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OPINIÃO

Mais uma vez fomos assaltados pelo caráter inter-
vencionista da Agência Nacional de Vigilância Sa-
nitária (Anvisa). Este ano entrou em vigor uma
norma para o funcionamento de farmácias e droga-
rias estabelecendo que medicamentos isentos de
prescrição médica (OTCs) deverão ficar fora do al-
cance do consumidor.

Em 2009, a Anvisa realizou intervenção parecida
ao regulamentar, de forma míope, a promoção e pu-
blicidade de remédios. É chocante para os brasileiros
como os Estados Unidos tratam a mesma questão.
Lá, medicamentos éticos – que só podem ser vendi-
dos com apresentação de receita – são anunciados
com muito mais liberdade.

Será que a sociedade americana é tão irresponsável
a ponto de estimular, por meio da publicidade livre, o
consumo de medicamentos? Ou será a sociedade bra-
sileira muito restritiva na compreensão dos efeitos e
benefícios da publicidade para o consumidor?

Talvez os americanos entendam a publicidade num
contexto mais informativo e confie no zelo das pessoas
pelo seu próprio interesse e no consumo responsável.
No Brasil, talvez se confunda publicidade com consu-
mo. Parece que o brasileiro, ao ser impactado por um
anúncio, irá à farmácia mais próxima e abusará do me-
dicamento a ponto de lhe fazer mal à saúde.

A discussão merece prosperar, não pelos efeitos
sobre o setor farmacêutico e publicitário, mas sim
pela forma como a sociedade brasileira se vê. Se o ra-
ciocínio estiver correto – e temo que sim –, a consta-
tação negativa é de que ainda somos uma sociedade
imatura. Precisamos da proteção das autoridades por
meio de um arcabouço jurídico minucioso, que defi-
ne o que pode ser anunciado e de que forma. Até o ta-
manho das letras das advertências é fixado em lei e
regulamentos. E isso mesmo contando com um órgão
de autoregulamentação publicitária ativo, vigilante e
reconhecido internacionalmente.

Já a sociedade americana se vê de forma tão madura
que não precisa de tais cuidados. As pessoas podem
ser expostas à publicidade sem restrições, pois se
acredita que saberão contextualizá-la. Desnecessário
lembrar as vantagens de um ponto de vista em relação
ao outro. Todo o esforço desenvolvido no Brasil para o
controle da publicidade se perde diante da incapaci-
dade de coibir a comercialização dos medicamentos
éticos sem a receita médica.

Eis o fulcro da questão: nos Estados Unidos é im-
possível comprar um medicamento de venda contro-
lada sem prescrição médica. Eventuais problemas de
consumo são controlados no ponto de venda e não na
mídia. Aqui, controla-se o que é mais fácil, ainda que
os efeitos práticos sejam quase inócuos.

É impossível deixar de pensar que esta situação
que se vê em relação à publicidade e ao consumo
de medicamentos se verifica em tantas outras
áreas da vida brasileira. Já não está na hora de os
brasileiros aceitarem as suas responsabilidades
como uma sociedade madura? ■

Questão de maturidade

Parece que o brasileiro, ao ser
impactado por um anúncio, irá
imediatamente à farmácia mais
próxima e abusará do medicamento

Sérgio Vale
Economista-chefe da MB Associados

Ao pisar no acelerador das políticas fiscal e monetária,
o governo contribuirá para o país ter o maior PIB da
era Lula. Não fosse a crise internacional em fins de
2008, não teríamos condições de crescer no ritmo
atual, que analisado sob alguns critérios se parece
com os números que vemos divulgados pela China. O
PIB em si não é chinês, pois projetamos expansão de
6,6% em 2010 e algumas casas avaliam que esse nú-
mero pode chegar a 7,5% no final do ano, o que consi-
deramos provável a essa altura. A questão inevitável é
se esses números são sustentáveis.

A análise mais superficial dos números já nos ga-
rante que não há espaço para o país crescer nesse ritmo
sem gerar distorções, a mais evidente delas a inflação.
De fato, desde o começo do ano todos os indicadores
de inflação têm apresentado números acima do razoá-
vel, sendo que o IPCA não cai abaixo de 0,5% por mês
desde janeiro e ainda deve ficar acima disso em maio.

Em economia não existem soluções mágicas. Políti-
cas feitas hoje não repercutem imediatamente na eco-
nomia, a não ser quando se trata de uma crise da mag-
nitude da que tivemos em 2008. Por isso, ao anunciar
um corte de R$ 10 bilhões nos gastos de custeio neste
ano, o governo inutilmente acredita que isso poderia
dissuadir o Banco Central de aumentar a Selic. Pelo
contrário, a tentativa tardia de cortar gastos não vai
impedir o BC de levar a taxa de juros a 13% no final do
ano, nossa nova projeção. Mesmo com essa alta, o
IPCA ainda deverá fechar o ano com elevação de 6% e
só começará a se acomodar em 2011.

