

 Uma sociedade com bons níveis educacionais onde há uma mão de obra 

qualificada é, portanto, condição sine qua non para uma nação desenvolvida em termos 

de produtividade. Como já dito, no estado atual do Brasil, desenvolver-se em termos de 

produtividade significa tornar-se mais competitivo, fato imperante para nosso 

desenvolvimento econômico. O professor da FEA-USP57 James Wright sintetiza tal 

linha de pensamento: “Temos um desafio enorme de melhorar a produtividade, o que 

obviamente envolve qualificação profissional, infraestrutura e taxa de poupança, entre 

outros. Mas o desafio fundamental é o desenvolvimento da educação”58. 

                                                           
54 FOGAÇA, Azuete. Estudo da Competitividade da Indústria Brasileira. 1993, Campinas.. Pág. 33. 
55 IDEM. Pág. 12. 
56 IDEM. Pág. 9. 
57 Faculdade de Economia, Administração, Contabilidade e Atuária da Universidade de São Paulo. 
58 O Estado de S. Paulo. Sexta-feira, 9 de novembro de 2012. Caderno especial. Página H2. 
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 Para melhorar ilustrar a forte correlação entre produtividade do trabalhador e seu 

nível educacional, ou da produtividade nacional com a educação no país, vejamos dois 

exemplos de cruzamento de variáveis educacionais com a produtividade, medida com 

PIB por trabalhador a PPP de 1990 (extraída da base de dados do Banco Mundial59). 

 O primeiro cruzamento está expresso na Tabela 7, que relaciona os percentuais 

de alfabetização da população adulta de países parceiros com suas respectivas 

produtividades por trabalhador (média 2005-2011). A amostra é formada por países 

parceiros que possuem dados recentes nas estatísticas extraídas da ONU60. É notável a 

relação positiva entre a porcentagem de alfabetizados na população adulta e a 

produtividade média nos países analisados, com exceção da inversão de posições de 

Argentina e Uruguai. Isso provavelmente se deve à relativa abundância natural de 

insumos da Argentina em relação ao Uruguai, o que tende a elevar a produção total do 

país. Com essa comparação, podemos supor que se o Brasil elevar em 8,2% a sua taxa 

de alfabetização, alcançando o Chile – sul-americano e emergente como o Brasil -, e 

considerando a população brasileira ocupada em 91,1 milhões no ano de 201161 (mesmo 

ano de referência das outras duas variáveis), teríamos um adicional de PIB de 

aproximadamente R$ 1,7 trilhão, mais de um quarto de nosso PIB atual. Trata-se,claro, 

de uma simulação, ceteris paribus62, mas que evidencia a validade empírica do 

argumento de que uma população mais alfabetizada será mais produtiva. 

    

  

                                                           
59 Disponível em: http://data.worldbank.org/data-catalog/world-development-indicators 
60 Disponível em: http://data.un.org/ 
61 IBGE. Os dados coletados vão até 2009; aplicou-se então a taxa média anual de crescimento 
populacional dos últimos 4 anos para estimar-se a população ocupada em 2011. 
62 Supondo todas as outras variáveis que influem no PIB constantes. 

% alfabetizados na população adulta Produtividade média (PIB por trabalhador)
Brazil 90,30 12.932
Mexico 93,07 19.770
Argentina 97,80 26.180
Uruguay 98,07 23.255
Chile 98,55 31.124
Italy 98,93 45.653

Tabela 7 – Produtividade x Alfabetização 
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 O segundo cruzamento é apresentado no gráfico 1263, relacionando as 

produtividades médias (entre 2005 e 2011) com os anos de escolaridade médios das 

populações de 116 países.  

 

O resultado, como verificamos, é uma curva que evidencia o impacto 

exponencial dos anos de escolaridade (eixo X) de uma população em sua produtividade 

(eixo Y). Os dados de produtividade foram retirados da base do Banco Mundial, 

enquanto os dados de “anos de escolaridade” são provenientes do PNUD. Cada um dos 

116 países está representado por um ícone, enquanto o Brasil está destacado em cor 

diferente. O fato de o Brasil estar acima da curva gráfica não quer dizer que ele 

apresenta-se em boa posição. Isso porque os países que se encontram na mesma porção 

do gráfico que o Brasil, em sua maioria, são nações subdesenvolvidas, que pouco 

competem com o Brasil no comércio global. Como vimos na Tabela 7, os países 

parceiros apresentam produtividades médias bem mais elevadas, posicionando na 

porção direita do gráfico em sua maioria. 

Utilizando agora a variável econômica PIB per capita, ao invés de PIB por 

trabalhador, conseguimos perceber a correlação positiva entre os anos de escolaridade 

(fonte: PNUD) e o nível de riqueza das nações (fonte: Banco Mundial), dada pela 

                                                           
63 Elaboração própria. 

Gráfico 12 – Produtividade x Anos de escolaridade 
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inclinação positiva da linha de tendência (ou reta de regressão). Essa relação está 

expressa no gráfico 1364: 

 

 Tendo representado graficamente a relação gráfica e teórica entre o nível 

educacional e a produtividade de uma economia, podemos tratar agora da influência da 

educação nos processos de desenvolvimento social e de crescimento econômico, 

igualmente caros à noção de competitividade. 

 A conexão entre os três pontos com a educação é bem exibida por Paulo Skaf, 

Presidente da FIESP65: “É consensual a importância do ensino para o desenvolvimento 

socioeconômico. Crianças e jovens contemplados com escolaridade de excelência são 

mais produtivos quando iniciam suas atividades no mercado de trabalho. Logo, a 

formação técnica, pedagógica e acadêmica do trabalhador é essencial para o avanço das 

práticas manufatureiras, aumento da produtividade, utilização correta da tecnologia e 

maior competitividade das empresas nacionais frente à concorrência externa. Ademais, 

é importante considerar que a educação não capacita somente o aluno, mas o grupo de 

pessoas com as quais se relaciona. Há evidências de aprofundamento da consciência 

                                                           
64 Elaboração própria. 
65 Relatório Educação: Gastos públicos e propostas de melhorias. FIESP. 2010. Pág. 7. 
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cidadã, maior participação política e melhores cuidados com a saúde pessoal em 

indivíduos mais escolarizados”. 

  Por essa correlação da educação com o tema econômico e com a saúde nacional, 

a influência da escolaridade no Índice de Desenvolvimento Humano é bastante 

considerável (vide Gráfico 14), visto que ele é composto por três indicadores: PIB per 

capita; expectativa de vida ao nascer; e analfabetismo e taxa de matrícula nos níveis de 

ensino. No gráfico 14 abaixo, retirado do estudo da FIESP, é clara a relação positiva 

entre os anos de escolaridade e o IDH. 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O

 Brasil encontra-se, no IDH 2011, na posição 84º do ranking, com um índice 

considerado médio alto. Através da tabela 8, abaixo, verifica-se que a maior disparidade 

negativa do Brasil em relação às nações logo acima no ranking é justamente a média de 

anos de escolaridade. 

 

Gráfico 14: Anos de escolaridade X IDH 
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 No tocante ao crescimento econômico, uma bibliografia plural oferece 

relevantes comparações do impacto econômico do aumento de um ano na escolaridade 

da População Economicamente Ativa (PEA). 

  De acordo com LAU (1991), esse efeito equivale a uma variação percentual de 

2,34% no PIB real da América Latina, no ano de 1985. Já para BARRO (2001), haveria 

uma consequência de elevação de 0,44% na taxa de crescimento anual do PIB – entre 

1965 e 1995 – para uma seleção de países da OCDE, Ásia e América do Sul. Aplicado 

estritamente ao caso brasileiro, o estudo BARROS&MENDONÇA (1997) estima que 

incremento de um ano na escolaridade do Brasil geraria aumento e 0,35% na taxa média 

de crescimento anual da renda per capita brasileira, entre 2000 e 2025. Esses pequenos 

percentuais, quando multiplicados pelos grandes números de nosso PIB, configuram-se 

saltos quantitativos em nosso nível econômico. 

