
Julho de 1968
O CED publica o relatório Innovation in Education: 

New Directions for the American School

1971
O CED publica o documento,, Education for the Urban 

Disadvantaged: From Preschool to Employment

1985 
O CED publica o relatório Investing in Our 
Children: Business and the Public Schools

1987
O CED publica Children in Need: Investment 

Strategies for the Educationally Disadvantaged
O CED dá início a uma série de conferências 

internacionais sobre educação básica. A Rainha 
Beatriz da Holanda, a Princesa Laurentien da 

Holanda; e Mutale Chisela, Diretor de Aprendizagem 
e Desenvolvimento de Talentos do Standard Chartered 

Bank foram alguns dos convidados e palestrantes.  
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Investindo na Criança:  
Liderança Empresarial 

na Educação Infantil

Tradição de Engajar Lideres Empresariais 
Desde 1942 o Comitê para o Desenvolvimento Econômico (Committee for Economic 
Development – CED) está na vanguarda do engajamento empresarial na política 
pública. A liderança do CED no estímulo à educação infantil é, há várias décadas, um 
capítulo marcante de sua longa tradição de promover ações dos estadistas empresariais 
e aplicar o que há de melhor do pensamento empresarial no interesse da nação. Em 
1968, o CED reconheceu a necessidade da educação pré-escolar de alta qualidade 
como parte de um esforço mais amplo para melhorar o sistema educacional dos Esta-
dos Unidos na declaração de diretrizes Innovation in Education: New Directions for 
the American School. O CED chamou a atenção para os benefícios da aprendizagem 
pré-escolar no melhor preparo das crianças para o ensino fundamental no relatório de 
1971, Education for the Urban Disadvantaged: From Preschool to Employment. 

As lideranças empresariais têm uma compreensão crítica da importância de uma 
mão-de-obra de bom nível educacional para apoiar uma economia forte e manter os 
Estados Unidos competitivos globalmente. Devido ao fato de tantos líderes empresariais 
compreenderem rapidamente os benefícios econômicos do investimento na educação 
infantil, o modelo do CED para que as lideranças empresariais se envolvam pressio-
nando decisões de políticas públicas tem sido especialmente bem-sucedido na área da 
aprendizagem infantil. Com as ferramentas oferecidas pelo CED, os líderes empresariais 
viajaram por todo o pais discursando para os líderes de empresas e das administrações 
locais sobre a importância do investimento em crianças e famílias. Outros líderes 
presidiram subcomitês do CED, examinando as novas pesquisas e identificando par-
cerias estratégicas. Alguns passaram a lançar iniciativas para a infância por meio de 
parcerias público-privadas ou como ponto central da filantropia de suas empresas.

Mais de 200 líderes empresariais endossaram publicamente a pesquisa do CED sobre 
a importância da educação infantil e desenvolveram iniciativas para assegurar que 
seus pares apóiem a pré-escola em todo o país. Os financiamentos para o maternal 
aumentaram de US$2.4 bilhões em 2001-02 para US$ 5.3 bilhões em 2009-20101. 
Os defensores da educação na primeira infância indicam ser o apoio empresarial 
a esses programas o elemento fundamental para o aumento do financiamento.

A educação na primeira infância  é uma área em que os lideres empresariais continuam 
a ter um impacto significativo, duradouro, no bem-estar das crianças e da futura 
mão-de-obra do país e competitividade global. Ainda há muito por se fazer, e o CED 
tem o compromisso de continuar seus esforços para engajar as lideranças empresariais.

Comitê para o Desenvolvimento Econômico 
O Melhor do Pensamento Empresarial 

www.ced.org
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Incentivando a 
Liderança Empresarial
Nos anos 1980, o CED estava na van-
guarda da expansão do engajamento 
da comunidade empresarial em escolas, 
reconhecendo que os estudantes represen-
tavam a nova geração de trabalhadores e 
cidadãos. A educação na primeira infância 
foi um elemento essencial do movimento 
promovido pelo CED em direção a grandes 
parcerias entre escolas e empresas. O 
inovador relatório publicado em 1985 
pelo CED, Investing in Our Children: 
Business and the Public Schools, sobre o 
qual o New York Times escreveu “tornou-
se o documento base das alianças entre 
o empresariado nacional e a educação 
pública,” identificou os programas de pré-
escola como um importante investimento 
em produtividade e competitividade no fu-
turo. O direcionamento de recursos para a 
educação na primeira infância também foi 
um tópico fundamental da influente decla-
ração de diretrizes de 1987 do CED, Chil-
dren in Need: Investment Strategies 
for the Educationally Disadvantaged. 

