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OMercosul em-
perrado é um
peso morto pa-
ra o Brasil e
também para
as menores eco-

nomias do bloco, mas poucas
autoridades se dispõem a falar
francamente sobre o assunto.
Empresários brasileiros têm
denunciado a pobreza dos acor-
dos comerciais – nenhum com
os mercados mais desenvolvi-
dos – e as falhas da integração
regional, ainda prejudicada
por barreiras internas. Além
desses empresários, só políti-
cos uruguaios têm mostrado
claramente o seu descontenta-
mento. O último foi o vice-pre-
sidente do Uruguai, Danilo As-
tori, em reunião com brasilei-
ros em Montevidéu. Se conti-
nuarem fracassando as nego-
ciações do bloco com países de
fora da zona, o Mercosul deve-
ria autorizar os dois sócios me-
nores, isoladamente, a tentar
acordos, disse Astori.

O governo uruguaio já mos-
trou em outras ocasiões inte-
resse em negociar acordos por
sua conta. Ao contrário dos
parceiros, o Uruguai tem um
acordo sobre investimentos
com os EUA e seu governo che-
gou a insinuar, há alguns anos,
a disposição de abandonar o
Mercosul para buscar parce-
rias comerciais ambiciosas. Co-
mo o bloco é uma união adua-
neira, os sócios têm uma Tari-
fa Externa Comum (TEC) e só
podem assinar em conjunto
acordos de livre comércio com
países de fora da área.

Mas o custo dessa restrição
tem sido muito maior que os
benefícios, como sabem mui-

tos industriais brasileiros e
têm reconhecido o governo do
Uruguai e, ocasionalmente, o
do Paraguai. Os governantes
brasileiros e argentinos têm,
no entanto, insistido em man-
ter o status de união aduanei-
ra. A TEC, no entanto, é quase
uma ficção, por causa do gran-
de número de exceções, e o blo-
co mal chega a funcionar como
zona de livre comércio, por
causa das barreiras internas.

Uma das aberrações mais no-
táveis tem sido a dupla tributa-
ção de bens originários de fora
da zona. São sujeitos a impos-
to na primeira internação e tri-
butados de novo quando reme-

tidos a um segundo país. O
maior defensor dessa aberra-
ção era o Paraguai, porque o
país não tem mar e depende
dos portos dos parceiros para
suas importações. Só há pou-
cas semanas os quatro gover-
nos conseguiram decidir o fim
da dupla tributação, depois de
anos de tentativas.

Criado para facilitar a inser-
ção internacional dos quatro
sócios, o Mercosul deveria ter
criado condições para grandes
ganhos de competitividade da
economia regional. Serviria, as-
sim, como plataforma para a
conquista de mercados interna-
cionais. O trabalho seria facili-
tado pela força conjunta dos
países do bloco. Os avanços
conseguidos de fato ficaram
muito longe desses objetivos.

Internamente, a integração
foi bem menor do que poderia
ter sido, porque nunca se for-
mulou um programa de ca-
deias produtivas. Chegou-se a
uma caricatura de articulação
industrial, com os acordos do
setor automotivo entre Brasil
e Argentina. Esses acordos
nunca passaram de barreiras à
competição entre montadoras
e fabricantes de autopeças ins-
taladas nos dois países.

Externamente, o Mercosul
estabeleceu acordos comer-
ciais com parceiros sul-ameri-
canos, sempre concedendo
vantagens importantes em ter-
mos de abertura e de prazos.
Com países de fora da região só
foram concluídos acordos
com Israel e Egito. Outros es-
tão na mira, quase todos com
países do Oriente Médio. Além
disso, o bloco iniciou há mais
de dez anos negociações com a
União Europeia. As conversa-
ções foram interrompidas
mais de uma vez. Foram recen-
temente retomadas e diploma-
tas do Brasil e da Argentina
mostram-se otimistas: desta
vez o acordo deve sair. Se não
saiu antes, foi em grande parte
por desentendimentos entre
brasileiros e argentinos.