 A importância da educação no desenvolvimento econômico possui embasamento 

teórico dado pelos modelos de crescimento que consideram o capital humano – 

Tabela 8: Índice de Desenvolvimento humano 2011 
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“conjunto de habilidades que o aluno adquire ao frequentar uma escola e que o torna um 

trabalhador melhor”66. Assim como uma fábrica possui um estoque de capital físico 

(maquinário, por exemplo), as nações possuem um estoque de capital humano que, 

aliado ao capital físico, permite seu desenvolvimento. Modelos como o de MINCER 

(1958), que incorpora capital humano ao modelo básico de crescimento (o modelo de 

Solow) sugerem que “é possível descrever aproximadamente 40% da diferença de renda 

entre o Brasil e os EUA pelo atraso educacional em nosso país”67. 

 Para se ter uma ideia da necessidade de capital humano para o crescimento da 

indústria brasileira, o Mapa do Trabalho Industrial (Senai) de 2012 calcula em 7,2 

milhões a quantidade de mão de obra especializada que precisará se formar até 2015 

para atender à demanda da indústria do país68. Serão trabalhadores formados em cursos 

técnicos e de média qualificação, para atuar em 177 ocupações industriais. Desses 7,2 

milhões postos de trabalho para técnicos, 1,1 milhão serão novas oportunidades para 

jovens ingressantes no mercado de trabalho e 6,1 milhões estão relacionados a 

capacitação de trabalhadores para “acompanhar os avanços tecnológicos e a evolução 

das normas de qualidade, regulamentações e certificações de produtos”. Segundo 

Marcio Guerra Amorim, gerente executivo adjunto do Senai, “Para elevar a 

competitividade da indústria é necessário atualizar também os trabalhadores que já estão 

no mercado”69.  

 A oferta atual de capital humano no Brasil é, para determinadas funções 

fundamentais ao desenvolvimento econômico, insuficiente. Segundo estudo da 

Confederação Nacional da Indústria (CNI), há hoje um déficit de 150 mil engenheiros 

no país70. Apesar de serem os profissionais mais bem pagos do mercado, apenas 10% 

dos universitários do Brasil cursam carreiras ligadas à Engenharia. Segundo o IMD, 

somadas as áreas de ciências e de Engenharia, o percentual é de 15,2%, enquanto no 

Chile e na China essa relação atinge, respectivamente, 29,3% e 55,1%71.  Resultado: 

hoje o país tem seis engenheiros para cada mil pessoas economicamente ativas, 

                                                           
66 PESSÔA, Samuel de Abreu & Fernando H. B. Filho. Educação e crescimento: o que a evidência empírica 
e teórica mostra? EconomiA, Brasília(DF), v.11, n.2, p.296, mai/ago 2010 
67 IDEM. 
68 Indústria precisa de 7,2 milhões de técnicos até 2015. O Estado de S. Paulo. Especial Brasil 
Competitivo. H4. 9 de novembro de 2012. 
69 IDEM. 
70 Faltam 150 mil engenheiros no País. O Estado de S. Paulo. Especial Desafios Brasileiros. H10. 22 de 
outubro de 2012. 
71 Com técnicos, produtividade cresce. O Estado de S. Paulo. Especial Brasil Competitivo. H7. 9 de 
novembro de 2012. 
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enquanto esse número é de 25 engenheiros em cada mil no Japão e EUA. “Estima-se 

que, pelos investimentos que estão previstos, o Brasil precisaria de cerca de 300 mil 

profissionais de engenharia para os próximos cinco anos”, diz José Tadeu da Silva, 

presidente do Confea72. Essa oferta de capital humano é necessária para suprir a 

demanda superaquecida com as obras do PAC, Copa do Mundo e Olimpíadas. Com a 

demanda maior que a oferta (já que estão sendo emitidos apenas 43 mil registros 

anualmente), o que acontece é uma sobrevalorização salarial nessa área, o que onera a 

folha de pagamento das empresas, configurando-se assim mais claramente como um 

Custo Brasil.  

 O estudo da FIESP “Relatório Educação: Gastos públicos e propostas de 

melhorias” (2010) apresenta ainda o Custo Brasil da Educação na ótica da ineficiência 

de nosso sistema educacional, para além de sua parca robusteza e do grau de 

investimento na área. “Fatores políticos, econômicos e sociais e até mesmo 

características físicas do país determinam o nível de escolaridade de sua população. 

Considerando algumas dessas variáveis na análise, estimou-se qual seria o nível 

educacional do Brasil, caso os gastos públicos na área fossem despendidos 

eficientemente”73. De forma sintética, concluiu-se que a ineficiência da gestão 

educacional no país gera ma perda de 2,14 anos de escolaridade em relação a um grupo 

de países selecionados, todos da América Latina74. Se o nível de escolaridade média no 

Brasil, entre 2000 e 2010, foi de 6,14 anos, teríamos num cenário de maior eficiência 

um nível de escolaridade de 8,28 anos. Ao se analisar o PIB per capita médio dos países 

selecionados entre 1999 e 2008, verifica-se que há uma perda de PIB per capita no 

Brasil de US$ 894 por conta da ineficiência educacional. Ou seja, o aumento do nível de 

escolaridade do Brasil para 8,28 anos elevaria o PIB per capita em 10,5% no período 

1999 a 2008 (1,77% ao ano)75. Assim, estima-se que o custo médio anual da ineficiência 

em gastos públicos em educação no Brasil é da ordem de R$ 56,7 bilhões, o que a 

preços correntes de 2009 corresponde a 1,8% do PIB. 

 Dado o exposto nesse capítulo, fica evidente a absoluta importância da educação 

na determinação do nível de produtividade, e assim de competitividade, de uma nação. 

                                                           
72 Faltam 150 mil engenheiros no País. O Estado de S. Paulo. Especial Desafios Brasileiros. H10. 22 de 
outubro de 2012. 
73 Relatório Educação: Gastos públicos e propostas de melhorias. DECOMTEC-FIESP. Outubro de 2010. 
Pág. 41. 
74 Equador, Peru, Bolívia, El salvador, Nicarágua, Paraguai e Uruguai. 
75 Relatório Educação: Gastos públicos e propostas de melhorias. DECOMTEC-FIESP. Outubro de 2010. 
Pág. 44. 
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Pela análise observada, concluímos que parte de nosso baixo desempenho em matéria 

competitiva deriva de nossos gargalos educacionais, o que leva a afirmação de que, 

invariavelmente, a educação deveria integrar o rol de componentes do Custo Brasil. 

Ademais, a significância auferida da educação no desenvolvimento socioeconômico 

permite a crítica aos índices de competitividade da FIESP e do IMD, que dão peso de 

apenas 6,25% e 5%, respectivamente, ao elemento educacional no cálculo da 

competitividade geral das nações. No próximo capítulo, analisaremos o desempenho 

brasileiro em algumas das variáveis educacionais inseridas nos índices internacionais de 

competitividade (IMD e WEF), de modo a começar a traçar as características de nosso 

sistema educacional que pesam sobre nosso potencial competitivo. 

   

  

Capítulo VI: Educação nos Rankings de Competitividade 
 

 Iniciaremos a análise do desempenho brasileiro nos segmentos de educação que 

compõe os rankings de competitividade pelo IC-FIESP, do qual já tratamos antes, 

produzido nacionalmente. A síntese de tal quadro pode ser visto no gráfico 15.   

