
UBStentaconter
fugadeinvestidores

Petrobrásadiaplano
deinvestimento

● O banco suíço UBS, afetado
por uma investigação de eva-
são de divisas nos Estados
Unidos, está reorganizando
sua divisão de gestão de fortu-
nas no país, em uma tentativa
de conter a saída de investido-
res. O segundo maior gestor
de fortunas do mundo infor-
mouontem que oschefes indi-
cados para cuidar da área,
Robert McCann e Robert Mu-
lholland, delinearam os pla-
nos para uma reestruturação
na diretoria. Operadores afir-
maram que a equipe anun-
ciou uma possível venda da
unidade Paine Webber, parte
donegócio de gestão de fortu-
nas nos EUA que teria sido
descrita em setembro como
não central para o banco.

BCdaAustráliapode
elevar jurodenovo

● O novo plano de investimen-
tos da Petrobrás, previsto pa-
ra o período de 2010-2014 só
deverá sair após a aprovação
do novo marco regulatório do
setor de petróleo, disse o dire-
tor financeiro da estatal , Al-
mir Barbassa. “Não faz senti-
do algum aprovar um plano
se estamos prestes a fazer
uma capitalização do porte
previsto no novo marco. Isso
muda tudo.” A revisão do pla-
no estratégico da empresa
estava prevista para sair até o
final do primeiro trimestre.

●O Banco da Reserva da Aus-
trália (RBA, equivalente ao
banco central) deixou a porta
aberta para novas altas do
juro em 2010 ao fazer previ-
sões de aumento da inflação
e do crescimento econômico
no médio prazo, embora sem
fixar um período para isso.
“Se as condições econômicas
se fortalecerem gradualmen-
te, como é esperado, é prová-
vel que a política monetária
precise ser ajustada para ga-
rantir que a inflação permane-
ça dentro da meta (de 2% a
3%)”, disse o RBA, em seu
relatório de fevereiro. O RBA
revisou para cima a previsão
para o núcleo da inflação, pre-
vendo a taxa em 2,5% no fim
de 2010.
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F
oi na minha posse co-
moadvogado-geralda
União, em outubro de
2009, que o presiden-
te Lula fez afirmações

a respeito da necessidade de o
País refletir sobre desenvolvi-
mento e controle, uma relação
que, na opinião dele, carecia de
reavaliação. A declaração susci-
tou uma série de especulações,
de parcela da sociedade, sobre
uma possível “interferência” ou
“intromissão” do Executivo em
órgãos de fiscalização, precisa-
mente sobre o Tribunal de Con-
tas da União (TCU). Exageros!

Naverdade,opresidentecum-
priu o importante papel de esti-
mular o governo, os Poderes da
República e a sociedade civil or-
ganizadaaencararodebatepolê-
mico, mas crucial, sobre as
“amarras”administrativasejurí-
dicas que freariam o crescimen-
to. Essa provocação é tão legíti-
maquantoaspropostasderefor-
maspolítica,tributária,trabalhis-
ta, de direitos humanos e anistia.
Já enfrentamos pioneiramente
questõescomplexascomotrans-
genia e células-tronco. Logo, não
deveriahaverassuntostabuspa-

ra um país tão rico e diverso co-
mo o nosso, principalmente em
temposdeglobalizaçãoemudan-
ças tão rápidas quanto radicais.

A Advocacia-Geral da União
(AGU), com apoio da Casa Civil,
do Ministério do Planejamento e
doTCU,encontrou ummecanis-
mo consensual que permitirá
amenizar gargalos e garantir o
fluxo de crescimento acelerado
queaeconomiaexige,semprejuí-
zodafiscalizaçãoedocontroleda
legalidade. Não foi preciso criar
outrotribunaloualteraraConsti-
tuição,comoalgunsprognostica-
ram.Pormeiodedecreto, instru-
mento eficiente, ágil e simples, a
AGU intensificará a parceria
com oTCU, ampliando de 4 para
20 o número de advogados que
atuamnoescritórioavançadoim-
plantadoem2007.Oreforçopos-
sibilitaráelaborarorientaçõesju-
rídicasqueuniformizemegaran-
tam maior segurança jurídica de
licitações, contratos, execução,
fiscalização e acompanhamento
deprocessos,obraseinvestimen-
tos do governo.