Mas os governos do Brasil e
da Argentina souberam enten-
der-se para enterrar a negocia-
ção da Alca. Outros latino-ame-
ricanos concluíram acordos
com os Estados Unidos e com
outras potências. O Mercosul fi-
cou para trás. Nada mais justo
que os protestos de paraguaios
e uruguaios. Além do mais, o blo-
co poderá ficar mais emperra-
do, se for aceita como sócia a
Venezuela de Hugo Chávez.
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Com relação às de-
núncias de defei-
tos ou de falta de
manutenção em
suas plataformas
em alto-mar, a Pe-

trobrás vem adotando uma ati-
tude incompatível com as nor-
mas que devem reger uma com-
panhia de seu porte e com seu
conceito. A prevalecer esta pos-
tura, a estatal transmite a im-
pressão de que não dá mais im-
portância, em suas operações,
aos fatores de risco, não ape-
nas para as condições do meio
ambiente, mas também para vi-
das humanas.

Foi nesse quadro que o Sindi-
cato dos Petroleiros do Norte
Fluminense (Sindipetro-NF)
convocou uma operação-pa-
drão de 24 horas, a partir da
meia noite de segunda-feira
passada, prevendo o cumpri-
mento pelos trabalhadores de
todos os procedimentos opera-
cionais e de segurança exigidos
pelas normas em vigor. É um
teste, claramente destinado a
chamar a atenção para proble-
mas operacionais que ocorrem
na exploração de petróleo
offshore no País.

Motivos para a iniciativa não
faltam. Na semana passada, em
decorrência de denúncias so-
bre as condições precárias de
operação na Plataforma P-33,
no Campo de Marlim, técnicos
da ANP e da Marinha fizeram
uma inspeção in loco, tendo de-
cidido pela suspensão cautelar
das operações. O Sindipetro-
NF afirma que quatro outras
plataformas estão em situação
crítica – P-25, P-31, P-32 e P-35
–, e nesta última, também no
Campo de Marlim, houve um

princípio de incêndio.
Em face desses acontecimen-

tos, a Petrobrás tem preferido
agir como avestruz. A inspeção
pela ANP na P-33 só ocorreu de-
pois que a Delegacia Regional
do Trabalho, acatando uma re-
clamação do sindicato, determi-
nou a interdição da plataforma.
Tratando a decisão como uma
intromissão indevida em seus
assuntos internos, a estatal
não recorreu ao seu departa-
mento técnico especializado
em manutenção e segurança de
instalações offshore. Preferiu
acionar o departamento jurídi-
co. Este entrou com uma limi-
nar na Justiça, e a operação da

P-33 foi retomada até a recente
intervenção da ANP.

Burocraticamente, a compa-
nhia declarou, em nota, que o
cronograma só previa manuten-
ção em outubro, alegando que
é preciso tempo para a compra
de equipamentos e a contrata-
ção de serviços. O presidente
da estatal, José Sérgio Ga-
brielli, admitiu que “há proble-
mas de conservação” nas plata-
formas, mas ressalvou que eles
não afetam a segurança opera-
cional dessas unidades e não
acarretam risco para os traba-
lhadores. Gabrielli informou
também que a Petrobrás vai
contestar a decisão da ANP.

Essa teimosia da empresa
em negar falhas é tão mais preo-
cupante em uma fase em que
se inicia a exploração de petró-

leo na camada do pré-sal, a
uma profundidade a 7 mil me-
tros ou mais, o que multiplica
os riscos. Não só em vista da ca-
tástrofe ocasionada pela explo-
são de uma plataforma opera-
da pela BP no Golfo do México,
masem face dos problemas apre-
sentados por suas próprias uni-
dades offshore, seria de todo
aconselhável que a Petrobrás
viesse a público expor as medi-
dasque tem tomado para assegu-
rar as condições de segurança
de suas operações e os investi-
mentos que realizou ou preten-
de realizar para reforçá-las.

Não se trata apenas de aplacar
os temores de ambientalistas e
da sociedade em geral. Os inves-
tidores hoje também exigem to-
tal transparência sobre esse as-
pecto. É considerado indispen-
sável que as companhias que ex-
ploram petróleo em alto-mar
formulem planos para atender
rapidamente a emergências ou
para preveni-las. A Petrobrás,
como os fatos estão a indicar,
não dispõe de nada parecido
com um planejamento desse ti-
po. Pode-se alegar que a ANP e a
Marinha é que são responsáveis
por zelar pela fiscalização de pla-
taformas de produção de petró-
leo no Brasil e que fizeram o que
lhes competia no caso da P-33.
Sim, mas sob pressão.

