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Brasil, 200 anos

Seja raro
e valioso
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m dos ganhos da reforma da gestão pública,
iniciada no Brasil, no governo FHC, foi o fato de
que essa nova agenda
contribuiu para ampliar
a capacidade administrativa de governar com
efetividade e eficiência,
voltando à ação dos servidores do estado para o
atendimento dos cidadãos. Abordo esse tema
porque há algumas décadas falar sobre gestão
pública era algo não concebido em nosso cotidiano. Hoje, o assunto está presente de maneira
rotineira nos noticiários. A gestão se tornou um
tema central para os governos devido à maior
exigência por serviços de qualidade frente às
aceleradas mudanças sociais e econômicas pelas quais passa a sociedade contemporânea.
Mesmo que a agenda do movimento pela reformadagestãopúblicanoBrasilestejaclaramenteincompleta,percebe-sequeelaproduziuavançossignificativosnosdoisúltimosmandatospresidenciais e, principalmente, em alguns estados
dafederação.PodemoscitaroscasosdeSantaCatarina,Paraná,Pernambuco,EspíritoSanto,Ceará
e, sem nenhuma parcialidade, Minas Gerais.
No exemplo de Minas Gerais, o governo estadual teve papel protagonista nessa agenda
com a implementação de um novo modelo de
gestão pública: a primeira onda do Choque de
Gestão (2003 – 2006) e o Estado para Resultados
(2007 – 2010). Agora, com as contas equilibradas e com uma gestão orientada para resultados reconhecida fora e dentro de Minas, o governo do estado inova mais uma vez ao implementar um modelo que inclui a participação
da sociedade na construção do futuro de Minas. O principal objetivo que move a Gestão para a Cidadania, a terceira geração da nossa agenda, é que no centro de tudo e de todas as políticas públicas esteja o cidadão.
Agora, a pouco mais de uma década para comemorarmos os 200 anos do Brasil como uma
nação independente, o poder público e a sociedade civil devem refletir sobre a cara que gostaríamos que a nossa nação passe a ter em
2022. Esse é o convite. Afinal, 10 anos é um tempo suficiente para que certas políticas públicas
amadureçam e apresentem resultados. Devemos e podemos pensar em acelerar os resultados obtidos com a educação, na incorporação
da inovação no processo produtivo, na criação
de um sistema moderno de serviços públicos,
no desenvolvimento regional, na integração
dos esforços públicos e privados para a melhoria do ambiente urbano e da infraestrutura, em
uma política social flexível com um amplo leque de ações e instrumentos, e no desenvolvimento sustentável do nosso país.

Quem é mais importante
para a sociedade, um professor do ensino básico ou um
jogador de futebol profissional? Qual dos dois é mais
bem remunerado? Penso que
a maioria concorda que o
professor é mais importante,
mas o jogador é quem ganha
mais, e o motivo é simples:
há muito menos futebolistas
do que professores.
Em qualquer sociedade em
que prevaleça a lei da oferta e
procura, quanto mais raro for
o talento de um profissional,
mais bem remunerado ele será. Nada contra o status de ter
uma profissão ou cargo importante, mas, para a carreira
de qualquer pessoa, a raridade
é muito mais valiosa, pois
sempre haverá demanda para
quem é diferenciado. Ser importante não garante muita
coisa, já que muitos deixam de
sê-lo quando perdem o cargo.
Mas, afinal, o significa ser
valioso? Uma pessoa é valiosa quando realiza um trabalho superior à média, de forma consistente, indepenGanha quem dentemente da
empresa em
faz trabalho
que estiver ou
superior à
do serviço que
prestar. Pense
média, de
em todos os
forma
prestadores de
serviço que voconsistente
cê teve até hoje
– médicos, bancários, mecânicos, secretárias, vendedores
etc. Dessas centenas de pessoas, quantas foram absolutamente dedicadas e usaram
toda a sua competência e
energia para atendê-lo de
maneira impecável?
É provável que você responda que foram pouquíssimos, pois a maioria das pessoas faz o mínimo necessário,
e às vezes nem isso. É raríssimo um profissional ser ao
mesmo tempo tecnicamente
excelente e realmente disposto a compartilhar essa capacidade, servindo a outras pessoas. Você é assim? Valemos
por aquilo que entregamos,
não pelo que prometemos.
Quer ser raro e valioso?
Entregue mais do que esperam de você. Imagine a
quantidade de pessoas que
gostariam de ter o privilégio
de contar com um profissional desse gabarito. Se quiser
aumentar o valor de seu passe, você deve usar toda a sua
capacidade e seu talento para oferecer além do combinado. Ser tão competente
não significa dar isso de graça. Essa energia e eficácia
custam dinheiro, e você ficará surpreso ao ver como as
pessoas aceitam pagar mais
para ter os serviços de um
profissional fora de série.
Quando a coisa aperta, procuramos quem faz as coisas
acontecerem. Se você for assim, seus clientes, sócios ou
chefes farão o possível – e talvez um pouco mais – para
mantê-lo ao lado deles. Agindo
dessa forma, com o passar dos
anos, além de raro e valioso, se
você quiser, ficará importante.