  

 À partir dessa ilustração gráfica, é notável que a trajetória histórica educacional 

do país, apesar de ascendente, ainda não atingiu o nível do desempenho dos países mais 

competitivos e dos países selecionados (com renda média e IC emergente), no que tange 

ao analfabetismo e média de anos de escolaridade. A discrepância é maior em relação 

Gráfico 15 – Brasil e o desempenho educacional no IC-FIESP 2012 
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aos países competitivos, o que auxilia na identificação da educação como potente fator 

de competitividade – são 4,1 anos de diferença em termos de escolaridade e quase 10% 

em relação ao analfabetismo. Vale notar também a diferença já anunciada de formação 

de engenheiros no Brasil em relação a países mais competitivos, como a China: em 

2009, foram formados 55.427 engenheiros no Brasil; na China, no mesmo ano, foram 

1.918.428.  

 Quanto ao ranking de competitividade organizado pelo Fórum Econômico 

Mundial (WEF), também já discutido anteriormente, é nítido a má colocação geral do 

Brasil nos pilares relacionados à educação (4º e 5º pilares): 88 de 144 países em 

Educação Primária e Saúde Básica e 66 de 144 em Educação Superior e Treinamento. É 

possível identificar de maneira mais visível o desempenho brasileiro analisando em 

detalhe os fatores educacionais de competitividade. Em relação à qualidade da educação 

primária, a posição é o longínquo 126º posto – bastante melhor está o Brasil no quesito 

Taxa de Matrícula no Ensino Primária: 60º lugar. No quinto pilar, os desempenhos são 

inconstantes: o Brasil vai muito bem em Matrícula no Ensino Secundário (17º 

colocado), Oferta de Serviços de Pesquisa e Treinamento (34º colocado) e Treinamento 

do Staff (33º colocado). Porém, atinge nível satisfatório em Administração das Escolas 

(52º colocado) e passa a estar abaixo da mediana em Matrícula no Ensino Terciário 

(80º), Acesso a Internet nas escolas (88º), chegando a estar na ingrata posição 132ª 

acerca da Qualidade do Ensino de Matemática e Ciências. O cenário global é bem 

ilustrado no fator Qualidade do sistema Educacional: o Brasil encontra-se na 116ª 

colocação entre 144 países.  

 Esse cenário de desempenho ruim do país nos quesitos de educação dos rankings 

de competitividade é confirmado pelo resultado do WCY-IMD (também já analisado 

em capítulos anteriores). Na média geral do subfator Educação, dentro do fator 

Infraestrutura, o Brasil ocupava a posição 56ª em 2011, tendo subido duas colocações 

em 2012. Essa melhora não é nem perto do suficiente para apagar as colocações 

vexatórias do país nos componentes desse subfator: como síntese, assumiremos o fato 

de o Brasil ter se colocado na 55ª posição dentre 59 países em Sistema Educacional e ter 

sido o 48º entre 53 países no PISA. A seguir, alguns dos rankings educacionais em que 

o Brasil aparece nas últimas colocações. O país, entretanto, está relativamente bem 

colocado em duas variáveis: gasto público total em educação (% PIB) – 28º colocado – 

e gasto público total em educação per capita (US$) – 38º colocado. 
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Tabela 9: Rankings de Analfabetismo e Habilidade de Linguagem - IMD 
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Tabela 10: Rankings de Razão Aluno/Professor (ensinos primário e secundário) – 

IMD 
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Tabela 11: Rankings de Sistema Educacional e Ciência nas Escolas - IMD 
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PARTE II – A EDUCAÇÃO BRASILEIRA 
 

 

Capítulo VII: O Histórico de Investimento em Educação no Brasil 
 

Não é uma novidade a ausência do fator educacional na agenda para o 

desenvolvimento econômico brasileiro, muito embora existam alguns bons exemplos 

históricos de como economia e educação foram trabalhadas em conjunto para o 

fortalecimento competitivo do país, em especial da indústria. 

 No livro clássico da historiografia brasileira, Formação Econômica do Brasil de 

Celso Furtado, é possível observar que antes do primeiro governo de Getúlio Vargas a 

política de competitividade no país se limitava quase que exclusivamente à manipulação 

cambial. Para manter a lucratividade do negócio do café, principal produto da pauta de 

exportação e maior gerador de renda para economia brasileira, o governo nacional 

realizou uma desvalorização cambial de mais de 600% de 1889 a 1939 (ver Gráfico 16), 

muito em função da emissão monetária, que mais dobrou em 20 anos76. Isso porque um 

mesmo valor recebido pelos 

exportadores em moeda 

estrangeira passava a ser 

maior em moeda local.  

O efeito era benéfico 

também para os que 

produziam para o mercado 

interno, principalmente a 

indústria de transformação. A 

depreciação cambial encarecia 

os produtos importados 

concorrentes, tornando o 

produto nacional 

relativamente mais atraente. Não é por acaso que quatro importantes surtos de produção 

industrial na primeira metade do século XX aconteceram em períodos de câmbio mais 
                                                           
76 VILLELA & SUZIGAN, Política Econômica e Crescimento..., p. 412-413. Relatórios da Caixa de Amortização e do 
Serviço de Estatística Econômica e Financeira do Ministério da Fazenda) 

Gráfico 16 – Taxa de câmbio no Brasil (1889-1939) 
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elevado.Não se pode, também, esquecer de outros dois mecanismos frequentemente 

usados na defesa da competitividade nacional: a proteção tarifária e o investimento em 

infraestrutura, principalmente em transportes. Já em 1844, o então Ministro da Fazenda 

Alves Branco dizia que as barreiras tarifárias brasileiras tinham como efeito “não só 

preencher o déficit do Estado, como também proteger os capitais nacionais já 

empregados dentro do país em alguma indústria fabril e animar outros a procurarem 

igual destino”. A questão da infraestrutura estava ligada principalmente ao fornecimento 

de condições para a expansão das lavouras do café, por exemplo, as ferrovias, mas 

tiveram impacto em todos os outros setores ao dinamizar a economia brasileira.   

 

Planos econômicos brasileiros antes de 1964: a educação ausente 

 

 Quando se fala em planos de desenvolvimento anteriores ao período de regime 

militar no Brasil, os dois mais comumente lembrados são o Plano SALTE, no Governo 

Dutra, e o Plano de Metas, no Governo de Juscelino Kubitschek. Ambos foram projetos 

de investimento na economia bastante abrangentes, envolvendo uma série de setores 

para proporcionar um impulso ao avanço principalmente da indústria brasileira. 

Entretanto, possuem em comum também uma orientação de investimentos 

principalmente em energia e transportes, deixando de lado o sistema educacional, que 

como vimos anteriormente é o responsável pela qualificação da mão de obra, 

importantíssimo fator produtivo. 

 

Plano Salte 

 O plano econômico instaurado pelo Presidente Eurico Gaspar Dutra, no ano de 

1950, tinha como objetivos principais o controle da inflação, a elevação dos padrões 

sanitários e a remodelagem dos sistemas de transporte e energia no país. Durante sua 

vigência entre 1950 e 1951, foram gastos Cr$ 19,9 bilhões, assim distribuídos: 57% para 

Transportes, 16% para Energia, 14% para Alimentação e 13% para Saúde (ver Gráfico 

17). 
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 Não há como objetivar se o Plano SALTE tinha como objetivo geral a melhora 

da qualidade de vida dos 

brasileiros, tornar o Brasil 

mais atraente para 

investimentos estrangeiros 

ou aperfeiçoar as 

capacidades produtivas do 

país, ou tudo isso 

conjuntamente. A questão 

principal é que para a 

concretização de cada um 

desses objetivos o sistema 

educacional deveria merecer 

especial atenção, tanto pelo aspecto técnico como pelo social – o que não ocorreu.  