1 Pre-K Now, campanha do Pew Center nos EUA 

CED no Mundo 
Com base no sucesso do CED nos Estados Unidos, com seus programas de educação na 
primeira infância, o CED trabalha para levar a importância do desenvolvimento na idade 
pré-escolar para a vanguarda dos debates econômicos internacionais, organizando uma 
série de conferências internacionais. Entre os locais estão Hague, Holanda; Washington, 
D.C.; Cidade do Cabo, África do Sul e São Paulo, Brasil. 

O CED acredita que os líderes empresariais que apóiam publicamente o desenvolvi-
mento na idade pré-escolar têm a oportunidade única de contribuir para o crescimento 
econômico nos mercados emergentes. O trabalho internacional do CED busca ampliar a 
área de abrangência de uma empresa para estabelecer e apoiar reformas e programas de 
desenvolvimento na primeira infância nessas regiões.

Construído em Fundamentos Sólidos 
O CED tem orgulho de ser parceiro de diversas organizações para promover o aumento 
de investimentos em educação de qualidade na primeira infância. A The Birth to Five 
Policy Alliance tem apoiado ativamente o trabalho do CED nos últimos anos. A Alliance 
foi instituída em 2005 para promover idéias de medidas inovadoras e bem-sucedidas no 
apoio às famílias e crianças pequenas. 

O trabalho da Alliance atualmente é financiado pelas organizações Buffett Early Child-
hood Fund, W.K. Kellogg Foundation, Bill & Melinda Gates Foundation, Children’s 
Initiative: a Project of the JB and MK Pritzker Family Foundation, George Kaiser Family 
Foundation, Irving Harris Foundation e um doador anônimo. 

Outras informações sobre a Alliance podem ser encontradas no birthtofivepolicy.org 

O CED é uma organização empre-
sarial voltada para políticas públicas, 
sem fins lucrativos e apartidária. Entre 
os associados estão mais de 200 
líderes executivos seniores de empre-
sas e universidades que desenvolvem 
a pesquisa e os esforços do CED. 
O CED dedica-se à pesquisa de 
diretrizes sobre as maiores questões 
econômicas e sociais e à implemen-
tação de suas recomendações pelos 
setores público e privado. A pesquisa 
e as iniciativas do CED influenciam o 
desenvolvimento de diretrizes relacio-
nadas a questões centrais que afetam 
o crescimento e a oportunidade 
econômica nos Estados Unidos há 
mais de 65 anos. 

Sendo pioneiro na promoção 
do envolvimento empresarial na 
educação, o CED tem enfatizado a 
importância dos investimentos na 
educação na primeira infância para o 
desenvolvimento econômico. Através 
de pesquisa, relatórios, eventos e 
engajamento da comunidade em-
presarial, o CED tem influenciado na 
promoção deste tópico no discurso 
nacional, destacando os benefícios 
econômicos e sociais duradouros 
dos investimentos na educação de 
alta qualidade na primeira infância, 
e recrutando lideranças empresariais 
para promover ativamente a causa. 
O CED continua líder em despertar a 
consciência e incentivar investimentos 
que melhorem a vida de crianças e 
promovam o crescimento econômico 
e a prosperidade no longo prazo. 

O CED continua a buscar parceiros na 
comunidade empresarial para ajudar 
a promover a educação de qualidade 
na primeira infância.  Para obter mais 
informações sobre como envolver-se 
no CED, entre em contato com  
laura.oldanie@ced.org. 

www.ced.org

Março de 2008 
O Presidente do CED, Charles Kolb, discursa em mesa redonda de empresários 

organizada por Jeff Joerres, Presidente & CEO da Manpower, Inc.

Desde 2006 
O CED organiza eventos em todo o país

Alguns dos locais foram Califórnia; Colorado; 
Illinois; Kansas; Kentucky; Louisiana; Massachusetts; 

Michigan; Mississippi; Nebraska; Novo México; 
Nova York; Carolina do Norte; Oklahoma; Tennessee; 

Washington, D.C. e Wisconsin.

