
DESENVOLVIMENTO
Para Abdib, gestão no
País precisa avançar mais
O presidente da Associação Bra-
sileira da Indústria de Base e
Infraestrutura (Abdib), Paulo
Godoy, defendeu a necessidade
de aperfeiçoar o modelo de ges-
tão pública no Brasil. Ele disse
que muito se avançou nos últi-
mos anos, mas há um grande
desafio para melhorar o sistema
de financiamento, a poupança
interna e externa e criar instru-

mentos mais eficientes e trans-
parentes. Segundo ele, é preciso
ter cuidado para que a infraes-
trutura não se torne a vilã do
desenvolvimento no País.

ARGENTINA
Buenos Aires vende
US$ 475 mi em bônus
A capital da Argentina vendeu
ontem US$ 475 milhões em bô-
nus de cinco anos, com taxa de
retorno de 12,5% ao ano. Bue-
nos Aires pretendia captar US$

490 milhões para financiar pro-
jetos de infraestrutura, disse
uma autoridade local. O Credit
Suisse é o único líder da transa-
ção com rating avaliado em B2
pela Moody’s.

BANCOS
Santander inicia plano
de expansão no Brasil
O Grupo Santander inicia seu
plano de expansão no Brasil,
conforme previsto no processo
de oferta pública, realizado em

outubro do ano passado. Serão
abertas 180 agências em 2010 e
até 2013 a meta é chegar a 600
novos pontos de atendimento
tradicionais. O objetivo do in-
vestimento é aumentar a capta-
ção de clientes.

CELSO
MING

Todo sábado noEstadão.

A pobre ministra Dilma Rous-
seff e o bilionário empresá-
rio Eike Batista têm algu-
mas coisas em comum. Am-

bos bolam planos mirabolantes e am-
bos não têm dinheiro para transfor-
má-los em realidade.

Mas o empreendedor Eike Batista
ao menos tem contratado competen-
tes malabaristas financeiros. Estes
têm obtido sucesso em convencer o
mercadofinanceiroaadiantarosrecur-
sos que, logo em seguida, recebem o
carimbo X (da multiplicação) e depois
se destinam transformar boas ideias
em ouro fulgurante.

Aquela que até agora foi a mãe do
PAC apresentou ontem, sob aplausos
da plateia, o caçula recém-saído de um
arquivo Power Point. Mas não conse-
gue explicar de onde vai ordenhar o R$
1,6 trilhão em investimentos previsto

no PAC 2, cerca de 150% a mais do que
planejava para o filho mais velho, o PAC 1.

Para que o PAC 2 seja, a partir de 2011,
mais do que uma extensa relação de boas
intenções, contará, por mais nove meses,
quase unicamente com o atual guardião
do Tesouro, o ministro Guido Mantega,
também um pobretão. Mantega concor-
da em que é preciso atrair capital estran-
geiro para já e para o futuro, mas, na práti-
ca, faz o contrário.

Seus últimos passos foram desincenti-
varcom umataxa de 2%a entradade capi-
tais, inclusive as aplicações de estrangei-
ros no mercado de ações, que há alguns
meses,diziaele,passavaporeuforiaexces-
siva e precisava de corretivo.

Mantega parece travado por seus ami-
gos estruturalistas que não gostam de in-
vestimentos estrangeiros, não porque se-
jam maus, mas porque só podem aconte-
cer em volumes enormes se houver tam-

bém enormes déficits em conta corrente
(contas externas). E a rombos assim, os
amigos têm horror, independentemente
da qualidade do capital estrangeiro que
chega. Em todo o caso, apesar dessas res-
trições, na condição de presidente do
ConselhodaPetrobrásedoBancodoBra-
sil, Mantega sabe que precisa atrair capi-
tais, e quantos mais, melhor.

Só para inversão em petróleo e gás es-
tão previstos R$ 285,8 bilhões até 2014.
Não se sabe onde a Petrobrás vai arreba-
nhar tantos recursos. Até para tomar di-
nheiro emprestado precisa urgentemen-
te reforçar seu capital. Mas seu controla-
dor, o Tesouro Nacional, que tem dado
prioridade à cobertura de despesas cor-
rentes do governo federal e não à forma-
ção de poupança, só pode subscrever a
sua parte se for em petróleo virtual, que
está desde o período pré-cambriano a 6
mil metros de profundidade e precisa do
concurso de centenas de bilhões de dóla-
res para trazê-lo ao nível do mar.

A ideia é convencer os acionistas mino-
ritários,daqui e doexterior, a comparecer
comoqueoTesouronãotemparapropor-
cionar, mais ou menos como tem ensina-
do o empresário Eike Batista.

Independentemente das boas inten-
ções,o Brasilprecisadecapitaisparacres-
cer. A poupança interna tem sido insufi-
ciente (de apenas 16% do PIB), mas o que
mais falta não é poupança, é uma política
para garanti-la.

