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OPINIÃO

A América Latina, ocupando hoje nova posição na
geopolítica mundial, avançou muito no estudo das

A economia verde

Paulo Bornhausen
Deputado Federal (DEM-SC)

A discussão proposta pelo governo federal sobre um
plano nacional de banda larga nasce com vício de ori-
gem: os ideólogos do PT insistem em destruir, por não
terem sido autores, a maior política de inclusão social
já implementada nos últimos 15 anos no Brasil, a pri-
vatização do setor de telecomunicações.

Toda e qualquer argumentação dos técnicos da Casa
Civil voltada para justificar e embasar o desejo de rees-
tatização da Telebrás esbarra na lógica. O mercado
brasileiro de telecomunicações tem a estrutura neces-
sária para universalizar a banda larga. E tem a disposi-
ção de colaborar com o governo, se propondo mesmo a
alugar os 16 mil quilômetros de rede da Eletronet.

As questões político-partidárias travam, mais uma
vez a possibilidade do Brasil avançar. É uma prática re-
corrente deste governo do PT, incapaz de admitir, por
exemplo, que a situação econômica estável do país não
foi construída a partir de 2003.

Para não perder o discurso ideológico e retrógado, o
governo petista comete leviandades que constrangem
a área técnica séria do governo central. Vinculada ao
Ministério da Fazenda, há muito a CVM deveria ter se
manifestado pela magnífica e estranhíssima movi-
mentação das ações da Telebrás, impulsionadas depois
que Lula e a ministra-candidata passaram a alardear a
intenção de reestatizar a Telebrás – uma empresa em
regime de liquidação e que parecer do próprio Tesouro
Nacional não recomenda tal intento.

Em meio à discussão sobre o Plano Nacional de Ban-
da Larga, o governo avança sobre o setor tentando
aprovar na Câmara dos Deputados, a Lei do Fust, cujo
texto, de inspiração do Palácio do Planalto, permitirá
que os recursos do Fundo fiquem disponíveis para usos
não republicanos do PT, em pleno ano eleitoral.

Aliás a ofensiva do PT contra o setor de telecomu-
nicações, desde que Lula assumiu o governo, teve iní-
cio com as manobras de esvaziamento da Agência Na-
cional de Telecomunicações, a Anatel, criada para re-
gular o mercado. Não interessa a eles um mercado de-
vidamente regulado que não sirva seus propósitos de
poder. O Estado regulador, indutor de desenvolvi-
mento não serve aos propósitos de quem tem por prá-
tica governar através do aparelhamento do Estado.
Não se trata de ser contra ou a favor de um Estado for-
te, ou de um Estado mínimo. Para o PT, e o Plano Na-
cional de Banda Larga é prova disso, o que deve ser
buscado é a propriedade do Estado.

O Brasil passou a fazer parte do mundo globalizado
da altíssima tecnologia depois da privatização do siste-
ma Telebrás. Ignorar isso é cometer crime de lesa pá-
tria de proporções calamitosas; é crime contra as pró-
ximas gerações. Crime contra a lógica.

O presidente Lula e sua candidata devem ser cobra-
dos agora. A indispensável universalização do acesso à
internet via banda larga, que realmente possa introdu-
zir um novo paradigma na educação do país, notada-
mente, já poderia estar se tornando realidade. Não
aconteceu ainda apenas porque o PT e Lula não querem
perder o discurso, em detrimento do país. ■

Um erro de origem

O Brasil passou a fazer parte do mundo
globalizado depois da privatização
do sistema Telebrás. Ignorar isso
é cometer crime de lesa-pátria

Jacques Marcovitch
Professor da USP e integrante do

Conselho para a Agenda Global sobre

o Futuro da América Latina do Fórum

CARTAS

O SONHO DOS ESTRANGEIROS
EM SER CHEFE NO BRASIL
Gostaria de parabenizar a matéria escrita
pela jornalista Mariana Celle sobre
os executivos estrangeiros que têm intenção
de trabalhar no Brasil. Trabalho numa empresa
americana e essa vivência é uma rotina
para nós. Compartilhei a matéria com
os meus colegas da FGV e todos se identificaram
em seus meios profissionais com o que leram.
Achei bastante interessante tudo o que li.
Parabéns novamente.

Carlos Arantes
Belo Horizonte (MG)

FIFA E SÃO PAULO CHEGAM A ACORDO
SOBRE PROJETO DO MORUMBI
A Fifa não tem nada contra o São Paulo.
O problema é a CBF, que fica no Rio de Janeiro.
Enquanto o Ricardo Teixeira continuar sendo
o presidente, os times paulistas que se cuidem.

Sidney Silva de Paula
São Paulo (SP)

MALUF É INCLUÍDO EM LISTA
DA INTERPOL POR DESVIO DE DINHEIRO
Qual o critério para uma pessoa ser incluída
na lista de procurados da Interpol? O Maluf
é deputado federal e tem residência fixa,
ou seja, tem endereço. Qualquer um
sabe onde encontrá-lo. Isso é ridículo,
claramente tem cunho político. A indicação
deve ter sido de procuradores brasileiros que,
todos sabem, servem a coronéis da política.