Queremosquenossosadvoga-
dos monitorem cada um dos cer-
cade10milprocessosqueoTCU
recebeporanoequeinstauremo
contraditório nas ações, quando
necessário.Aintençãoéoferecer
ao TCU o máximo de informa-
çõesparaojulgamentoemplená-
rio.Tudoissocomoauxíliodeum
comitê interministerial que in-
clui a Controladoria-Geral da

União e sua importante experti-
se.Masnossagrandeapostaestá
na celebração de acordos admi-
nistrativos que garantam paga-
mentos,devoluçõeseregulariza-
çãodecontratossemanecessida-
dedeajuizamentodeações.Aex-
periência bem-sucedida das Câ-
maras de Conciliação e Arbitra-
gem da AGU mostra que pode-
mos desafogar a Justiça e acele-
rararesoluçãodeconflitosentre
órgãosdaadministraçãopública
e entre a União e Estados. Em
2009, as câmaras solucionaram
32 casos que envolviam valores
da ordem de R$ 3 bilhões.

Nosúltimostrêsanos,otraba-
lho coordenado de apenas qua-
tro advogados públicos com as-
sessores e ministros aumentou
os recolhimentos referentes a
condenações do TCU por frau-
des em convênios com a União.
Foram R$ 2,6 milhões em 2004 e
R$ 357 milhões em 2008. Em
2009ajuizamos2milaçõesdotri-
bunal e esperamos recuperar o
dobro do valor recolhido no ano
anterior. Números que compro-
vam a eficácia da parceria AGU-
TCU e apontam para uma rela-
ção ainda mais sinérgica em
2010. Apesar de ainda jovem –
completa17anosem10defeverei-
ro –, a AGU amadureceu o sufi-
ciente para substituir, sempre
que possível, o conflito pelo con-
senso, a protelação de processos
edecisõesporsúmulasquedesa-
fogamaJustiçaeotimizamotra-

balho dainstituição. Somos 8 mil
advogados públicos presentes
em todos os ministérios, autar-
quiasefundações,emtodasasca-
pitais e principais cidades do
País. Defendemos na Justiça os
interesses de clientes tão varia-
dos como o presidente da Repú-
blica, as agências reguladoras, o
Congresso Nacional, o Conselho
Nacional de Justiça. Graças ao
elevado grau de especialização e
empenho de nossa instituição,
não há uma única obra do PAC
parada por decisão judicial.

Portanto,a AGU, como órgão
essencial à Justiça e à segurança
jurídicadosatosepolíticasdego-
verno,temalegitimidadeeopre-
paro necessários para lidar com
astensõesnaturaisnarelaçãode-
senvolvimento x controle de que
falou o presidente, respeitando a
independência das instituições.
Foi com esse espírito que a AGU
conseguiu o reinício da constru-
ção da ponte sobre o Rio Negro
(AM). A obra ficou parada por
causade umconflitoemtornode
um sítio arqueológico indígena
que envolvia Iphan, Funai, Insti-
tutoChicoMendes,Marinhaego-
verno do AM. Acreditamos real-
mente que, com um pouco mais
de trabalho e de diálogo institu-
cional, as “machadinhas” podem
ser preservadas e as obras de in-
teresse da Nação, garantidas. ●

*Luís Inácio Lucena Adams é
ministro-chefe da AGU
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● Autoridades chinesas impuse-
ram ontem um imposto de até
105,4% sobre importações de
produtos de frango america-
nos. O Ministério do Comércio,
que anunciou a decisão, disse
que os Estados Unidos estão
vendendo mercadorias na Chi-
na a preços mais baixos do que
os do mercado local, o que esta-

ria prejudicando a indústria de
frango doméstica. O ministério
listou 35 companhias e a maio-
ria terá de pagar imposto de
64,5%. A Pilgrim’s Pride é a
que pagará mais (80,5%) e a
Tyson Foods é a que deposita-
rá menos (43,1%). Todas as
demais não citadas na lista pa-
garão 105,4%.