 O Plano SALTE foi uma tentativa de orientar os investimentos públicos e 

privados nos setores apontados como mais deficitários pela Missão Cooke (1942), sobre 

a qual trataremos adiante. O governo, porém, parece ter negligenciado uma importante 

conclusão do relatório dessa Missão: o atraso econômico resultante da falta de 

qualificação da classe trabalhadora no Brasil.  

Plano de Metas: Juscelino Kubitschek 

 Outro marcante plano econômico da história brasileira foi o projeto 

desenvolvimentista de Juscelino Kubitschek, presidente que sucedeu Café Filho, o 

famoso Plano de Metas, anunciado com o objetivo de fazer o país progredir “50 anos 

em 5”. Assim como o Plano SALTE, as áreas consideradas mais estratégicas eram 

Transportes e Energia. Juntas, elas representavam 73% dos mais de 355 bilhões de 

cruzeiros requeridos para investimentos ao longo do período de 1956-1961 em que 

vigorou o Plano (ver tabela 12)77. Não entrando nos detalhes das metas de 

desenvolvimento estabelecidas por esse plano, o governo logrou importantes avanços 

nos setores mais problemáticos diagnosticados pela Missão Cooke (1942) e pela 

Comissão Mista Brasil - Estados Unidos (1951-1953): aumento da geração e 

distribuição de energia de 2806 megawatts em 1954 para 5783 megawatts em 196278; 

                                                           
77 LESSA, Quinze anos de política econômica.  
78 IDEM 

Gráfico 17: Distribuição de recursos do Plano Salte 
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expectativa de vida subindo de 45,9 para 52,7 anos entre o início e o final do Plano79; 

taxa crescimento anual médio, entre 1952 e 1961, do valor adicionado da indústria de 

bens de capital atingindo 20,3%; entre muitos outros80. 

 

 O sistema educacional brasileiro, porém, continuou a parte do projeto de 

desenvolvimento econômico do país, embora diferentemente do Plano SALTE tenha 

recebido uma pequena dosagem de inversões: apenas 3,4% dos investimentos 

inicialmente previstos no Plano de Metas81.  A meta 30 do Plano era a única que tratava 

da educação: “intensificação da formação de pessoal técnico e orientação da Educação 

para o Desenvolvimento” 82. 

 

 

                                                           
79 IDEM 
80 Villela, 2005, p. 51. 
81 http://cpdoc.fgv.br/producao/dossies/JK/artigos/Educacao/Anos1950 
82 http://www.nudes.ufu.br/disciplinas/arquivos/PLANO%20DE%20METAS.pdf 

Tabela 12: Investimento do Plano de Metas 



69 
 

Iniciativas no Brasil antes de 1964 que alinhavam economia e educação 

 

Missão Cooke (1942) 

 Um dos raros episódios históricos no Brasil em que o desenvolvimento 

econômico foi pensado de forma a incluir intensivamente a educação como fator 

fundamental foi a Missão Cooke, em 1942, composta por técnicos brasileiros e 

estadunidenses, com o intuito de promover o auxílio técnico e industrial dos EUA ao 

Brasil no Governo Vargas83. 

 Além da pauta estritamente econômica ligada à necessidade de criação de uma 

indústria fabricante de aço, borracha e armamentos que fornecesse esses itens ao EUA, 

a Missão Cooke representou politicamente a aproximação, a cooperação e o 

fortalecimento dos vínculos entre os dois países em plena Segunda Guerra Mundial. 

Deparando-se com a falta de mão-de-obra qualificada no Brasil, talvez o principal 

legado da Missão Cooke tenha sido mostrar ao governo brasileiro que era preciso voltar 

os olhos para o desenvolvimento educacional a fim de formar profissionais técnicos 

para promover o progresso industrial, principalmente no setor de indústria pesada84.  

 Suas linhas gerais intencionavam: “incrementar a produção local de produtos 

essenciais, anteriormente importados dos Estados Unidos; adaptar as indústrias locais ao 

uso de sucedâneos, substituindo os importados; aperfeiçoar os meios de transporte e 

fortalecer de forma duradoura a economia industrial brasileira” 85. “Os técnicos da 

Missão Cooke fizeram um amplo relatório sobre as atividades industriais brasileiras e, 

além das sugestões de melhorias no transporte e na indústria86 e sobre como diminuir as 

importações brasileiras dos Estados Unidos - a maior preocupação da missão -, eles 

incluíram uma análise de um programa de educação profissionalizante, com um enfoque 

particular no ensino de Engenharia no Brasil, bem como de programas educativos nas 

áreas rurais, fortalecendo a idéia de que esses técnicos procuraram fazer análises de 

longo prazo para o desenvolvimento industrial e econômico do país. Afinal, os projetos 

norte-americanos ligados ao desenvolvimento industrial brasileiro se concatenavam com 

                                                           
83 RABELO, Fernanda Lima.  A presença norte-americana no Brasil e as missões técnicas mistas: um 
estudo da Missão Cooke (1942). Pág. 1 
84 IDEM 
85 COOKE, Morris L. A Missão Cooke no Brasil. Relatório dirigido ao Presidente dos Estados Unidos da 
América pela Missão Técnica Americana enviada ao Brasil. Rio de Janeiro: Fundação Getúlio Vargas, 
1949, p. 437. 
86 Levadas em conta nos Planos SALTE e de Metas. 
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aos projetos brasileiros, que desde a década de 1930 procuravam uma solução para a 

falta de mão-de-obra qualificada para acelerar a industrialização brasileira”87. 

 O economista responsável pela análise educacional da Missão, Corwin Edwards, 

apontou no Relatório da Missão as deficiências brasileiras na formação de mão-de-obra 

especializada, enfatizando a inadequação do ensino de Engenharia (pouco especializado 

e com duração muito extensa) e a falta de estrutura para o bom desempenho dos 

docentes universitários no país, seja pelo pouco tempo dedicado à pesquisa, seja pelos 

salários bastante reduzidos. 

 “Edwards analisou que as linhas gerais para um programa de aperfeiçoamento 

educacional deveriam contar com um número maior de estudantes matriculados, 

desenvolver a instrução nas escolas de Engenharia, ampliando o campo de estudos, 

utilizando professores temporários norte-americanos na organização de novos cursos, 

realizando estudos especiais nos Estados Unidos para professores brasileiros e 

melhorando os recursos materiais nas escolas de Engenharia”88. 

 Apesar de condenar a falta de mão-de-obra qualificada, a escassez de capital 

técnico e mesmo o número insuficiente de operários na indústria, a Missão Cooke, em 

seus relatórios, frisou a importância para o desenvolvimento industrial e econômico do 

país da criação do SENAI (Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial), sobre o qual 

trataremos a seguir.   

 

 Sistema S 

 Foi em janeiro de 1942, mesmo ano da Missão Cooke, que ocorreu a criação do 

SENAI, pelo então Diretor da FIESP Roberto Simonsen e instituído por decreto-lei do 

Presidente Getúlio Vargas, tendo origem na necessidade de se investir na formação de 

profissionais qualificados para a indústria de base, que começava a se desenvolver no 

país89. O SENAI é uma das entidades que compõe o chamado Sistema S, formado entre 

outros órgãos pelo SESI (Serviço Social da Indústria), SESC (Serviço Social do 

Comércio) e SENAC (Serviço Nacional de Aprendizagem do Comércio), financiados 

pelas contribuições das empresas privadas de acordo com o FPAS (Fundo de 

                                                           
87  RABELO, Fernanda Lima.  A presença norte-americana no Brasil e as missões técnicas mistas: um 
estudo da Missão Cooke (1942). Pág.4. 
 
