
Argentinaprevê3%
deavançoem2010

EBXvaiconstruir
estaleiroemSC

●Ogovernodapresidente da
Argentina, CristinaKirchner,
apresenta nesta semana o
projeto deOrçamentoNacio-
nal para2010.Nodocumen-
to, o governo prevêumcresci-
mentode3%doProduto In-
ternoBruto (PIB) noanoque
vem.Ocálculo é bemmais
otimista queoprevisto pela
maioriadoseconomistas inde-
pendentes. Eles calculam
que, nomelhor dos casos, o
país cresceria de 1%a2%.
No fimdo anopassado,Orça-
mentode2009previu para
este ano umcrescimento de
4%.Mas tudo indica, segundo
afirmamasprincipais consul-
torias, que aArgentina exibirá
umaqueda de 1%a3%do
PIBneste ano.

BCrussocorta taxa
dejuropela6.ªvez

●Opresidente doGrupo
EBX, EikeBatista, apresenta
hoje, naFederação das Indús-
trias deSantaCatarina
(Fiesc), projeto deumestalei-
ro emBiguaçu, naGrande
Florianópolis (SC). As obras
devemcomeçar em2010, em
umaárea de 1,6milhão de
metrosquadrados. No local,
poderão ser construídos na-
vios-sonda, plataformas fixas,
jaquetasenaviospara a indús-
tria de petróleo. A EBXnão
informouo valor do investi-
mento.

●Obanco central daRússia
cortou a taxa de juro pela sex-
ta vez seguida ontem, obser-
vandoquea tendência deque-
dade inflaçãoparece susten-
tável nos próximosmeses. A
principal taxa de referência
daeconomia, a de refinancia-
mento, caiu para 10,50%,de
10,75%.Obanco central redu-
ziu tambéma taxa de curto
prazo Lombarde a taxa over-
night, ambas em0,25 ponto
porcentual. “Novasmudan-
ças, para reduzir as taxas, de-
penderãoda tendência infla-
cionária, dos indicadoresde
manufatura e donível de ativi-
dadedo crédito”, disse oBC.
OBC russo havia cortado as
taxas anteriormente emagos-
to, em0,25 ponto porcentual.
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S
egundo o Relatório de
Competitividade Glo-
bal2009-2010,publica-
do peloWorldEcono-
mic Forum, o Brasil

melhorouemrelaçãoaoanopas-
sado – subiu da 64ª para a 56ª
posição, num total de 133 países
estudados.Anotícia é animado-
ra. Mas é uma daquelas histó-
rias do copomeio cheio oumeio
vazio.

Olhando da perspectiva do
que falta ao Brasil para chegar
ao nível da China (29ª posição),
doChile(30ª),daRepúblicaChe-
ca (31ª), da Tailândia (36ª), da
África do Sul (45ª) ou da Índia
(49ª),háqueseexaminarosindi-
cadores que compõem o índice
de competitividade.

NocasodoBrasil,oobstáculo
que salta aos olhos é a precária
qualidade da educação funda-
mental – dentre os 133 países,
ocupamosa119ªposição.Naava-
liação do ensino de matemática
e ciências, descemos ainda
mais, ocupando a 123ª posição.
Não é à toa. Os dados revelados
pelo Ministério da Educação
(MEC)naúltimasemanasãode-

sanimadores. Dentre 2 mil cur-
sos de pedagogia avaliados, 588
(29%) foram considerados
ruins,tendoobtidonotas1e2nu-
maescalaquevariaentre0a5.É
umacalamidade.

O pior é que esse número
vem crescendo, inclusive entre
as escolas que fazem parte de
universidades.Nessemeio,oau-
mentodasescolasruinscresceu
65% entre 2007 e 2008. Anda-
mospara trás.

As pesquisas mais recentes
indicamqueaprincipalcausada
precária situaçãodoensino fun-
damental se liga àmáqualidade
dosprofessores,coordenadores
e diretores das escolas, cuja
grandemaioriaseformanoscur-
sos depedagogia.

Entre 2002 e 2007 esses cur-
sos proliferaram. O crescimen-
to foi de 85%, tendo passado de
1.237 para 2.295. Que bom seria
se a qualidade tivesse acompa-
nhadoaquantidade.

