


A
inda faltam anos para que os
poços do pré-sal comecem a
produzir petróleo comercial-
mente, mas os parlamentares

brasileiros já iniciaram a corrida do pires
no Congresso. Alguns querem os recur-
sos para a inclusão social dos pescado-
res artesanais. Outros acham que o di-
nheiro deve ser investido na assistência
à agricultura familiar. Uma das emendas
apresentadas pede uma parte do quinhão
para uma renovação tecnológica das
Forças Armadas. A bancada ruralista
defende o uso de parte do dinheiro para
a "redenção" do setor agropecuário na-
cional, o que quer que a palavra signifi-
que no entendimento dos deputados,
afinal de contas, em matéria de campo
os produtores brasileiros estão entre os
mais eficientes e bem-sucedidos do
mundo. O projeto que cria o chamado
Fundo Social já recebeu mais de 90
emendas, e o número não deve parar por

Noruega é um país pequeno. A popula-
ção de 4.7 milhões de habitantes ocupa
um território ligeiramente menor que o
estado de Goiás. Os noruegueses ocu-
pam rotineiramente as primeiras colo-
cações do ranking de Desenvolvimento
Humano das Nações Unidas. Na edição
mais recente, estavam na segunda colo-
cação, atrás apenas dos islandeses. Já
os brasileiros ocupam o 70a lugar entre
os 177 países pesquisados. Mas existe
uma semelhança fundamental entre os
dois países: ambos descobriram vastas
quantidades de petróleo e gás natural
no fundo do mar. O achado norueguês
aconteceu no começo dos anos 70,
quando estudos geológicos do país ha-
viam descartado a possibilidade. Desde
então, a produção de petróleo já entrou
em declínio: o ápice foi atingido em
meados da década passada, embora as
reservas de gás natural ainda durem
muitas décadas. Mas o modelo dese-

aí. Problemas que podem ser resolvidos
com dinheiro não faltam em lugar ne-
nhum do mundo, muito menos no Bra-
sil. Mas, em vez de sonhar agora com a
montanha de recursos do pré-sal — que
ainda estão no fundo do oceano —, seria
mais produtivo olhar para a experiência
de outros países que encontraram gran-
des riquezas minerais. Os exemplos do
que não deve ser feito são muitos. Vão
da Nigéria, que permanece como um
dos países mais pobres da África apesar
das enormes reservas de petróleo, à Ve-
nezuela, do ditador estatizante Hugo
Chávez. Se os congressistas de Brasília
e todos os brasileiros quiserem saber
como investir direito a bolada do tal "bi-
lhete premiado", existe um país essen-
cial para estudar: a Noruega.

As diferenças entre os dois países
não poderiam ser mais marcantes. A

nhado pelo governo norueguês para
investir os recursos da riqueza mineral
é considerado um exemplo mundial.
Com respeito às regras, transparência e
eficiência nos investimentos, o Fundo
de Pensão do Governo tem tudo para
manter por gerações o bem-estar des-
frutado pelos noruegueses. "O fundo
mudou o patamar de nossa economia",
diz Kjetil Hove, diretor-geral da unida-
de brasileira da StatoilHydro, a estatal
norueguesa de petróleo.

O primeiro aspecto do FPG que me-
rece destaque é a competência de seus
administradores. No início da década, o
fundo tinha recursos de cerca de 50 bi-
lhões de dólares. Na metade deste ano,
havia atingido 400 bilhões de dólares,
montante quase equivalente ao PIB do
país. Esse resultado formidável se deve
a um misto de políticas rígidas de go-