88 RABELO, Fernanda Lima.  A presença norte-americana no Brasil e as missões técnicas mistas: um 
estudo da Missão Cooke (1942). Pág.8. 
89 Relatório Anual de Atividades 2011 – SENAI, pág. 11 
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Previdência e Assistência Social). Em comum, essas entidades buscam o oferecimento 

de qualificação educacional e profissional e de serviços de lazer, cultura e saúde para os 

trabalhadores de seus setores.90 O Sistema S é considerado o grande programa de 

formação técnica nacional, e portanto de atenção à educação como fator fundamental ao 

desenvolvimento econômico e competitivo brasileiro. 

 O SENAI merece destaque especial nessa análise por seu porte e função. Sua 

missão de aliar educação e potência industrial está bem expressa nos dizeres do 

Presidente do SENAI-SP Paulo Skaf, que constam no Relatório Anual de Atividades 

2011 – SENAI: 

 Declaração “Inovação por Excelência”, de Paulo Skaf: 91 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
90 http://www.brasil.gov.br/empreendedor/capacitacao/sistema-s 
91 Relatório Anual de Atividades 2011 – SENAI, pág. 4 
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O SENAI é figurativamente a consolidação das proposições da Missão Cooke 

acerca de educação brasileira. A cada ano, é responsável pela qualificação de mais de 

2,3 milhões de profissionais brasileiros, em diversos níveis de especialização: educação 

profissional, aprendizagem industrial, cursos técnicos, cursos superiores de tecnologia, 

programas de inovação, etc.92 

Embora cumpra com qualidade e bons resultados o papel de implementar o 

ensino técnico no Brasil, o SENAI, assim como o SENAC (que tem a mesma orientação 

de atividades), é uma entidade privada, gerida com recursos privados, e portanto a 

serviço do setor privado da economia brasileira. Falta, historicamente e ainda nos dias 

de hoje, como falaremos na capítulo Gargalos na Educação Brasileira, uma postura 

mais intensiva de investimentos públicos na educação técnica, capaz de alinhar as 

necessidades econômicas brasileiras com o necessário progresso educacional no país.  

 

 

Resultados na Educação no período anterior ao Regime Militar de 1964 

 

 Apesar de pouco considerada nos planos de investimento público anteriores ao 

regime militar de 1964, a educação evoluiu no país: segundo o Censo de 1940, 56,17% 

da população com idade superior a 15 anos era analfabeta; em 1960, a taxa de 

analfabetismo havia caído para 39,35%93. O avanço, no entanto, não pode ser nem de 

longe festejado. Os países industrializados que hoje competem com o Brasil no mercado 

internacional tinham em sua maioria alcançado a universalização da educação já no 

final do século XIX. 

 

 

Trajetória de investimento em educação no Brasil 

  

 O Brasil está atualmente em trajetória ascendente no que tange ao investimento 

em educação. A atenção recebida pela pasta nos últimos anos, principalmente a partir do 

governo Lula, conseguiram elevar consideravelmente o gasto com educação no país, 

passando de 3,7% do PIB em 199594 para 6,1% do PIB em 201195. Em 2010, o gasto era 

                                                           
92 Relatório Anual de Atividades 2011 – SENAI, pág. 11 
93 http://cpdoc.fgv.br/producao/dossies/JK/artigos/Educacao/Anos1950 
94 Fonte: OCDE.  
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de 5,6% do PIB, investimento superior ao realizado por Japão (5,1%) e Rússia (4,9%), 

porém inferior a média da OCDE (6,3%), por exemplo. A trajetória de investimento em 

educação no Brasil pode ser comparada à de outras nações, no gráfico 18. 

 

 

 Apesar de apresentar tal nível de investimento em educação, que pode ser 

considerado satisfatório dada a média da OCDE, isso não tem se traduzido em 

resultados educacionais satisfatórios, como já vimos no capítulo VI. Isso é resultado da 

ineficiência do sistema educacional brasileiro, já tratado no capítulo V, causada por uma 

série de motivos que trataremos no capítulo IX. No entanto, é errado dizer que o Brasil 

não precisa investir mais, apenas orientar melhor seu investimento; o atual nível é 

incompatível com os investimentos históricos de países que se tornaram “países do 

futuro”, como Japão, China e Coréia do Sul. É incongruente também com o salto que 

precisa ser dado para se alcançar os níveis educacionais dos demais países 

desenvolvidos – o Brasil precisa investir mais que os outros para diminuir a distância 

em termos educacionais. Ainda, como analisaremos no capítulo IX, avaliar apenas o 

gasto em educação em % do PIB é insuficiente: é preciso olhar também para o gasto por 

aluno. 

                                                                                                                                                                          
95 Fonte: INEP. 
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Gráfico 18: Gasto em educação (%PIB) entre 1995 e 2011 
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Capítulo VIII: O Exemplo da Coréia do Sul 

 

 

Enquanto o Brasil pautou seus planos de crescimento econômico em reformas de 

infraestrutura, abertura de mercado e política cambial, alguns países optaram por seguir 

caminhos mais “heterodoxos”, e por vezes mais eficazes. A grande referência nesse 

sentido é a Coréia do Sul, que colocou a educação como motor de seu desenvolvimento. 

“Quando a 2ª Guerra terminou, apenas 22% dos coreanos eram alfabetizados. Hoje, no 

lado sul da península, o porcentual é de 99%”96. Até o começo dos anos 70, o 

desempenho educacional da Coreia era inferior ao do Brasil na década de 90, mas com 

quinze anos de investimento massivo no sistema público o país asiático logrou reduzir o 

analfabetismo adulto a níveis insignificantes, universalizar o ensino fundamental e 

atender a 90% da população entre 15 e 19 anos no nível médio já no início da década de 

90. Ou seja, “sem apelar para soluções de curto prazo, ou para medidas paliativas, como 

campanhas de alfabetização ou cursos intensivos profissionalizantes, lograram (os 

países asiáticos), num espaço de 10 a 20 anos, praticamente universalizar um ensino 

básico de qualidade”97. Essa evolução pode ser verificada na tabela 13. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Após a assinatura do armistício da Guerra da Coréia (início da década de 50), “a 

reabilitação (o sistema educacional havia sido destruído pela Guerra) do sistema 

educacional exigiu mais do que a triplicação dos gastos públicos com educação, que 

passaram de 4,2% do orçamento anual do governo em 1954 para 14,9% em 1959. A 

                                                           
96 Receita asiática de educação universal. O Estado de S. Paulo. Especial Desafios Brasileiros, pág. H9. 22 
de outubro de 2012. 
97 FOGAÇA, Azuete. Estudo da Competitividade da Indústria Brasileira. Campinas, 1993. 