Jørgen Vig Knudstorp
Presidente do Grupo Lego



Owen B. (Brad) Butler atuou 
como Presidente do CED em 

1988-92, tendo 
antes presidido os 
subcomitês do CED 
que produziram 
Investing in 
Our Children 
and Children 
in Need. Como 

Presidente da The Procter & 
Gamble Company no início dos 
anos 1980, soube aproveitar sua 
posição como líder empresarial 
para conduzir um novo movimento 
de engajamento empresarial na 
educação e melhorar a vida de 
crianças pequenas. Em 1995 Butler 
fundou a Bright Beginnings no 
Colorado com o ex-Governador Roy 
Romer. A organização oferece apoio 
e informação sobre educação na 
primeira infância gratuitamente para 
as famílias do Colorado. Pouco após 
sua morte, foi proclamado “C.E.O. 
for Children” pelo New York Times.

James J. Renier 
atuou como 
Presidente e CEO 
da Honeywell, 
Inc. Presidiu o 
subcomitê do 
CED que produziu 
The Unfinished 

Agenda. Sob sua liderança, a 
Honeywell ligou-se à United Way 
de Minneapolis em 1989, formando 
o Success by 6. O programa, que 
visa garantir que todas as crianças 
entrem na escola saudáveis e prontas 
para aprender, foi divulgado para 
comunidades de todo o país. 

Roy J. Bostock, 
Presidente do 
Conselho da 
Yahoo! Inc., foi 
Presidente do 
CED e co-presidiu 
o subcomitê 
do CED que 

produziu Preschool for All. Já 
proferiu palestras em todo o país 
promovendo o acesso universal e 
voluntário de todas as crianças de 3 e 
4 anos de idade à pré-escola.

Respondendo à Mudança 
da Mão-de-obra 
Nos anos 1990, quando as mulheres se somaram à mão-de-
obra, houve um aumento acentuado da entrada de crianças 
pequenas em algum tipo de creche. Observando a mudança, o 
CED percebeu ser a qualidade da educação na primeira infân-
cia uma questão fundamental que afeta a mão-de-obra atual 
e futura. Na declaração de diretrizes de 1990, An America 
That Works: The Life-Cycle Approach to a Competitive 
Work Force, o CED descreveu a creche como “uma questão 
de duas dimensões para a mão-de-obra”. Além de ser crucial para permitir que ambos 
os pais trabalhassem, tornando-se comum a família em que o casal trabalha, também 
foi essencial para preparar a mão-de-obra do futuro ao promover o desenvolvimento 
infantil sadio. The Unfinished Agenda: A New Vision for Child Development 
and Education (1991) estimulou que a creche e a educação pré-escolar não fossem 
vistas como entidades separadas, enquanto Why Child Care Matters: Preparing 
Young Children for a More Productive America (1993) forneceu um conjunto 
abrangente de recomendações para melhorar a qualidade do sistema de creches. 

Impacto
Os esforços do CED ao longo dos anos chamou a atenção 
para a necessidade da educação de qualidade na primeira 
infância e seus benefícios econômicos. Nos últimos anos, 
tem ocorrido um nítido aumento de interesse na questão e 
as ações são visíveis em diversos estados. O CED continua 
a defender investimentos em programas de educação 
de qualidade na primeira infância e a recrutar lideranças 
empresariais para a causa. A declaração de diretrizes do CED 
de 2002, Preschool for All: Investing in a Productive 
and Just Society, representou o primeiro chamamento 
da comunidade empresarial para o acesso universal à 
educação pré-escolar de alta qualidade para todas as 
crianças a partir dos três anos de idade. A declaração de 

diretrizes de 2006, The Economic Promise of Investing in High-Quality Preschool: 
Using Early Education to Improve Economic Growth and the Fiscal Sustain-
ability of States and the Nation, incrementou o esforço ao dar visibilidade à mais 
recente pesquisa indicando retorno significativo do investimento em programas de 
pré-escola de alta qualidade. O CED também apoiou os documentos de inúmeros 
especialistas renomados e eminentes economistas, incluindo o prêmio Nobel de 
Economia de 2000, James J. Heckman, da Universidade de Chicago. Este corpo de 
trabalho tem sido extremamente influente ao convencer os legisladores estaduais 
e locais a instituir programas de educação de alta qualidade na primeira infância, a 
despeito de restrições orçamentárias. O investimento estadual na educação maternal 
mais que dobrou desde a publicação da declaração de diretriz do CED de 20021.

Promovendo a Causa em todo o País
Além de atrair as empresas defensoras da criança, munindo-as das últimas pesquisas 
e análises que mostram os substanciais retornos do investimento em educação de 
qualidade na primeira infância, o CED também patrocina fóruns e promove a participa-
ção de líderes empresariais em eventos em todo o país para disseminar a mensagem e 
informar seus pares.

