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OPINIÃO

A primeira semana de propaganda eleitoral no rádio e
na TV confirmou, de forma ampla e abrangente, as
vantagens de Dilma Rousseff (PT) em relação aos de-
mais candidatos à Presidência da República. A supre-
macia de Dilma na semana passada iniciou-se, mes-
mo antes da propaganda, com a divulgação de uma
nova pesquisa do Ibope. Anunciada na segunda-fei-
ra, trouxe Dilma à frente de José Serra (PSDB) no pri-
meiro turno, na simulação do segundo turno e, ain-
da, com a menor taxa de rejeição.

Na sequência, houve o início da propaganda elei-
toral. Novamente, Dilma se saiu melhor. Sua mensa-
gem explorou inteligentemente o patrocínio de Lula à
sua campanha e mostrou uma boa seleção de ima-
gens sobre as realizações da era Lula. Plasticamente,
o programa foi superior ao de Serra, que, no entanto,
não foi ruim. Mas, evidentemente, não bom o sufi-
ciente para causar um impacto transformador.

Tendo Lula como grande astro, Dilma reforçou o
vínculo com a atual administração e ampliou o nível
de conhecimento de que ela é a candidata de Lula.
Nas atuais circunstâncias, isso parece ser suficiente
para lhe assegurar uma confortável vantagem. Sem
julgar o mérito dos discursos de ambos os candida-
tos, os exageros de Lula em relação a Dilma foram es-
trategicamente relevantes para consolidar sua lide-
rança. Daí, no final das contas, Dilma ser apresenta-
da como a “mãe da matéria” do atual governo.

Serra, por seu lado, fez uma propaganda tecnica-
mente correta e, num gesto extremo, tentou vincu-
lar-se a Lula e reduzir o tamanho político de Dilma.
Provavelmente não vai funcionar. Mas ainda é cedo
para dizer se a estratégia foi completamente inútil. O
fato é que, na primeira semana da campanha, criou-
se uma sensação de “salve-se quem puder” na oposi-
ção a partir de alguns comportamentos.

A pesquisa Datafolha divulgada no sábado, em
que Dilma aparece com 17 pontos de vantagem sobre
Serra, foi o ápice do massacre governista sobre seu
principal adversário ao longo da semana. Está se
criando a sensação de que Serra, além de não estar
indo bem, padeceria de condições adequadas para
ensaiar uma reação consistente. Com uma campanha
confusa, sem mensagem e em ambiente favorável ao
continuísmo, Serra pode estar facilitando o trabalho
de Lula e colocando a vitória de Dilma no primeiro
turno como uma possibilidade cada vez mais viável,
conforme mostrou a última pesquisa do Datafolha.

O balanço da primeira semana de propaganda
eleitoral no rádio e na televisão aponta para algumas
direções. No lado governista, a vinculação Dilma-
Lula continuará a ser explorada visando consolidar a
liderança da candidata. No lado oposicionista, os ca-
minhos oscilam entre manter o figurino cordial de
Serra e tentar igualá-lo a Lula em termos de estatura
política, ou, ainda, buscar uma postura mais agressi-
va. Provavelmente, Serra passará a ser mais agressivo
como única saída para evitar o desfecho final da elei-
ção no primeiro turno. ■
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Tema recorrente em todas as eleições, a educação é
ponto essencial a ser tratado pelo próximo governo sob
o ponto de vista de aprimoramento de muitas melho-
rias já realizadas nos últimos anos. Programa de bolsas
de estudo integrais e parciais em cursos de graduação
em instituições privadas de educação superior, o ProU-
ni tem se mostrando eficiente na inclusão de jovens ao
ensino superior. O programa já inseriu mais de 700 mil
estudantes de famílias com renda de até um salário mí-
nimo e meio por pessoa no ensino superior. Criado em
2005, já no seu primeiro ano concedeu 95.608 bolsas. O
sucesso do programa revelou novo problema: a falta de
vagas no ensino superior público afastava os jovens de
famílias pobres do sonho de obter o diploma universi-
tário. O ProUni tem papel importantíssimo na mudan-
ça de cultura social e, felizmente, muda a perspectiva
educacional para as futuras gerações. Afinal, a educa-
ção é grande motor de transformação da sociedade.

O modelo da subvenção do ProUni é bastante inte-
ligente: em vez de injetar dinheiro nas instituições
privadas, o governo federal oferece benefícios fiscais
para as universidades cadastradas, o que reduz con-
sideravelmente o custo do programa. A experiência
exitosa do programa durante estes últimos cinco anos
fez com que o PMDB inserisse na sua proposta de go-
verno algo similar para estudantes do ensino funda-
mental e médio no Brasil. Assim, crianças e jovens
com idade escolar ganhariam bolsas integrais ou par-
ciais para estudar em colégios particulares.