Indicadores educacionais e científicos 1953 1970 1987
Alfabetização (%) 22 89 99
Escolaridade Elementar (6-11 anos) (%) 60 100 100
Escolarida básica (12-14 anos) (%) 21 53 99
Escolaridade média (15-17 anos) (%) 12 29 83
Escolaridade Superior (%) 3 9 26
Cienstistas e engenheiros 4.157 65.687 361.330
Laboratórios de P&D de Empresas 1 455
Pesquisadores 5.320 52.783
P&D/PNB 0,1 0,3 0,9

Tabela 13: Indicadores educacionais e científicos da Coréia do Sul 
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maior parte foi alocada para a  educação primária, representando de 69 a 80% do total 

entre 1948 e 1959, e atingindo um pico de  81% em 1960. Em 1979, esse montante 

cairia para 54% (Kim, 2001).  Harvie e Lee (2003) consideram que a ênfase na 

educação foi responsável por fornecer ao país uma força de trabalho qualificada, 

fundamental para as indústrias intensivas em trabalho.  A administração Rhee (1948 a 

1960) reiterou a importância do treinamento técnico e vocacional e, tendo sido lançados 

vários programas neste sentido. O objetivo atender era às necessidades da economia, 

fornecendo mão de obra técnica para a reconstrução do país, apesar da preferência dos 

estudantes, em geral, pela educação superior acadêmica, que acreditavam ser mais capaz 

em conduzi-los a uma carreira de prestígio, conferindo-lhes a possibilidade de 

mobilidade social (Seth, 2002)”98. 

 A oferta de mão de obra semi-qualificada possibilitou à Coréia do Sul 

empreender um amplo programa de desenvolvimento econômico baseado na 

manufatura e em plataformas para exportação, já no governo de Park Chung Hee (1962-

1973). “Assim como exposto por Romer (1990), a mudança tecnológica, responsável 

pela sustentação do crescimento, depende de investimentos conscientes das firmas em 

treinamento e educação. O investimento em educação pode contribuir no progresso 

técnico pela geração de inovações e pela difusão e adoção de novas tecnologias, 

afetando a produtividade. Canuto (1994) deixa claro que, no caso coreano, estes 

investimentos envolveram uma série de itens que, juntos, levaram as empresas a 

avançarem tecnologicamente”99. 

 A universalização do ensino primário possibilitou a transferência dos esforços 

para o nível secundário, na década de 60, uma vez que este era fundamental para prover 

um nível adequado de qualificação da força de trabalho para atender às demandas da 

indústria. Já na década de 80, o foco tornou-se o ensino superior, em forte movimento 

da iniciativa privada. “Nos anos 1990, governo promoveu importantes reformas na 

educação, com vistas a proporcionar o desenvolvimento da criatividade individual, 

objetivando elevar a Coréia ao status de sociedade do conhecimento”100.  

 A Coréia do Sul é, portanto, a fonte de inspiração para países como o Brasil, que 

devem seus baixos níveis de competitividade, entre outras coisas, a sua deficiência no 

sistema educacional. Seguir o caminho de desenvolvimento trilhado pela Coréia do Sul, 
                                                           
98http://www.economiaetecnologia.ufpr.br/XI_ANPEC-Sul/artigos_pdf/a2/ANPEC-Sul-A2-08-
educacao_e_crescimento_e.pdf 
99 IDEM. 
100 IDEM. 
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de priorizar a educação para poder crescer com base sólida, poderia minimizar 

drasticamente o quadro atual de custos produtivos. Embora seja a chave para que o 

Brasil alcance o status de nação desenvolvida, colocar a educação no primeiro plano das 

políticas públicas de competitividade (como as que discutiremos no capítulo X) para 

reduzir nossos atuais gargalos (capítulo IX) só deverá dar seus frutos socioeconômicos 

no médio a longo prazo, como ocorreu na própria Coréia do Sul. 

 

Capítulo IX: Gargalos Educacionais no Brasil 
 

 A análise realizada nos capítulos V e VI mostraram as consequências das falhas 

do sistema educacional brasileiras para a nossa economia, pela geração de maiores 

custos produtivos (a educação como fator de Custo Brasil, portanto de competitividade) 

que amarram a economia. Já foram apresentados ao longo desse estudo alguns desses 

pontos negativos em relação à educação brasileira, sobretudo aqueles gargalos que 

causam impacto direto sobre a competitividade da nação. Nesse capítulo, pretende-se 

apresentar aquelas deficiências mais custosas ao desenvolvimento educacional do 

Brasil, e que, portanto, devem ser o foco das políticas públicas de competitividade. As 

fontes para essa seleção de gargalos educacionais serão as mesmas já referidas no 

decorrer desse estudo, somadas à base de informações da ONG Todos pela Educação. 

 Os gargalos educacionais se expressam, de forma sintética, em três condições 

precárias do sistema 

educacional: baixa média de 

anos de escolaridade, fraco 

desempenho dos estudantes 

brasileiros em provas 

internacionais (Ex: PISA101 e 

IDE102) e pequena oferta de 

mão de obra formada 

qualificadamente para a 

indústria. 

                                                           
101 Programa Internacional de Avaliação Comparada, desenvolvido e coordenado pela OCDE. 
102 Índice de Desenvolvimento da Educação, da UNESCO. 

Gráfico 19: Escolaridade x Gastos Públicos por aluno 
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A seguir, os principais gargalos da educação brasileira que devem ser 

solucionados para o Brasil entre na necessária trajetória de crescimento 

socioeconômico: 

 

Analfabetismo da população adulta e da população jovem 

Como já discutido a partir do WCY-IMD, o Brasil possui taxa de analfabetismo 

de cerca de 10% dentre adultos (acima de 15 anos), fato que o coloca na 55ª posição 

num ranking de analfabetismo de 58 países. A quitação desse encargo sociológico que 

faz com que 20 milhões de brasileiros não saibam ler nem escrever deve ser uma meta a 

ser perseguida obsessivamente, dadas as suas consequências terríveis para a 

produtividade, a competitividade, a cidadania e a democracia do país. Quase todos os 

países ditos desenvolvidos já atingiram taxas insignificantes de analfabetismo: 

Austrália, Canadá, Finlândia, Alemanha, Japão, Coréia do Sul, Suíça e Estados Unidos 

possuem taxa de analfabetismo próxima de zero. O Chile, país da América do Sul que 

compete com o Brasil no mercado internacional, tem 98,5% de sua população 

alfabetizada; a Rússia já ultrapassou a marca de 99%. O cumprimento da meta de se 

extirpar a doença do analfabetismo do país deve se iniciar com as crianças ingressantes 

no sistema educacional, pela maior dificuldade da alfabetização via EJA103. Nesse 

sentido, deve ser comemorada a formalização do Pacto Nacional pela Alfabetização na 

                                                           
103 Ensino de Jovens e Adultos. 

Gráfico 20: IDE x Gastos Públicos por aluno 
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Idade Certa, firmado em 2012 por mais de 5 mil municípios junto ao MEC. O plano tem 

o objetivo de alfabetizar todas as crianças em língua portuguesa e em matemática, até os 

8 anos de idade, até o final do 3º ano do Ensino Fundamental104, através da formação de 

pelo menos 360 mil professores alfabetizadores e pagamento de prêmio de 

reconhecimento para escolas e profissionais que alcançarem bons resultados (até 2014). 

 

Matrículas no Ensino Básico 

Apesar de bem colocado nos rankings de matrícula no Ensino Básico 

(primário+secundário) avaliados anteriormente (aparece em 17º no WEF no quesito 

matrícula no ensino secundário), o Brasil ainda está longe de alcançar países como a 

Coréia do Sul, que universalizou o ensino básico no país já na década de 90. Em 2010, a 

taxa de atendimento escolar da população de 4 a 17 anos alcançou 91,5%, abaixo da 

meta prevista para aquele ano, de 93,4%. Para garantir uma população minimamente 

qualificada para ser motor do desenvolvimento socioeconômico do país, o Brasil deve 

assumir o compromisso de universalizar sua educação básica. 