Segundo os dados do MEC,
cerca de 30% dos professores,
coordenadores e diretores do
ensino fundamental se formam
emcursos ruins, o quenão quer
dizer que 70% se formam em
cursos ótimos. A qualidade da
grandemaioriadoscursosdepe-
dagogia classificados em torno
da média é também bastante
precária. Só 9 cursos, dentre os
2mil avaliados, obtiverama no-
tamáxima (5).

Umoutrofatorquepesamui-
to na competitividade do País é
acapacidadede inovaçãodaso-
ciedade. Mas como inovar em
ciência e tecnologia, se uma ex-
pressiva parcela das nossas
criançasé“educada”porprofes-
soresquepassarampor escolas
ruins? No nível universitário, o
volume de pesquisas vem au-
mentando, mas o número das
que chegam ao patenteamento
e que afetam a competitividade
é ainda irrisório.

Para o professor Eric Hanu-
shek (Stanford University),
que realiza estudos comparati-
vossobreaqualidadedaeduca-
ção,aschancesdeoBrasil cres-
cer em ritmo chinês e se tornar
mais competitivo sãomínimas.
Em outras palavras, a educa-
ção sóé crucial quandoédeboa
qualidade.

Aqualidadenuncafoitãorele-
vante para o desenvolvimento
como nos dias atuais. As novas
tecnologiasexigemmaisdestre-
za e, sobretudo, bons conheci-
mentos sobre a profissão e as
profissões vizinhas, pois o mais
frequenteéotrabalhoemgrupo.

Numa comparação entre os
países nos quais a população
temapenas o curso primário, o
Brasil sai muito mal na foto. A
Dinamarca,aEslováquiaeaEs-
tônia têm apenas 1% das pes-
soas nessas condições; Hun-
griaePolônia,2%;RússiaeAle-

manha,3%;Japão,CanadáeEs-
tados Unidos, 5%; Brasil, 57%!
E quando se inclui a dimensão
da qualidade da educação, o
problema assume proporções
assustadoras.

Porisso,apesardeoíndicede
competitividade termelhorado,
precisamos ficar atentos ao que
o está impedindo de melhorar
mais ede chegarmais pertodos
concorrentes doBrasil.

Além da educação, é claro,
conspiramcontraacompetitivi-
dade a elevada carga tributá-
ria, a precária infraestrutura e
a rigidez das nossas institui-
ções.Empesquisarealizadape-
lo Banco Mundial em 183 paí-
ses,oBrasilestána129ªposição
–tambémnarabeira–eporcau-
sa, fundamentalmente, da au-
sência das reformas tributária,
previdenciária, administrativa
e trabalhista (Doing Business
2009, Washington: The World
Bank, 2009).

São dados como esses que
me levam a focar primordial-
mente a parte do copo que está
vazia. Este governo não podia
ter abandonado as reformas. O
presente já está mostrando os
prejuízosda inação.O futuro re-
velará as verdadeiras cores. ●

*José Pastore é professor
de relações do trabalho da
Universidade de São Paulo
Site: www.josepastore.com.br
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●A longa disputa entre oUru-
guai e aArgentina por causa da
construção de uma fábrica de
papel da empresa finlandesa
Botnia – deUS$ 1,1 bilhão –, no
lado uruguaio do RioUruguai,
começou ontema ser julgado
pelo Tribunal deHaia. AArgen-
tina acusa oUruguai de violar
umacordo ambiental bilateral

para preservar o rio. OUruguai
acusa aArgentina de lhe cau-
sar prejuízo deUS$400mi-
lhões por causa dos três anos
de bloqueio dos argentinos à
ponte entre os dois países. O
Uruguai venceu a rodada preli-
minar no tribunal, em julho de
2006.O caso está previsto pa-
ra terminar em2010.

Competitividadeeeducação

O
individualismo no
meio rural tem sido
umproblemanaagri-
cultura brasileira.
Impede a formação

deassociações,consórciosecon-
domínios agrários, cooperativas
para obter a redução de preços
deinsumoseparaavendadepro-
dutos.Issoétãoóbvioquedispen-
sa comentários. Endividados, os
produtoresnãotêmacessoacré-
dito. Mas, associados, é possível
levantar recursos para comprar
insumos com desconto. Melhor:
podemvenderemgrupo,forman-
do lotesmaiores e ganhando um
poucomais.