Números tão fortes têm que ser creditados à boa
condução da política econômica nos últimos 20 anos,
pelo acúmulo de reformas que tivemos no período, mas
principalmente pelos exageros acumulados ao longo de
2009. Nosso crescimento agora é fruto do “timing” er-
rado do governo federal, que acelerou a economia além
da conta, e coloca em risco alguns dos ganhos fiscais
que tivemos nos últimos anos e que são, no final, a
maior baliza do crescimento recente. Tanto uma tenta-
tiva de enfraquecimento da Lei de Responsabilidade
Fiscal quanto medidas parafiscais, como a capitalização
do BNDES, colocam em jogo a capacidade do Estado de
continuar ajudando o crescimento no futuro.

Não podemos esquecer que o que está por trás desse
crescimento duradouro são reformas profundas e não o
mero manejo das políticas monetária e fiscal. Já tive-
mos um exemplo disso no Brasil na década de 60. As
diversas reformas empreendidas pela dupla Roberto
Campos e Octávio Bulhões foram essenciais para ga-
rantir o crescimento na década de 70. A falta de conti-
nuidade de reformas e decisões erradas de política
econômica levaram, em seguida, ao estancamento do
crescimento. Parece que começamos a trilhar esse ca-
minho novamente ao desperdiçar a possibilidade de
continuar as reformas e ao começar a fazer políticas
econômicas desequilibradas. Os erros que estamos co-
metendo não implicarão crescimento baixo nos próxi-
mos cinco anos, mas colocam sérias restrições na ca-
pacidade de crescimento no longo prazo. ■

Os riscos do exagero

A tentativa tardia de cortar gastos
não vai impedir o Banco Central
de levar a taxa de juros a 13%
no final do ano, nossa nova projeção

Rogério Salgado
Sócio do Casella Salgado Advogados
e membro do conselho de ética
do Conar por 13 anos

CARTAS

GRÉCIA E OS PROTESTOS NA EUROPA
A crise econômica ainda tem muitos reflexos na
Europa. Países como Grécia e Espanha passam por
momentos difíceis, e os governos adotam políticas
embasadas no corte de gastos públicos e que
atingem a área social: são as condições impostas
por outros países para a liberação de empréstimos
de fundos especiais. Os movimentos sociais desses
países estão saindo da letargia e do marasmo
e indo às ruas, para protestos visando manter
direitos sociais. É uma situação que serve de
reflexão, pois a culpa dos problemas não é da
classe trabalhadora. O desemprego ou a redução
de salários e de aposentadorias repercutirão
na economia, com a conteção de gastos de quem
não tem certeza do que poderá acontecer no dia
seguinte. Que fazer diante de tantos problemas?
Mais do que nunca se faz necessário o
entendimento e a busca de mecanismos
que levem em consideração não apenas
a recuperação de determinados segmentos
econômicos, como vem sendo feito. Os demais
setores precisam ser ouvidos. Sem isso, podem
aumentar as divergências e os confrontos.

Uriel Villas Boas
Santos (SP)

EMPREENDER POR OPORTUNIDADE,
NÃO POR NECESSIDADE
O futuro é hoje e agora. Albert Einstein dizia,
no século passado: “Nunca penso no futuro.
Ele chega rápido demais”. Hoje, no século XXI, com
um mundo globalizado e interligado, essa frase fica
cada vez mais atual. Não podemos passar da hora,
empreender é preciso. O Brasil precisa ser
o país do presente, aprimorando, cada vez mais,
a estratégia desenvolvimentista de interiorização
do progresso e redução dos desníveis regionais.
Recessão nunca mais. Inovar, empreender e
sempre avançar. Com a retomada e aquecimento
do mercado da construção civil, foram reduzidas as
taxas de desemprego. É trabalho e renda, melhoria
da economia e promoção do social. A chamada
crise financeira mundial foi de especulação, e não
de produção. Aí está a nossa vantagem, o nosso
diferencial. Temos terras, climas variados e uma
população jovem, mas precisamos de melhorias
na educação. Precisamos garantir a nossa
provisão interna e o excedente para a exportação.
Precisamos, por fim, desenvolver modernas
ferramentas para o desafio da globalização.

Paulo Cesar Bastos
Salvador (BA)

COLOSSAL AVANÇO EM
CURTÍSSIMO ESPAÇO DE TEMPO
Achei extremamente pertinente a frase:
“vou para a faculdade para ter um diploma,
para aprender vou para a internet”. Sou professor
substituto em uma universidade e infelizmente
essa é a realidade., Os professores, a
coordenação dos cursos e as universidades fazem
por merecer essa atitude dos alunos. E vice-versa.

Fabiano Bartmann
Porto Alegre (RS)

BRASIL ECONÔMICO

Meu parabéns ao BRASIL ECONÔMICO por estar
dando um grande passo para informar uma
massa cada vez maior de investidores no Brasil.
São informações de qualidade, velocidade
e precisão. Fatores fundamentais para os
negócios. Um grande abraço e sucesso a vocês!

Pessine
Caratinga (MG)

DONO DA OCEANAIR FARÁ MAIOR
ESTALEIRO DA AL NO BRASIL
Achei muito importante o anúncio de um
investimento dessa magnitude, que deve trazer
grandes benefícios para o estado de Alagoas.

Daniel F.G.
Maceió (AL)
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 19 maio. 2010, Primeiro Caderno, p. 10.
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