 

Falta de qualidade da educação básica 

O relatório de competitividade do WEF 2012 colocou o Brasil na 126ª posição 

de 144 países em relação à qualidade da educação primária. Esse gargalo será refletido 

no resultado do PISA, avaliação internacional para alunos de 15 anos, onde o Brasil tem 

desempenho médio de 386 pontos em Matemática e 405 pontos em Ciências, ocupando 

a 48ª colocação entre 53 países105. Para o WEF, o país é 132º colocado entre 144 nações 

em relação à “qualidade do ensino de matemática e ciência nas escolas”. No IMD, entre 

59 países, o Brasil é o 56º em “ciências nas escolas”, com nota de 2,62 em uma escala 

de zero a dez. Fica evidente que de nada adianta universalizar o ensino básico se seu 

sistema não possui nem padrões razoáveis de qualidade. A expansão da quantidade deve 

vir acompanhada, necessariamente, do desenvolvimento qualitativo da educação básica, 

com, por exemplo, ensino de tempo integral, obrigatoriedade curricular de experiência 

de pesquisa e técnica, melhoria da infraestrutura das escolas (de laboratórios a quadras 

esportivas) e valorização do magistério. 

 

                                                           
104 Disponível em: http://pacto.mec.gov.br/component/content/article/2-uncategorised/53-
entendento-o-pacto 
105 Dados do IMD 2012. 
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Baixa remuneração do magistério 

 A melhoria da qualidade do ensino básico está estreitamente relacionada à 

qualidade pedagógica dos professores. Hoje, parte do insucesso da educação no Brasil, 

principalmente a básica, é correlato à má qualidade dos profissionais da educação. Isso 

se deve em muito à pouca atratividade da carreira do magistério principalmente no que 

tange à baixa remuneração e à falta de planos de carreira satisfatórios, o que afasta os 

bons alunos dos Ensinos Médio e Superior do exercício da vida docente. É exatamente o 

contrário do que ocorre na Coréia do Sul, onde os 5% melhores alunos da Graduação 

tornam-se professores. Aqui, o piso salarial é da ordem de R$ 1.567, já reajustado em 

2013106, o que equivale a pouco mais de dois salários mínimos. É menos do que ganha 

um estagiário do curso de Economia na USP em alguma entidade do mercado 

financeiro. Segundo dados recolhidos junto ao Education At a Glance 2013107, da 

OCDE, as médias salariais de educadores do ensino primário da rede pública, em 2011, 

eram de US$ 4.108 na Austrália, US$ 4.177 nos Estados Unidos, US$ 4.029 na 

Holanda, US$ 2.221 no Chile e US$ 2.736 na Itália. Valores, portanto, muito acima do 

piso salarial dos professores da rede pública no Brasil, o que denota a urgência de adotar 

incentivos salariais (incluindo bônus por desempenho) de modo a trazer interessados 

mais qualificados para o magistério, como condição para melhorar o Ensino Básico 

brasileiro. Auxiliam na qualificação do magistério também a formação continuada e os 

cursos de reciclagem, para atualizar conhecimentos e métodos pedagógicos dos 

professores. 

 

 

Baixa atenção ao Ensino Técnico e parca interação escola-empresa 

 O Brasil vem se dando conta ultimamente da extrema importância do Ensino 

Técnico para aliar desenvolvimento educacional com crescimento econômico. Será 

preciso formar 7,2 milhões de técnicos até 2015 para atender à indústria. No entanto, a 

atenção que tem sido despendida aos módulos técnicos ainda é baixa, deixando-se muito 

a cargo do Sistema S a formação e qualificação dessa mão de obra. É preciso então 

aumentar o oferecimento de cursos e escolas técnicas, garantindo que sejam bem 

                                                           
106 Disponível em: http://g1.globo.com/educacao/noticia/2013/01/mec-anuncia-reajuste-de-797-do-
piso-salarial-de-professores.html 
107 Disponível em: http://www.oecd.org/edu/educationataglance2013-indicatorsandannexes.htm 
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estruturadas fisicamente e curricularmente. O foco não deve ser a orientação 

especificamente para o mercado, mas a capacitação da mão de obra para auxiliar no 

crescimento econômico necessário do país, principalmente nessa fase de organização de 

grandes eventos esportivos (Copa do Mundo e Olimpíadas). Nesse sentido, é necessário 

pensar também formas de fazer interagir as escolas e as empresas, por exemplo com um 

programa de “estágio supervisionado” no Ensino Médio. Planos com o intuito de 

integrar o aluno à lógica do sistema produtivo são potencialmente aceleradores da 

qualificação profissional.    

 

Investimento em educação 

 Apesar de apresentar nível de investimento em educação de quase 6% do PIB, 

que pode ser considerado satisfatório dada a média da OCDE, isso não tem se traduzido 

em resultados educacionais satisfatórios. Isso é causado pela ineficiência do sistema 

educacional brasileiro, fruto de uma série de motivos como a qualificação dos 

professores, infraestrutura escolar, dificuldades de acesso a determinadas populações, 

evasão escolar, entre outros fatores. No entanto, é bastante incorreto dizer que o Brasil 

não precisa investir mais, apenas orientar melhor seu investimento; o atual nível é 

incompatível com os investimentos históricos de países que se tornaram “países do 

futuro”, como Japão, China e Coréia do Sul. É incongruente também com o salto que 

precisa ser dado para se alcançar os níveis educacionais dos demais países 

desenvolvidos – o Brasil precisa investir mais que os outros para diminuir a distância 

em termos educacionais. Ainda, avaliar apenas o gasto em educação em % do PIB é 

insuficiente: é preciso olhar também para o gasto por aluno. O Brasil apresenta um nível 

muito baixo de gasto anual por aluno (ciclo completo): em dólares PPP, no ano de 2008, 

são US$ 2.416, enquanto a média da OCDE é de US$ 8.354108. Estados Unidos e Suíça 

chegaram, em 2008, a um gasto por aluno de quase US$ 15.000. A Alemanha, de quem 

o Brasil importa muitos produtos industrializados, investe US$ 9.115. Países 

emergentes também gastam mais que o Brasil: a Rússia, US$ 4.878; o Chile, US$ 

3.521; a Argentina, US$ 3.204; e o México, US$ 2.763. Segundo Amaury Gremaud, 

economista da USP, “podemos perceber que os gastos em Educação Básica no Brasil 

estão um pouco atrasados em relação ao de outros países. Muito provavelmente, para se 

cumprir as demandas nacionais em termos educacionais, (...) será necessário continuar a 

                                                           
108 Relatório De Olho nas Metas 2011. Todos pela Educação. 2011. 
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expandir os dispêndios com Educação no Brasil. (...) A lacuna a ser transposta é ainda 

grande e demandará, por alguns anos, uma espécie de overshooting de investimentos 

educacionais para enfrentá-la”109. 

 

 

 

Metas básicas 

 A ONG Todos Pela Educação estipulou cinco grandes metas da educação 

brasileira a serem cumpridas até o ano de 2022. Elas são fundamentais alicerces de um 

sistema educacional adequado para permitir o salto socioeconômico que o Brasil precisa 

dar nesse início de milênio, extirpando nossas atuais falhas. Por isso, já apareceram 

anteriormente na exposição dos gargalos educacionais e propostas de melhorias. São 

elas: 

1. Toda criança e jovem de 4 a 17 anos na escola. 

2. Toda criança plenamente alfabetizada até os 8 anos. 

3. Todo aluno com aprendizado adequado à sua série. 

4. Todo jovem com Ensino Médio concluído até os 19 anos. 

5. Investimento em educação ampliado e bem gerido. 

 

 

 

Além dos gargalos citados, devem ser considerados também como objetos de 

política pública de competitividade na área educacional: aumentar o número de 

professores por aluno no sistema educacional (o país possui uma das 10 menores taxas 

no ranking do IMD); diminuir a burocracia administrativa nas escolas que tira dos 

gestores e diretores a preocupação máxima com o desempenho educacional; 

infraestrutura escolar que permita ao aluno desenvolver suas habilidades e motivar-se 

mais pelo aprendizado (ex: quadras esportivas, laboratórios, bibliotecas, etc.), além de 

boas condições das salas de aulas para o ensino; a persistente busca pela diminuição da 

evasão escolar, principalmente no Ensino Básico, com um programa de progressão 

continuada e a construção de um adequado ambiente escolar; necessidade de expansão 

de matrículas no Ensino Superior, incluindo oferecimento de incentivos de mérito para 

                                                           
109 109 Relatório De Olho nas Metas 2011. Todos pela Educação. 2011. 
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alunos de baixa renda, bolsas financeiras e bolsas diversas (alimentação, moradia) que 

permitam a permanência universitária, além de cursos preparatórios gratuitos para os 

que não podem pagar; prover formação suficiente de engenheiros (hoje o déficit 

estimado é de 150 mil), importantes agentes do desenvolvimento econômico, com a 

ampliação do número de cursos e de vagas nessa área em Universidades públicas. 