CAPA petróleo

vernança, independência e transparên-
cia. Apesar do nome, o fundo do petró-
leo não tem como única missão garantir
a previdência social do país. O FPG é
um fundo soberano que cumpre muitas
funções. Uma das principais delas, pa-
radoxalmente, é proteger o país da mal-
dição do petróleo. "A idéia é que o pe-
tróleo que jorra no mar nunca chegue à
costa", disse numa entrevista recente o
gestor do FPG, Yngve Slyngstad.
"Quando olhamos para a história, a
maioria dos países que receberam uma
bolada graças aos recursos naturais aca-
bou sendo prejudicada de um jeito ou
de outro." Para evitar que a afluência dos
petrodólares reduza a competitividade
de outros setores da economia e sujeite
o país a eventuais choques no preço do
barril, o fundo só pode investir fora de
suas fronteiras. Tipicamente, o FPG alo-
ca 60% dos recursos em participações
minoritárias em empresas (elas são ho-
je cerca de 7 000 ao redor do mundo) e
40% em renda fixa. Seguindo essa re-
ceita, o fundo obteve um retomo anual
médio de pouco mais de 4% na última
década. Todos os noruegueses podem
acompanhar esse desempenho por meio
de relatórios públicos com divulgação
trimestral e anual.

OUTRA CARACTERÍSTICA fundamental
do FPG é seu desenho e sua integração
com as contas do país. O fundo perten-
ce ao Ministério das Finanças, órgão
responsável por ditar as políticas de in-
vestimento. A operação do dia a dia fica
a cargo do Norges Bank, o banco central
do país. De acordo com o engenhoso
modelo criado pelos noruegueses em
2001, existe um limite para os repasses
do fundo para o orçamento do país. O
teto estabelecido é justamente de cerca
de 4%. Esse modelo obriga o governo a
cuidar das contas públicas — afinal, o
dinheiro do petróleo é de longo prazo e
não pode servir para cobrir buracos or-
çamentários. Também garante que o
capital do fundo seja preservado: ape-
nas o retorno anual médio é repassado
ao governo. A sofisticação não para aí.
O uso dos recursos do fundo pelo go-
verno faz parte do processo de decisão
orçamentária, para que o dinheiro não



suma depois de cair nas garras da má-
quina pública. Do lado do investimento,
há uma série de diretrizes que decidem
que empresas merecem receber recur-
sos. No ano passado, o FPG decidiu
vender suas participações no Walmart
por considerar as políticas do gigante
varejista contra os sindicatos america-
nos incompatíveis com seu código éti-
co. Também estão na lista negra empre-
sas envolvidas na fabricação de arma-
mentos. A atitude declarada do governo
é proteger todas as gerações futuras —
não somente as de noruegueses.

Apesar da sofisticação e do êxito do
sistema, parece claro que o fundo não é
nem de longe a solução para todos os
problemas do país — que, não custa
lembrar, são pequenos quando compa-
rados aos brasileiros. A questão da se-
guridade social é urna interrogação im-
portante. O número de pensionistas vai
passar de cerca de l milhão, hoje, para
l ,4 milhão nos próximos 20 anos. Como
o país tem baixas taxas de crescimento
demográfico, a população economica-
mente ativa também vai encolher — o
que só aumenta o peso da previdência
nas contas do governo. Mas a crítica
mais feroz diz respeito à falta de diver-
sificação da economia. Preservar o país
do mal do petróleo é louvável, mas uma
das críticas mais comuns ao modelo
atual é a falta de estímulo ao empreen-
dedorismo. Eis uma das idéias levanta-
das com freqüência pelos críticos do
modelo atual: um uso mais agressivo
dos recursos permitiria cortes de im-
postos, além de mais investimentos
públicos em educação e pesquisa em
desenvolvimento. Essas medidas, jun-
tas, poderiam estimular o desenvolvi-
mento das empresas do país. Com ex-
ceção do setor pesqueiro, a Noruega
não tem a pujança industrial que se es-
pera de um país de tamanha riqueza. O
certo é que, mesmo com eventuais fa-
lhas, o modelo norueguês é considera-
do um dos mais bem-sucedidos e sofis-
ticados mecanismos de perpetuação de
riquezas minerais do mundo. Como
demonstra a experiência da Noruega, o
petróleo pode ser coisa de Deus —
mas, se não houver atenção, ele pode
ser obra do diabo. •
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