C
omo vai acontecendo
emtodoomundo,ain-
dústriajánãoémaiso
principal fornecedor
de empregos no Bra-

sil. Ele está no setor de serviços.
Conformedãocontaasestatís-

ticas do Cadastro Geral de Em-
pregadoseDesempregados(Ca-
ged),noanopassadoforamfeitas
995 mil contratações de pessoal.
Dessas, mais da metade (500
mil)ocorreunosetordeserviços.

É a moça do telemarketing
que telefona para oferecer algu-
macoisa;éotécnicoquevaiarru-
mar o computador que entrou
em pane; é o motoboy que entre-
gaa pizzaquentinha nasua casa.

Até mesmo o governo parece
atrasadoquando setrata de ado-
tar políticas que proporcionem
novas oportunidades de traba-
lho. Quando, por exemplo, trata

depreservarempregos,acabafa-
vorecendo a indústria, onde su-
postamente estariam os melho-
res postos de trabalho.

Num primeiro momento, es-
sasocupaçõesnosetordeservi-
ços podem mesmo parecer su-
bempregos. Mas é essa gente,
quasesempredaclasseC(famí-
lias com renda mensal entre R$
1mileR$4,5mil),quetempuxa-
do o crescimento do emprego
no Brasil.

Em parte, o encolhimento
das vagas na indústria tem a
ver com a crise financeira glo-
bal cujo impacto foi menor no
comércio e nos serviços. Dados
da Confederação Nacional da
Indústria (CNI) mostram que o
emprego na indústria de trans-
formação em todo o Brasil re-
cuou por oito meses seguidos –
de novembro de 2008 a maio de

2009. Somente a partir de ju-
nho do ano passado a indústria
começou a recuperar o fôlego.
Mesmo assim, a ocupação acu-
mulou queda de 5,5% de janeiro
anovembro(osdadosfinaisain-
da não estão disponíveis).

Senaindústriafaltaemprego,
em outros setores passou a so-
brar. Em São Paulo há carência

de mão de obra especializada.
Apenasasáreasdegastronomia,
hotelaria, turismo e construção
civil seriam capazes de absorver
cerca de 24,5 mil profissionais
qualificados, conforme sugerem
especialistas.

Um ramo novo que não para
de contratar é o de telemarke-
ting. Em dez anos apontou um
crescimento de 550% em postos
detrabalho.Deacordocomopre-
sidentedoSindicatoPaulistadas
Empresas de Telemarketing,
MarketingDiretoeConexos(Sin-
telmark), Stan Braz, são 300 mil
os que trabalham nesse segmen-
to no Estado de São Paulo, 8% a
maisdoqueem2008.Asestimati-
vas são de que, no Brasil, os call
centers já estejam empregando
mais de 1 milhão de pessoas.

Para o ex-ministro do Traba-
lho Almir Pazzianotto Pinto o

principal fator que reduz as con-
tratações pela indústria é o uso
crescentedeTecnologiadaInfor-
mação, “uma imbatível destrui-
doradeempregos”.Emcompen-
sação, diz ele, é o setor de servi-
ços que mais concorre para a ge-
ração: “Você pode até informati-
zar a folha de pagamento de um
bar ou de um restaurante, mas
não o garçom”, lembra.