A pouco mais de
uma década para
comemorarmos
o bicentenário
da independência,
devemos refletir
sobre a cara que
gostaríamos que
a nação passe
a ter em 2022
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do escolar e seus desdobramentos nos espaços
extraescolares. Acrescenta-se a tudo isso o acesso mais constante que, via de regra, terão a livros, teatro, cinema, enfim, a variados eventos
culturais com maior frequência. Pesquisas em
educação há tempos já demonstraram que
quanto maior esse capital cultural dos estudantes maior tende a ser o sucesso escolar.
O ranqueamento gerado pelo Enem não
apresenta à sociedade o que escolas agregaram
ao aprendizado dos estudantes. Avalia apenas
o estágio alcançado pelos estudantes no final
do ensino médio. Assim, instituições que receberam estudantes com menor capital cultural
podem ter lhe oferecido muitos meios eficazes,
contribuindo para um grande aprendizado.
Mesmo que tenham um rendimento maior, as
supostas defasagens que têm fazem com que
estes estudantes muitas vezes não alcancem,
com o mesmo tempo, os resultados daqueles
que já traziam maior capital cultural.
Seria mais justo uma prova no início do ensino médio e outra ao término para avaliar o
que a escola agregou ao desenvolvimento dos
estudantes. A divulgação do valor agregado seria uma forma mais justa de tratar essas instituições e de informar a sociedade sobre a qualidade do ensino que elas oferecem.
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Nos últimos anos, muitas escolas particulares
vêmdivulgandocomorgulhopormeiodeintensa publicidade a posição que ocupam no ranking
produzido pelo Ministério da Educação (MEC), a
partirdasnotasdeseusestudantesnasprovasdo
Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM). Isso
não é sem motivo. Num mercado tão competitivo, esses resultados são muito valorizados pelos
que podem pagar pela educação privada.
Essas instituições de ensino têm seus méritos e não estão agindo fora de padrões éticos.
Não é fácil desempenhar a tarefa de educar
com excelência numa sociedade que valoriza
cada vez menos o aprendizado e o conhecimento. Entretanto, a forma como os testes do
Enem são aplicadas pelo Ministério da Educação e a montagem do ranking, embasado nos
resultados das provas, vêm desvalorizando, injustamente, o trabalho de inúmeras escolas públicas e privadas que não tiveram a maior parte de seus alunos com as notas mais altas.
A Constituição brasileira determina que a
educação, direito de todos e dever do Estado,
pode ser oferecida pelos setores público e pri-

vado. À União cabe a regulação e o controle de
todo o sistema. As provas do Enem, por exemplo, são instrumentos de controle do aprendizado dos estudantes em todo o país. Essas provas, além de avaliativas, criam parâmetros e referências significativas para o desenvolvimento e organização do ensino. Entretanto, testes
aplicados no sistema de ensino brasileiro como
a Prova Brasil, a Avaliação Nacional da Educação Básica (conhecida pela sigla Saeb) e o próprio Enem estão alicerçados num ultrapassado
pressuposto pedagógico, que é apenas uma
avaliação de caráter classificatório no final de
um processo. Nesse mesmo patamar se encontra o teste Avalia BH, administrado pela Secretaria de Educação da Prefeitura de Belo Horizonte para avaliar a educação oferecida nas escolas municipais da capital.
Ao avaliar apenas o resultado final alcançado pelos estudantes e ranqueando as escolas
onde cursaram o ensino médio, o MEC contribui para que muitas injustiças sejam cometidas. Todo estudante tem uma série de conhecimentos, hábitos de disciplina e de estudo, que
são adquiridos nas relações familiares, sociais e
culturais. Além disso, o estudante que convive
com pessoas com maior nível de escolaridade
dialoga de forma mais natural sobre o conteú-
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A renovação e a ampliação dessa agenda devem incluir uma mudança de paradigmas, deve passar pela construção de uma gestão mais
profissional, eficaz, eficiente e de um estado cada vez mais aberto, com capacidade para atrair
talentos, estruturar parcerias, engajar a sociedade, acolher boas ideias e projetos. E construir
junto aos demais poderes, na busca de melhoria da qualidade de vida.
Esse diálogo será abordado durante o lançamento do livro 2022 – Propostas para um Brasil
melhor no ano do bicentenário, hoje, às 16h, no
auditório do Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais (BDMG), na capital mineira. A proposta do livro, uma publicação das editoras Elsevier e Campus, foi a de que 31 especialistas
pensassem em caminhos e metas realistas para serem estabelecidas e possivelmente atingidas até o ano do nosso bicentenário como nação independente. O livro pretende contribuir
para a necessária reflexão sobre os caminhos
que podemos percorrer nos próximos anos.
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E-mail, fax ou telefone: (61) 3214.1575/1582 | 3214.1583 |
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