Paraentendermosbemoque
passa na “cabeça” dos produto-
res nas comunidades do agrone-

gócio,conduzimosumapesquisa
comcercade150produtoresedi-
rigentes dos elos das cadeias do
agronegócio, pormeiodaaplica-
çãodeumquestionárioparaiden-
tificar os fatores que facilitam e
os que dificultam as associações
eparceriasentreprodutores.

Noquestionário,pedimosque
osentrevistadosdessemumano-
tade1a10–1,paraaimportância
menordessesfatores,e10,paraa
importância maior. Os entrevis-
tados deram notas de acordo
comapercepçãoquetinhamdes-
sesfatoresdentrodascomunida-
des onde viviam. Participaram
dapesquisadirigentesdoagrone-
góciodeváriosEstadosdoPaís.

Osresultadossobreosfatores
que facilitamaassociaçãodene-
góciosnas comunidades do agro
brasileiro (com as respectivas
médias das notas entre parênte-
sis) indicam que osmembros da
comunidade de negócios: não
têmdificuldadedeencontrarpar-
ceiros (8,04);nãotêmcomporta-

mento individualista ou isolacio-
nista e se associam frequente-
mente (7,89); têm a capacidade
de antever umnovo negócio que
exigiráesforço,masépossívelali-
nhá-lo com as suas habilidades
(7,93);têmpoderdeinfluênciaso-
breacomunidadedenegóciosna
região (7,52); não só percebem
oportunidades, mas também
agem para aproveitá-las (8,11);
não estão na “área de conforto”
ou “não ligam o piloto automáti-
co”(8,30);eouvemoutrosempre-
sários e parceiros com a mente
aberta(8,07).Alémdesurpreen-
derem por aspectos tais como o
quedizemaospotenciais parcei-
ros–“sevocêiniciarumnegócio,
quero que me inclua” (7,67) – e
pormanteremsemprenamemó-
ria as vezes em que foram bem-
sucedidosnasparcerias (7,56).

Os fatores mais importantes
que dificultam o associativismo,
dentro das características dos
membros das comunidades do
agro brasileiro, foram: não têm

condiçãodefazerumaanálisede
riscos competente no projeto
(8,19); não acreditam que um
bom projeto viabilize recursos,
acham que o recurso é que faz o
projeto, e não o projeto que faz o
recurso(7,85);receiamoriscode
falta de uniformidade de pontos
devistaentreosparceiros(7,07);
não buscam novas oportunida-

des de negócios; estão à vontade
com o empreendimento atual
(7,05);acreditamquenãotêmse-
gurança financeira para um no-
vonegócio; e nãovalorizamrela-
çõesempresariais,massimrela-
ções com o governo, na ideia de
quesóo“governosalva” (7,56).

A conclusão a que se chega é

de que é preciso trabalhar esses
fatores.Identificá-loséimportan-
teparasaberporondecomeçaro
trabalho de preparação dos pro-
dutores para arranjos societá-
riosentreseuspares.Oassociati-
vismoderesultado jáestáapare-
cendonomeiorural.

Há neste meio vários grupos
de produtores endividados que
seassociaramparacriarumape-
quena cooperativa e obter redu-
ção de custos. Existem pelo me-
nos três no Estado de Goiás e
mais alguns nos Estados do Sul.
Háumgrupomuitobem-sucedi-
doemGoiás, emqueosproduto-
res endividados se associaram.
Os líderes levaramcercadequa-
tro anos para convencer os vizi-
nhos de três cidades próximas a
trabalharem construtivamente
suasdiferenças.Ocomeçofoibas-
tante difícil. Hoje, uma pequena
cooperativasoma14núcleosde2
a 3 produtores e seus sócios que
compram em conjunto. O grupo
logrou obter reduções da ordem

de5%a12%nospreçosdosfertili-
zantes e defensivos. Com o tem-
po,conseguiramreduçõesmuito
elevadas, depois de a cooperati-
vaseassociaraumagrandecoo-
perativa. As reduções de preços
atingiram 15% em defensivos e
20%emfertilizantes.