Em dezembro de 2004, o CED organizou uma conferência nacional inovadora “Building 
the Economic Case for Investments in Preschool” em Washington, D.C. O fórum reuniu 
renomados lideres empresariais, economistas, além de especialistas e defensores da 
educação na primeira infância, para destacar o crescente corpo de pesquisa que apóia 
os benefícios mensuráveis da pré-escola de qualidade e discutir estratégias de expansão 
do investimento. Uma segunda conferência na cidade de New York, em janeiro de 
2006, gerou interesse ainda maior nas comunidades empresariais e econômicas. 

Os dois eventos contaram com representantes do Federal Reserve Banks de Minneapolis 
e de Cleveland; do Wall Street Journal e de empresas como PNC Financial Services 
Group; Genzyme Genetics; Mosbacher Energy Company; H.B. Fuller Company; Gold-
man Sachs Group; Bashas’ Groceries, Inc. e Benjamin Douglas Companies. Os eventos 
foram precursores da conferência nacional anual Partnership for America’s Economic 
Success.

Além das conferências nacionais, o CED também patrocinou e participou de eventos 
locais em todo o país para desenvolver uma rede de apoio e cooperação entre os 
defensores e líderes empresariais. Alguns dos locais foram Califórnia; Colorado; Illinois; 
Kansas; Kentucky; Louisiana; Massachusetts; Michigan; Mississippi; Nebraska; Novo 
México; Nova York; Carolina do Norte; Oklahoma; Tennessee; Washington, D.C. e 
Wisconsin.

Robert Dugger, 
sócio-gerente 
do Hanover 
Investment 
Group, é líder 
nacional na 
apuração e 
comunicação 

dos benefícios econômicos sociais do 
investimento na primeira infância. 
Co-presidiu o subcomitê do CED que 
produziu The Economic Promise 
of Investing in High-Quality 
Preschool, fundou a Partnership for 
America’s Economic Success, sendo 
também Presidente do Invest in 
Kids Working Group. É muito ativo 
nas iniciativas para a aprendizagem 
primeira infância na Virginia. 

Presidente e CEO do PNC, James 
Rohr, é um 
dos líderes 
na defesa 
da educação 
primeira 
infância. O 

PNC Financial Services Group, Inc. fez 
do desenvolvimento e aprendizagem 
infantil o eixo central da filantropia 
da empresa e do envolvimento da 
comunidade por meio do PNC Grow 
Up Great Program, um investimento 
inédito de 10 anos, de US$100 
milhões, em escolas dispostas a 
preparar crianças desde o nascimento 
até aos cinco anos de idade para 
serem bem-sucedidas na escola e na 
vida.

Em se tratando 
de apoiar 
apaixonadamente 
os benefícios 
da educação 
primeira infância 
e a necessidade 
de maiores 

investimentos e liderança, Daniel 
Rose, Presidente da Rose Associates 
de New York, é exemplar. Tem sido 
participante ativo do trabalho do 
CED nessa questão, alem de proferir 
palestras com veemência sobre o 
assunto.

1 Pre-K Now, campanha do Pew Center nos EUA 
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Setembro de 1991 
Os membros do Conselho Diretor do CED  

falam sobre a Reforma Educacional

O ex-presidente Jimmy Carter tem um encontro com membros do Conselho Diretor 
do CED Hugh Chapman, presidente do Nations Bank, e Earl Graves, editor da Black 
Enterprise Magazine, para tratar das iniciativas da Reforma Educacional de Atlanta.

1989
James Renier, do Conselho Diretor 

do CED, lança a iniciativa United Way 
Success by 6 initiative

Dezembro de 2002 
Apoio empresarial à Educação infantil

O Presidente do CED, Roy Bostock, Presidente 
da BCom3, defende a educação infantil.

Março de 1988 
O Presidente do CED 

Brad Butler, Presidente 
da Procter & Gamble, é 
o líder da primeira série 
do Business-Education 
Summits da Fortune

2006  
O CED publica o 

relatório The Economic 
Promise of Investing in 
High-Quality Preschool: 
Using Early Education 
to Improve Economic 
Growth and the Fiscal 

Sustainability of States 
and the Nation

Investing In a Productive 
and Just Society

A Statement by the Research and Policy Committee of the Committee for Economic Development

Preschool For All

James J. Heckman, Prêmio 
Nobel e Professor de Economia, 
University of Chicago 

Carl Camden, 
Presidente & CEO da Kelly Services

1993  
O CED publica 

Education Before 
School” Investing in 
Quality Child Care