Isso pode significar que, se
ocorrer um acidente mais grave,
só então a Petrobrás, a ANP, a
Marinha, a defesa civil e outros
órgãos, agindo improvisada-
mente, irão tratar de socorrer as
vítimas, se houver, e de conter
os danos ao meio ambiente. E
estes podem levar anos para ser
eliminados, ao custo de bilhões
para a empresa e o País.
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O caos nos princi-
pais aeroportos bra-
sileiros registrado
no início do mês,
por causa da mu-
dança do sistema
de escala das tripu-
lações da Gol, bem

como o ocorrido no fim do ano pas-
sado, em decorrência da adoção de
um novo sistema de check-in pela
TAM, deixaram claras a incompetên-
cia operacional da Agência Nacional
de Aviação Civil (Anac) e sua incapa-
cidade de evitar colapsos como o
ocorrido.

Mas a Anac é apenas um exemplo
de como, por meio de asfixia finan-
ceira, de nomeações de dirigentes
sem as qualificações técnicas neces-
sárias para exercer o cargo e até de
redução de responsabilidades, o go-
verno Lula vem esvaziando as agên-
cias reguladoras, na execução daqui-
lo que tem todas as características

de um plano preconcebido.
Agências imunes aos interesses po-

líticos do governo são incompatíveis
com a política petista de açambarca-
mento do Estado Nacional. Por isso,
desde o início deste governo, boa par-
te das verbas orçamentárias das agên-
cias vem sendo retida pelo Tesouro
Nacional, a pretexto de assegurar o
cumprimento das metas de superá-
vit fiscal. No ano passado – como
mostrou o Estado na segunda-feira,
em reportagem de Renée Pereira – o
contingenciamento dessas verbas
atingiu um nível recorde.

Deixaram de ser repassados às
agências nada menos do que 85,7%
das receitas totais a que elas tinham
direito, o que tornou impossível a
realização de serviços essenciais, es-
pecialmente os de fiscalização. Esse
número foi levantado pela Associa-
ção Brasileira da Infraestrutura e In-
dústrias de Base (Abdib), com base
em dados do Tesouro Nacional.

Criadas para regular e fiscalizar a
prestação de serviços públicos por
empresas privadas ou estatais, as
agências são órgãos do Estado brasi-
leiro, que não deveriam estar subor-
dinados ao governo. Por isso, não es-
tão vinculadas à estrutura dos Minis-
térios e, assim, não deviam receber
ordens do presidente da República,
de ministros ou de outros funcioná-
rios do Executivo. Para exercer sua
função, devem dispor de autonomia
financeira, administrativa e operacio-
nal, além de amplos poderes de fisca-
lização e de liberdade para impor
sanções.

Mas, com o contingenciamento
das suas verbas, o Executivo limita
drasticamente a sua capacidade de
atuação. Em 2009, por exemplo, a
Anac só dispôs de R$ 20 milhões pa-
ra garantir a operação da aviação ci-
vil de acordo com os padrões interna-
cionais de qualidade e segurança.
Em 2010, foram autorizados para es-

sa função R$ 34 milhões, mas R$ 10
milhões foram contingenciados.

A sequência de apagões elétricos
iniciada em 2009 e que se estendeu
até este ano poderia ter sido pelo me-
nos contida, se a Agência Nacional
de Energia Elétrica mantivesse a am-
plitude das fiscalizações. No ano pas-
sado, estavam previstas 2.017 fiscali-
zações, mas, por causa do corte de
verbas, só foram executadas 1.866,
um número menor do que o de 2008.

A Agência Nacional de Telecomu-
nicações dispõe de receitas que, em
2009, estavam orçadas em R$ 3,8 bi-
lhões. Desse valor, porém, só rece-
beu R$ 302 milhões.

É isso que explica boa parte da pio-
ra da qualidade da atuação das agên-
cias nos últimos sete anos.