Quanto ao capital estrangeiro, é preci-
so entender que não faltará nunca, se o
projeto é produzir no Brasil veículos, ali-
mentoseprodutosdelimpeza.Jáseopro-
jeto for desenvolver infraestrutura e tec-
nologia avançada, mais do que oferecer
incentivos fiscais, é preciso regras consis-
tentes de jogo. Mas este é artigo em falta
no País dos irmãos PAC.

O Banco Central
(BC) tem um rela-
tório sobre car-
tões de crédito pre-
paradopor um gru-
po de trabalho que
incluiu, além do
Instituto de Emis-
são, representan-

tes da Secretaria de Direito Econômi-
co, do Ministério da Justiça, da Secre-
taria de Acompanhamento Econômi-
co e do Ministério da Fazenda.

O relatório apresentou diversas su-
gestões para melhorar o uso do car-
tão de crédito, proteger os seus usuá-
rios e analisar o papel do uso dessa
moeda de plástico. No entanto, até
agora, a versão preliminar desse tra-
balho não pôde ser divulgada por cau-
sa de divergências na Procuradoria
do Banco Central, questionando a
competência legal do BC e do Conse-
lho Monetário Nacional no assunto.

A introdução do cartão de crédito
no Brasil data de 1956, quando já exis-
tia o Banco Central e esse instrumen-
to não foi incluído sob o controle da
instituição. No entanto, seu uso se
expandiu consideravelmente tor-
nando-o, na prática, um dos princi-
pais meios de pagamento no comér-
cio varejista.

Estão, hoje, em circulação, cerca
de 100 milhões de cartões de crédito
ou de débito emitidos por bancos ou
empresas comerciais e de serviços. O
único problema é que uma empresa

que tem como principal acionista um
grupo de bancos administra as opera-
ções com cartões para diversas insti-
tuições financeiras.

O vínculo com os bancos é prepon-
derante e são eles que oferecem fi-
nanciamentos que, no caso dos car-
tões de crédito, têm os juros mais ele-
vados (no final de 2009 atingiram até
237,93% ao ano).

Se as instituições financeiras su-
bordinam-se ao Banco Central, que
controla a expansão dos meios de pa-
gamento e fixa os juros básicos, é in-
contestável que os cartões de crédi-
to, que se tornaram instrumento es-
sencial nas transações do comércio
varejista, devem ser fiscalizados pe-
las autoridades monetárias.

Já tivemos oportunidade nesta co-
luna de assinalar a necessidade, para
controlar a inflação, de reduzir o pra-
zo dos financiamentos oferecidos pe-
los cartões de crédito, de acabar com
essa ilusão de pagamento em 12 me-
ses sem juros e de obrigar as empre-
sas a não incluir, no preço à vista, os
juros das vendas à prestação, deixan-
do claro qual é o juro pago nos finan-
ciamentos, para que os compradores
decidam se pagam à vista (depois de
ter constituído uma poupança) ou se
preferem pagar juros.

Não há dúvida de que a moeda ele-
trônica tem de ser regulamentada pe-
las autoridades monetárias, já que ho-
je é muito usada no comércio e seu
abuso é fator de inflação.

E sta é uma história verdadeira.
Tenho um grande amigo, bri-
lhante Ph.D. em Economia,
que acaba de se aposentar

num banco internacional. Ainda jovem
(58anos),recebeuumconviteparainte-
grar o corpo docente da Universidade
da Malásia, em Kuala Lumpur, onde es-
teve para a entrevista inicial.

Eleteveumchoqueaoconheceracar-
gadetrabalhoqueoaguardava:doiscur-
sos por semestre (cerca de cem alunos
por classe), corrigir as provas, orientar
dez estudantes de pós-graduação e pu-
blicardois “papers”porano emrevistas
de alto conceito internacional. Remu-
neração: equivalente a R$ 6.500 por
mês, sem 13.º salário ou abono de férias
e nenhum benefício adicional, exceto
uma pequena ajuda para moradia.

Sendoeleumpesquisadorsênior,de-
licadamente recusou o convite. Mas
concluiuque, naÁsia, oconhecidorigor
que éusado pararecrutar e remunerar a
força de trabalho industrial é utilizado
também para o caso de professores. E
que dezenas de Ph.Ds. talentosos acei-
tam com prazer as referidas condições.

Isso explica o salto daquela universi-
dade ao passar recentemente da 230.ª
para a 180.ª posição no ranking das me-
lhores do mundo. A produção acadêmi-
ca asiática está prestes a superar a oci-

dental. Na última década, os cientistas
chineses quadruplicaram o número de
“papers” publicados nas melhores re-
vistas do mundo.

É uma corrida alucinante para for-
mar novos talentos. A China envia cer-
ca de 100 mil jovens todos os anos para
fazer estudos de graduação e pós-gra-
duação nos EUA. O mesmo ocorre com
a Índia (Institute of International Edu-
cation, Report on International Educa-
tional Exchange, 2009).