 

  

 

 

Conclusão 
  

 

 Comumente, o Brasil é apontado como o “país do futuro”. Essa definição surgiu 

com o famoso escritor Stefan Zweig, em 1941, para ilustrar o imenso potencial de 

desenvolvimento do país. No passado, outras nações receberam a mesma alcunha: o 

Japão foi tratado como o país do futuro da tecnologia (e hoje é talvez o país mais 

inovador do mundo) e a Coréia do Sul ganhou a condição de país do futuro da educação 

(devido aos profundos avanços que o país conseguiu nessa área). Qual seria, então, o 

futuro do Brasil, se nossa educação não é lá muita coisa e nem nosso desenvolvimento 

tecnológico?  

 Para se pensar tal questão é preciso analisar o Brasil na condição de um dos 

principais países emergentes, ou seja, com grande desenvolvimento econômico, ao lado 

de China, Rússia, Índia e África do Sul (o BRICS). O termo “país emergente” suscita a 

questão: emergente para o que? O Brasil está emergindo para o mundo dos países 

capitalistas desenvolvidos, que disputam o mercado global via comércio. Essa é talvez a 

chave para qual é a nossa característica enquanto “país do futuro”: país do futuro da 

economia. Mas há muito que se caminhar para que o Brasil alcance o potencial 

econômico dos países desenvolvidos e ultrapasse-os – o Brasil precisa tornar-se uma 

nação competitiva, que consiga competir com um bom desempenho no mercado 

mundial que pretende conquistar. Suas empresas precisam vencer as empresas 

estrangeiras na concorrência, impulsionadas por uma estrutura sistêmica de excelência; 

a nação brasileira precisa atingir altos níveis de produtividade, que potencializarão o 

retorno socioeconômico dos recursos de sua economia. 
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 A dimensão da estrada a ser percorrida pode ser medida em termos da colocação 

do Brasil nos rankings de competitividade. O Brasil é o 37º colocado de 43 países no 

IC-FIESP, o 48º de 144 países no GCI-WEF e o 46º de 56 nações no WCY-IMD. A 

China, grande concorrente do Brasil na economia internacional, inclusive no mercado 

doméstico brasileiro, possui as respectivas colocações: 22º, 29º e 23º. A Coréia do Sul, 

na mesma condição, tem as seguintes posições: 5º, 19º e 22º. 

 Tal baixo desempenho em competitividade do nosso país está atrelado ao 

conceito de Custo Brasil, que é a soma de resultados das ineficiências produtivas da 

nação sobre o preço do produto brasileiro e, portanto, sobre sua receita. Impostos altos, 

infraestrutura deficiente, hipertrofia burocrática, alto custo de oportunidade do crédito 

para capital de giro, matérias primas e energia caras, além de serviços extras que as 

empresas tem de contratar pela ineficiência do governo, geram mais de 20% de 

diferencial de preço entre o produto doméstico e o bem concorrente importado. Isso leva 

a uma perda potencial de 79% do PIB, o que impede o Brasil de dobrar seu PIB per 

capita e igualar os níveis de Coréia do Sul e Portugal, por exemplo. 

 No entanto, percebe-se que a educação foi deixada de fora do rol de 

componentes do Custo Brasil, mesmo ela correspondendo a 12,5% do GCI-WEF. Não 

há razões para isso, visto que a educação é fator importantíssimo para o nível de 

produtividade do país e a minoração de nossas deficiências educacionais trariam um 

adicional de 10% no crescimento anual do PIB (segundo João Luis Roth). Nesse 

sentido, estima-se que o incremento de um ano de escolaridade do Brasil geraria 

aumento de 0,35% na taxa média de crescimento anual da renda per capita brasileira, 

entre 2000 e 2025. Ainda, o modelo econométrico de Mincer sugere que é possível 

descrever aproximadamente 40% da diferença de renda entre Brasil e EUA pelo atraso 

educacional brasileiro.  Assim, conclui-se que o gargalo educacional brasileiro deveria 

ser visto como um Custo Brasil.  

 Como os estudos de Custo Brasil são base para o lobby industrial junto ao 

governo, a inserção da educação como variável do Custo Brasil abriria os olhos dos 

industriais em relação a políticas públicas de competitividade baseadas no 

desenvolvimento educacional. Lobbies pró-educação para se criar uma robustez 

econômica foram escassos ao longo da história do Brasil, embora ganhe destaque o 

advento do Sistema S que contribuiu para a qualificação profissional necessária ao 

crescimento da economia. Tal perfil diverge substancialmente da estratégia de 

desenvolvimento econômico escolhida pela Coréia do Sul desde a década de 50, 
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pautada fortemente pela melhora educacional, que gerou amplos frutos em matéria de 

competitividade e condições socioeconômicas. Por que não deveria o Brasil empreender 

um desenvolvimento pautado pela resolução de gargalos educacionais? 

 Se o Brasil do Futuro desejado e sonhado é um Brasil competitivo 

economicamente, há de se eleger também políticas públicas educacionais, que 

minimizem as ineficiências de nosso sistema de educação para permitir um salto 

qualitativo e quantitativo em nossa economia. Exemplos de políticas educacionais de 

competitividade são: zerar o analfabetismo de adultos e jovens; universalizar o 

oferecimento de Educação Básica; introduzir ensino de tempo integral em todas as 

escolas e a obrigatoriedade curricular de experiência técnica e de pesquisa, para 

melhorar a qualidade da Educação Básica; ampliar a remuneração do magistério; dar 

maior atenção e investimento ao Ensino Técnico e criar redes de interação escola-

empresa; ampliar o investimento em educação pública, elevando o gasto por aluno em 

todos os níveis de ensino; realizar uma gestão eficiente dos recursos destinados à área 

educacional; criar infraestrutura escolar que permita ao aluno desenvolver suas 

habilidades e motivar-se mais pelo aprendizado; empreender persistente busca pela 

diminuição da evasão escolar, principalmente no Ensino Básico, com um programa de 

progressão continuada e a construção de um adequado ambiente escolar; prover 

formação suficiente de engenheiros (hoje o déficit estimado é de 150 mil), importantes 

agentes do desenvolvimento econômico, com a ampliação do número de cursos e de 

vagas nessa área em Universidades públicas. 

 Embora seja a chave para que o Brasil alcance o status de nação desenvolvida, 

colocar a educação no primeiro plano das políticas públicas de competitividade só 

deverá dar seus frutos socioeconômicos no médio a longo prazo. será preciso, portanto, 

deixar de lado a visão imediatista de desenvolvimento para que, enfim, o Brasil se torne 

o “país do futuro”. 
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