Emviagemao interior, vimos
que os produtores estãomudan-
do sua maneira de pensar. Al-
guns depoimentos demonstram
isso: “O que podemos fazer jun-
tos que émelhor do que separa-
dos?”;“Aminhaprosperidadede-
pende da prosperidade do meu
vizinho”;e“Omeuproblemaestá
daporteiradafazendaparafora:
eutenhoquemeassociar.”Ascoi-
sasestãomudando.●

*Mauro de Rezende Lopes
é pesquisador do Instituto
Brasileiro de Economia, da FGV
E-mail: mrlopes@fgv.br

O colunista CelsoMing está
em férias.

Produtoresendividadoseassociações

Haia julgadisputaentreUruguaieArgentina
GUERRADOPAPEL

N
ão se pode negar
que o BancoNacio-
nal de Desenvolvi-
mento Econômico
e Social (BNDES)

teveumpapelmuito importante
para amenizar os efeitos da cri-
se internacional. Mas, agora,
precisamudar sua política, seja
pelasdificuldadesdesecapitali-
zar, seja para reduzir a depen-
dência das empresas nacionais
deumainstituiçãogovernamen-
tal, seja para voltar à sua voca-
ção de financiar os investimen-
tos na infraestrutura, que exi-
gem recursos importantes e de
longoprazo.

Os empréstimos do BNDES,
que em 2008 somaram R$ 92,2
bilhões, neste ano deverão atin-
gircercadeR$131bilhões–R$25
bilhõesdestinadosàPetrobrás.

Nomomento emque aumen-
touseusempréstimos,oBNDES
enfrentouumareduçãodosseus
recursosinstitucionais.OFundo
de Amparo ao Trabalhador
(FAT), que destina
40% dos seus recur-
sos ao BNDES, so-
freu uma queda im-
portante da arreca-
dação e um aumento
das saídas para o se-
guro-desemprego.

O BNDES tam-
bém sofreu uma vio-
lenta queda dos re-
cursos que obtinha
da suacarteiradeações.Recor-
reuaumempréstimodoTesou-
ro pagando apenas, finalmente,
oequivalenteàTaxadeJurosde
Longo Prazo, de 6% ao ano. O
Tesourotevedeaumentarasua

dívida mobiliária, pagando juro
maior do que o que recebe do
BNDES.

Por isso tudo, não há como
justificarumempréstimodoBN-

DESàPetrobrás,em-
presaquenãoteriadi-
ficuldades para cap-
tar recursos no exte-
rior e cujas necessi-
dades,dentrodapolí-
ticapropostanospro-
jetos do governo pa-
raexplorar opré-sal,
terão um aumento
importante.

Se opapel do ban-
cooficial foi importantenumpe-
ríodo em que os bancos estran-
geiros e a captação nos merca-
dosnacional e internacional não
forneciam recursos suficientes,
hojeasituaçãomudoutotalmen-

te. É possível, para as grandes
empresas, recorrer aomercado
financeiro interno e externo e a
Bolsa de Valores permite reali-
zaroperaçõesdeofertadeações.

A ajuda do BNDES na crise
teve o efeito de favorecer uma
concentração que raramente é
favorável e que aumenta a pre-
sençadoEstadoemunidadesfa-
bris que poderiam evitar essa
dependência.

O BNDES precisa voltar à
sua vocação, concentrando
seus empréstimos em investi-
mentos na infraestrutura – usi-
nas hidrelétricas, estradas, fer-
rovias,emparticularotrem-ba-
la,portos,aeroportos,etc.–,que
permitirão consolidar os avan-
ços na economia e o crescimen-
to harmonioso dos vários seto-
res de atividade. ●

●●● “OBric
não existe
comobloco.
É apenas um
amontoado
de letras e o
Brasil precisa
parar de
pensar que é o
país do futuro”
ZbigniewBrzezinski,
ex-conselheiro de
SegurançaNacional dos
EUA, sobre o grupo
formadopor Brasil,
Rússia, China e Índia

BNDEStemdevoltaràsuavocação

As parcerias no
meio rural ajudam
na falta de crédito
e na hora da venda

40% foi o aumento
dovolumedeapreensõesna
regiãodeFozdeIguaçu, feitas
pelaReceitaFederal,emagos-
tonacomparaçãocomomes-
moperíodode2008.Oaumen-
to,segundoaReceita,deve-se
àdiversasoperaçõessimultâ-
neasqueresultaramnaapreen-
sãodemercadoriaseveículos
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