Além disso, os dois países estão pro-
movendo um rápido repatriamento
dos seus cientistas. Em 2009, Shi
Yiong, prestigiado professor de biolo-
gia molecular da Universidade de Prin-
ceton (EUA), voltou para a China, dis-
pensando uma verba de US$ 10 mi-
lhões que tinha para tocar suas pesqui-
sas. Em 2007, Rao Yi, biólogo de alta
reputação na Northwestern Universi-
ty, renunciou à cidadania americana (!)
e assumiu a direção da Faculdade de
Ciências da Vida na Universidade de
Pequim. Na mesma época, o pesquisa-
dor Wang Xiandong deixou a Faculda-
de de Medicina da University of Texas
Southwestern e foi dirigir o Instituto
Nacional de Ciências Biológicas, tam-
bém em Pequim (Fighting Trend: Chi-
na is Luring Scientists Home, The New
York Times, 6/1/2010).

A China e a Índia estão oferecendo
prêmiossedutoresparaquemtemexpe-
riência com a pesquisa ocidental. Tudo
isso para queimar etapas e fortalecer o
principal alicerce do desenvolvimento
econômico – o conhecimento.

Na educação, a corrida é em relação

a um ponto móvel. Isso significa que,
por exemplo, enquanto o Brasil avan-
ça 10%, a Malásia, a Índia e a China
avançam 20% ou 30%. As diferenças
aumentam.

Nessa maratona alucinante estamos
na rabeira. O Brasil forma 40 mil enge-
nheiros por ano. A China forma 300
mil. O Relatório de Monitoramento Glo-
bal – Educação para Todos (Unesco,
2010) colocou o nosso país no 88.º lu-
gar entre 128 nações, uma posição des-
confortável para quem pretende ser
uma potência regional ou mundial.
Com todo o respeito, estamos atrás até
do Paraguai.

O Brasil continua exibindo um dos
maisaltos índices de repetência escolar
(19%). Menos da metade dos jovens es-
tá no ensino médio e apenas 13% che-
gam ao ensino superior. A força de tra-
balho do Brasil tem apenas sete anos de
escola, em média, e má escola. A da Co-
reia do Sul tem 11 anos de boa escola.

Em 2009 “sobrou” 1,7 milhão de va-
gasnoBrasilporcausadafaltadequalifi-
cação dos candidatos. Não é para me-
nos. A maioria dos estudantes que che-
gam à 8.ª série não entende o que lê e
mal domina as operações aritméticas.

Temos de melhorar muito a qualida-
de do nosso ensino. Para tanto, precisa-
mos de governantes com mentalidade
deestadistas,quevalorizemaeducação
e que sejam capazes de envolver toda a
sociedade nessa sacrossanta empreita.

✽

PROFESSOR DE RELAÇÕES DO TRABALHO

DA FEA-USP. SITE: JOSEPASTORE.COM.BR
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JACKSON SCHNEIDER
PRESIDENTE DA ANFAVEA

Não vê a “ressaca” de abril, com o fim do
corte no IPI. Projeção das montadoras é
de alta de 9,3% nas vendas de veículos

DIDA SAMPAIO/AE

ROGER AGNELLI
PRESIDENTE DA VALE

Negociações com siderúrgicas sobre
reajustes trimestrais ‘já andaram muito’ e
a expectativa é que acordo saia em abril

REINHOLD STEPHANES
MINISTRO DA AGRICULTURA

Foi homenageado em evento que marcou
o início da safra 2010/2011 da cana,
em Goiás. Ele deixa o cargo amanhã

“Para surpresa de
muitos, a América Latina
resistiu à crise
relativamente bem.
E, ainda mais
surpreendentemente,
ocorreu a mesma coisa
com a África.”

Dominique Strauss-Kahn
DIRETOR-GERAL DO FMI

● Contratações aquecidas
Número de empregados na
construção civil bate novo
recorde em janeiro

celso.ming@grupoestado.com.br

2,519 milhões
é o número de trabalhadores na
construção em janeiro, alta de
2,55% ante dezembro

11,75%
foi quanto cresceu o nível de
emprego no setor, nos últimos
12 meses, diz o SindusCon-SP

Cabe ao BC fiscalizar
os cartões de crédito

Dilma,EikeeosirmãosPAC

● É um dinheirão
A tabela mostra que a área de ener-
gia (petróleo, gás e energia elétrica)
toma a maior parte dos investimen-
tos do PAC 2. Na área do petróleo e
gás, a maioria dos investimentos
acontecerá depois de 2014, quando
o próximo governo já terá acabado.

● O Brasil não é a China
Não faz sentido dizer que o Brasil
precisa assumir o modelo chinês de
desenvolvimento. A China poupa
51% do PIB e nós aqui, 16%. O Bra-
sil nunca vai ser como a China, mas
ao menos poderia aumentar sua pou-
pança para uns 22% do PIB.

Editorial econômico

Dilma. O segundo filho

A construção dos talentos

Panorama Econômico

CONFIRA

●✽
JOSÉ
PASTORE
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Text Box
Fonte: O Estado de S.Paulo, São Paulo, 30 mar. 2010, Economia & Negócios, p. B2.