Mas o governo recorre a outros
meios para asfixiar as agências. Um
deles é a atribuição a empresas esta-
tais, controladas pelo Executivo, de
tarefas típicas de agências indepen-

dentes. Os contratos para a explora-
ção do petróleo da camada pré-sal,
por exemplo, serão definidos pela no-
va estatal, a Petro Sal. “Esse tipo de
medida reduz o poder de decisão das
agências”, adverte o professor de Di-
reito da Fundação Getúlio Vargas
(FGV) Carlos Ari Sundfeld.

Há ainda a interferência direta do
governo nas agências, por meio da
nomeação de diretores de acordo
com critérios político-partidários, co-
mo acaba de ocorrer com a Agência
Nacional de Transportes Terrestres,
para a qual foi nomeado um ex-diri-
gente de basquete cuja experiência
mais importante no setor público foi
a de assessorar um ex-senador do
PMDB. Na verdade, só uma derrota
da candidata do PT em outubro sal-
varia as agências. Se Dilma Rousseff
for eleita, a sentença de morte será
executada.

Provavelmente não por asfixia,
mas por apedrejamento...
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Um plano em execução

● “As Farc são parte da política externa do governo do PT, que
fomenta disputas étnicas e sociais. Dividir para conquistar.”
JULIANO CAMARGO

● “Melhorias na educação? Está certo. Só que Índio deveria an-
tes combater o crime organizado que domina o Rio há anos.”
RIBAMAR BIANCHINI

● “Serra não tem proposta. A campanha dele é toda focada em
desqualificar o adversário, só isso. Triste uma oposição assim.”
JÚLIO LOPES

“Além de mostrar uma
rodovia que não existe, o
que mais gostei foi
do cachorro”

RONALD MARTINS DA CUNHA /
MONTE SANTO DE MINAS (MG),
SOBRE O PROGRAMA DE DILMA
NO HORÁRIO ELEITORAL
ronald.cunha@netsite.com.br

“Com risco de não chegar
ao segundo turno, ou
Serra mostra agora a que
veio ou seremos obrigados
a apoiar Marina”

JOSÉ CARLOS DEGASPARE / SÃO
PAULO, SOBRE A PESQUISA IBOPE
degaspare@uol.com.br

“É bom o sr. Serra acionar
com urgência o plano B,
já que o plano A está indo
para o brejo”

JORGE ZAVEN KURKDJIAN / SÃO
PAULO, IDEM
zavida@uol.com.br

blicos do Estado. Ficou oito anos
no governo, e nada.
CARMEN ALBUQUERQUE, técnica
tributária aposentada da Secreta-
ria da Fazenda
caliopes@hotmail.com
São Paulo

DÍVIDA INTERNA
Herança maldita

O governo, com essa história de
que se livrou de vez do FMI, a
ponto de lhe emprestar dinheiro,
faz questão de não tecer maiores
comentários a respeito da dívida
interna, que já atingiu os pínca-
ros de mastodôntico R$ 1,6 tri-
lhão! Coitados dos futuros gover-
nos, que, a médio prazo, vão ter
de rebolar para se livrar dessa he-
rança maldita, que, mantendo-se
as devidas peculiaridades, não
perde para a dívida herdada com
a construção de Brasília. A chapa
vai esquentar mesmo depois dos
futuros dois mandatos de Lula,

em 2014 e 2018. Quem viver verá.
IRACEMA PALOMBELLO
cepalombello@yahoo.com.br
Bragança Paulista

VIOLÊNCIA ABORTADA
Reportagem memorável

Impressionantes as fotos na pri-
meira página do Estado ontem.
A primeira, a revelar o pavor da
morte de alguém manietado por
seus algozes, a segunda, a condu-
ta objetiva de libertação e a tercei-
ra, a soltura do grito de alegria e
esperança pela presença da vida,
esta última a lembrar a memorá-
vel foto da menina vietnamita em
chamas correndo para o futuro.
Não conseguimos elucubrar um
adjetivo adequado para classifi-
car melhor o belíssimo e humani-
tário trabalho dos jornalistas de
Lorena e do excelente fotógrafo.
AMADEU ROBERTO G. DE PAULA
amadeugarridoadv@uol.com.br
São Paulo

A Petrobrás não parece
estar levando a sério o
risco que se apresenta
em suas plataformas

As plataformas da Petrobrás

O vice-presidente do
Uruguai tem razão ao
mostrar-se impaciente
com o bloco emperrado

O peso morto do Mercosul
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