Apesar disso, Pazzianotto
alerta para o fato de que, diante
dotamanhodapopulaçãobrasi-
leira e, consequentemente, do
potencial do consumo interno,
o País não pode abrir mão de
umaforteindústriadetransfor-
mação. “É preciso explorar to-
dasasoportunidades possíveis,
como a China vem fazendo ao
produzir desde computadores
até colheres de pau.” ● COLABO-

ROU ISADORA PERON

A AGU, a ‘machadinha’ e o tribunal

CELSO MING

Onde se criam empregos

Derrubada – Mais um dia de
derrubada dos mercados. Até
agora houve forte turbulência,
mas não houve pânico, aparen-
temente porque o mercado ain-
da espera que as autoridades
impeçam os calotes da Grécia,
de Portugal e da Espanha.

Chinataxafrangoamericanoematé105,4%

Confira

COMÉRCIOEXTERIOR

N
o final de 2008 as
empresas indus-
triais reduziram
v i o l e n t a m e n t e
seus investimen-

tos,prevendo uma queda da de-
manda. Diante de uma deman-
damaiordoquepreviam, lança-
ram mão, em 2009, de estoques
que estavam elevados. Mas,
uma vez que se normalizaram,
preferiram aumentar as horas
trabalhadas em vez dos investi-
mentos, que somente no 4º tri-
mestre foram retomados – o
que parece que se consolidará
neste ano.

Em 2009 a produção de bens
de capital caiu 17,4% e a impor-
tação, 16,4%, mas em janeiro
deste ano houve crescimento
de 2,6% das importações de

bens de capital, em relação ao
mêsanterior,ede6,7%,relativa-
mente a janeiro 2009.

Um estudo do Bradesco re-
vela que o consumo aparente
de bens de capital
(produção domésti-
ca+importação–ex-
portação), que já ha-
via aumentado 6,5%
no 3º trimestre, so-
breotrimestreante-
rior, cresceu 18% no
último trimestre
(13,6% da produção
nacional e 18,3% das
importações).

Essa tendência deve se con-
solidarem2010comamaiorati-
vação dos investimentos do go-
verno e uma aceleração do se-
tor da construção civil. A For-

mação Bruta de Capital Fixo
(FBCF), que deve ter acusado
queda de 9,5% em 2009, poderá
crescer 20% neste ano.

Essa é uma previsão impor-
tante em face da
preocupaçãodoBan-
coCentralcomodes-
casamento entre a
demanda interna e o
uso da capacidade
instalada da indús-
tria, quando avalia
se há necessidade de
apertar a política
monetária.

A dúvida é sea in-
dústria continuará aumentan-
do suas importações de bens
de capital, apesar de uma taxa
cambial que se está desvalori-
zando.

Convém lembrar que as im-
portações de janeiro foram en-
comendadas alguns meses an-
tes,quandoataxacambialesta-
vavalorizadaeopreçodosequi-
pamentos caíra cerca de 4% em
razão da demanda medíocre
nos países produtores.

Há novos fatores que força-
rão um aumento da mecaniza-
çãonas indústrias. Um deles é a
reivindicaçãoparareduzirase-
mana de trabalho de 44 para 40
horas. Outro, mais importante,
é essa nova política social que
inclui,entreoutraspropostas,a
distribuição de 5% dos lucros
aos empregados, o que certa-
mente estimulará a redução do
número de funcionários, nota-
damente por meio de maior au-
tomação do maquinário. ●

●●●“Este início
de ano está
bombando.
Certamente
vai superar os
cem mil. No
ano passado,
na mesma
época, tinham
sido cem mil
negativos.
Recuperamos
mais do que
o dobro”
Carlos Lupi, ministro do
Trabalho, antecipando
números do Caged

Política social e mecanização
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56.031 megawatts
foi o consumo nacional de
energia em janeiro, segundo o
Operador Nacional do Siste-
ma Elétrico (ONS). O volume
representa alta de 12,1% em
relação a janeiro de 2009,
quando a demanda estava
reprimida por conta da crise
econômica.
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Text Box
Fonte: O Estado de S.Paulo, São Paulo, 6 fev. 2010, Economia & Negócios, p. B2.




