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Já se vão mais de 20 anos desde que passei a 
viver fora do Brasil.  Quando olho para trás, sei 
que estou constantemente plantando sementes 
e que nossas ações, ou a falta delas, sempre 
vão causar impactos no mundo e definir o que 
veremos no futuro. A minha história é a de um 
mineiro que foi para os Estados Unidos com 
US$300 no bolso e a idéia de crescer. Não fui 
em busca do chamado ‘sonho americano’, mas 
foi isso que acabei realizando graças a muito 
esforço, dedicação, trabalho e uma busca 
incessante por conhecimento. Foi esse mesmo conhecimento que me transformou na 
pessoa que sou hoje. E continuo me transformando diariamente.  

Acredito que a educação é a maior força a favor do ser humano e devemos perseguí-la 
vigorosamente para conquistar um futuro melhor.  Hoje, apesar de ter sido reconhecido 
como um dos melhores CEOs de Dallas, de ter sido reconhecido em várias publicações nos 
EUA e no Brasil como excelente gestor de fundos imobiliários e de ter mais de US$ 1 bilhão 
sob gestão, educação básica sempre foi e será uma de minhas principais prioridades. 
Acredito firmemente que tenho uma responsabilidade social, de fazer o melhor que puder 
para que outras pessoas possam aprender e crescer, em busca de uma educação integral 
e produtiva.  

Nesses 20 anos de vida nos EUA, mesmo quando tinha recursos financeiros limitados 
procurei fazer algo para que a educação básica pudesse gerar impactos positivos. Acredito 
que o futuro de um país, de uma cidade e de empresas estejam diretamente relacionados 
à educação básica de forma muito íntima, pois é o que expande as oportunidades de 
aprendizado, permitindo que crianças e jovens não apenas aprendam, mas façam as 
melhores escolhas para si mesmos e tenham um futuro melhor. Hoje, mais do que nunca, 
o mundo precisa de muito mais apoio à educação e o pior que poderia acontecer seria 
ignorarmos esse fato, como se não fosse um problema de todos. 

O cenário mundial que estamos vivendo, sendo reféns do COVID-19, é 
muito preocupante principalmente porque a educação de milhares de 
crianças nunca esteve tão ameaçada por obstáculos seríssimos. Entre 
os principais estão a falta de acesso à internet, acesso à comida pois 
muitas crianças no cenário mundial têm na escola sua principal fonte de 
alimentação diária, abusos físicos e sexuais, ausência de um esforço 
de socialização nas escolas e a falta de um futuro economicamente 
mais promissor para milhares de jovens.
 
Outro cenário muito preocupante, cujas consequências ficarão visíveis 
no pós-COVID-19, é o da mão-de-obra pouco qualificada em um 

momento em que o mundo demanda tanto. É o que fica claro com o acrônimo STEM, 



2

Educação: Prioridade Inevitável
Agosto 2020 - Carlos Vaz*

iniciais em inglês para ciência, tecnologia, engenharia e matemática – quatro grandes temas, 
cada vez mais identificados como prioridades de uma estratégia educacional integrada desde a 
educação básica.

Apesar desses cenários preocupantes, aprimorar a agenda educacional é algo que não pode ser 
interrompido e não devemos ficar na dependência de ações apenas do setor público. Soluções 
existem e você, eu, todos nós somos parte delas. O setor privado não pode se conformar em 
fazer parte de um silêncio omisso – tem que tomar a iniciativa desde já e fazer acontecer. Temos 
que nos prontificar para ajudar sempre mais e melhor, ou o futuro que veremos será cada vez 
mais preocupante e duvidoso. 

Em agosto deste ano, por meio de minha companhia, a CONTI Organization, 
fechei uma parceria significativa com o Instituto Ayrton Senna justamente com 
essa idéia em mente: perseguir sempre a responsabilidade social de forma 
direta e ativa, garantindo acesso a uma educação integral para o maior número 
possível de crianças e jovens. O papel que vem sendo desempenhado pelo 
IAS desde sua fundação em 1994 é amplamente reconhecido e de excelente 
qualidade. Fico muito feliz por estarmos juntos, ativamente trabalhando por um 
Brasil melhor. 

Sem educação de qualidade, o Brasil não terá o futuro que todos desejamos. Estaremos 
condenados à estagnação e até mesmo ao retrocesso. Está na hora de levantar a nossa 
bandeira, não para buscar aplausos mas para fazer avançar a educação básica, tão fundamental 
e necessitada de amparo. Independente da instituição que você queira apoiar, faça algo e plante 
sementes pelo Brasil melhor que todos desejamos, que somente irá acontecer se houver um 
grande empenho pela educação de qualidade das próximas gerações. 

Vamos mudar este país com mais ações do que palavras. Contem comigo, pois também vou 
contar com vocês. Essa responsabilidade é de todos nós.  

*Carlos Vaz, brasileiro de Itajubá (MG) radicado nos Estados Unidos desde 2001, é co-fundador 
e CEO da Conti Organization, empresa com sede em Dallas, no Texas, especializada no 
segmento ‘multifamily’ do setor imobiliário americano.