Clesio Jardim
Rio de Janeiro (RJ)

PRESIDENTE MUNDIAL DA FORD
SE REÚNE COM LULA E KIRCHNER
O Brasil não precisa de mais carros particulares.
É vergonhoso o governo federal fazer
malabarismos para que as vendas de carros
aumentem. Por que não gerar empregos
em áreas que respeitem a qualidade
de vida e a natureza?

Welton Trindade
São Paulo (SP)

OS PREÇOS DO MINÉRIO DE FERRO -
ARTIGO DE ROBERTO CASTELLO BRANCO
Concordo plenamente com as considerações
feitas pelo senhor Castello Branco,
já que os preços das commodities são
ditados pela lei da oferta e da procura.
Isso se dá com os preços de ouro, prata,
níquel, cobre, petróleo, soja, urânio,
alumínio e, por que não, com o minério de ferro.
Os chineses e europeus estão reclamando
do que? Os produtos manufaturados por eles,
como aviões, carros e armamentos nucleares,
entre outros, nunca baixaram de preço
durante a crise de 2008.

Samir
Rio de Janeiro (RJ)

CURITIBA, A CIDADE
MAIS SUSTENTÁVEL DO MUNDO
Tenho grande admiração por Curitiba. Gostaria
que Brasília também tivesse essa consciência.

Gaspar
Sobradinho (DF)

A respeito da reportagem “Mesmo com IPI,
Whirlpool bate recorde de vendas”, do dia 6 de abril,
a Whirlpool Latin America esclarece que o investi-
mento em marketing, desenvolvimento de produtos
e modernização de suas unidades é de R$ 250 mi-
lhões, e não de US$ 250 milhões. A empresa afirma
ainda que a projeção de crescimento de 15% a 20%
é referente ao mercado de linha branca, e não diz res-
peito a estimativas de crescimento para a Whirlpool.

ERRATA
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causas das mudanças do clima, mensuração de seus
impactos e medidas a serem implantadas em prol de
uma economia de baixo carbono. Os objetivos já quan-
tificados visam reduzir as emissões projetadas, res-
guardar a matriz energética limpa e promover trans-
formações setoriais na agricultura, na siderurgia e no
transporte, além de evitar o desmatamento.

A agricultura, nestes perigosos tempos de mudança
do clima, é o setor que terá a responder ao desafio de
alimentar as populações ameaçadas pelo acirramento
do temível fenômeno climático. O mundo precisa du-
plicar a produção de alimentos até completar-se a pri-
meira metade do século em curso. Projeções de médio
prazo, focadas em 2020, mostram crescimento no pa-
tamar de 55% da demanda global por grãos. Já se cal-
cula que a meta da superação da fome, fixada pela ONU
em 2015, somente será alcançada em 2030.

A América Latina requer não apenas vastas terras
agricultáveis, mas uma evolução de tecnologias em
seus plantios e colheitas. Isso ampliará mais ainda o
papel dos especialistas que atuam na área. A maior di-
ficuldade está em determinar a relação entre a mudan-
ça do clima e o efeito sobre a produtividade agrícola –
tarefa que envolve a combinação de ciência agrícola,
botânica, genética e economia.

O Fórum Econômico Mundial para a América Latina
iniciado nesta semana em Cartagena, avalia o reco-
nhecimento internacional da relevância das florestas
tropicais para a segurança climática. As iniciativas de
redução das emissões por desmatamento e devastação
florestal foram consideradas e referidas em três dos
doze parágrafos do acordo final em Copenhague.

Identifica-se portanto, um enorme potencial de ga-
nhos com mecanismos compensatórios (tipo Redd)
para que se evitem as emissões provenientes do des-
matamento. Para garantir a floresta em pé, esta solu-
ção de mercado é cada vez mais consensual, desde que
acompanhada por Fundos Especiais dirigidos as ne-
cessidades das regiões mais vulneráveis.

Um passo concreto para novos rumos foi dado por 55
países, responsáveis por 78% das emissões de GEE na
escala global. Em 2010, esses países entre os quais Bra-
sil, Costa Rica e México aderiram ao Anexo do Acordo
de Copenhague. Apesar das metas declaradas serem in-
suficientes, o documento fixa objetivos de redução por
país, tendo como horizonte o ano de 2020. Tais com-
promissos pavimentam o caminho da COP 16, em Can-
cun, México, e certamente mobilizarão lideranças polí-
ticas e empresariais das nações envolvidas, em harmo-
nia com as comunidades científicas.

A economia, na América Latina e no plano global, é
termo decisivo nesta equação. Impõe-se ampla sensibili-
zação do empresariado para o entendimento de que o setor
produtivo é tão vulnerável às bruscas variações de clima
quanto às aglomerações urbanas. A ação econômica, hoje,
não pode ser mais animada pela confiança no progresso
infinito, e sim pela noção clara dos limites e dos riscos. ■

A ação econômica, hoje, não pode
mais ser animada pela confiança
no progresso infinito, e sim pela
noção clara de limites e riscos

Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 8 abr. 2010, Primeiro Caderno, p. 10.
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