A medida pretende melhorar a qualidade no ensino
dos jovens carente e desafogar as salas de aulas das es-
colas públicas. Ações como essa são possíveis apenas
pela vontade de avançar e coragem para investir
numa das áreas mais importantes para países em des-
envolvimento: a educação.

O governo federal já mostrou que pretende cumprir
o compromisso com a educação. Aumentou em R$ 33,6
bilhões o orçamento do Ministério da Educação entre
2003 e 2010. Este ano, foram aplicados R$ 51 bilhões. O
valor do investimento por aluno evolui em todas as eta-
pas da educação básica e se mantém estável na educa-
ção superior. O valor por aluno, que era de R$ 1,6 mil
em 2000, saltou para R$ 3 mil, e a meta é a de atingir
R$ 3,5 mil. Os avanços não param no ProUni. De 2001 a
2008, o número de pessoas que não sabem ler nem es-
crever baixou 20,52%. Avanços possíveis graças ao
programa Brasil Alfabetizado, que teve 10 milhões de
inscritos entre 2003 e 2008.

Há muito se diz que a educação é fundamental para o
desenvolvimento do país. Mas é preciso ação e não so-
mente palavras neste campo. O governo do presidente
Lula não só pautou suas ações em programas factíveis e
concretos, como trouxe à pauta de discussões várias
questões importantes para melhorar a educação. Esse é
um grande avanço para uma sociedade ávida por acesso
a conhecimento como a brasileira. A cobrança só au-
mentará, porque há muitos sonhos se tornando realida-
de para os mais carentes e mais desfavorecidos no Brasil.
E o povo não para de sonhar com um futuro melhor. ■
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Números recentemente divulgados pelo presidente
do conselho de administração da Câmara de Comer-
cialização de Energia Elétrica (CCEE), Antônio Carlos
Fraga Machado, mostram que, apesar das restrições
da regulamentação atual, o mercado livre de energia
elétrica está em franca evolução, com amplos benefí-
cios para todos os agentes envolvidos.

Hoje estão registrados na CCEE exatos 1.285 agen-
tes, sendo 864 consumidores livres, 230 produtores
independentes e 84 comercializadores. O restante se
divide entre autoprodutores, distribuidores, gerado-
res e apenas um importador. Esses números são elo-
quentes e mostram claramente a pujança do mercado
livre. De janeiro de 2006 a junho de 2010, o mercado
de curto prazo já contabilizou um total de R$ 13,6 bi-
lhões, o que dá uma ideia efetiva da grandeza desse
mercado e da sua importância para a economia bra-
sileira. De uma demanda total no sistema integrado
nacional de 53.020 megawatts médios, de acordo
com os números de junho passado, o mercado regu-
lado alcançava 38.694 megawatts médios, ou seja,
73% do total, enquanto a parcela do mercado livre
era representada por 14.326 megawatts médios
(27%). Assim, estamos retornando aos volumes en-
contrados antes do estouro da crise global.

Vale lembrar que o mercado livre de energia vem
se consolidando a cada ano, mesmo considerando as
dificuldades de percurso. Logo após o seu início,
houve o racionamento de energia, em 2001, um epi-
sódio por si só capaz de traumatizar qualquer setor
da economia. Ao contrário do que pregavam os arau-
tos do pessimismo, na época, foi justamente o racio-
namento que possibilitou uma enorme expansão
desse mercado, embora naquele momento a opção
pelo mercado livre se baseasse unicamente na procu-
ra por melhores preços. Através da pronta e eficiente
resposta oferecida pelo mercado livre, foi possível
escoar as enormes disponibilidades de energia das
geradoras, resultantes das restrições ao consumo.

No começo de 2008, ocorreu um novo susto,
quando, pela segunda vez, o PLD atingiu o seu limite
máximo. Novamente surgiram os adversários de
plantão do mercado livre, mas, ao contrário desses,
houve mais uma vez um grande crescimento, agora
motivado também pela aceleração dos negócios en-
volvendo a chamada energia incentivada, ou seja, as
fontes de geração derivadas principalmente de bio-
massa e Pequenas Centrais Hidrelétricas (PCHs) .

Com um mercado já maduro sob todos os aspectos
- tanto institucional, quanto comercialmente - os
agentes econômicos agora buscam no mercado livre
não apenas a conveniência dos melhores preços,
como também a qualidade e a diversidade dos servi-
ços oferecidos e a garantia de suprimento. Já existe
previsão legal, desde 2003, para redução dos critérios
de migração para mercado livre. Está na hora, por-
tanto, de ampliar o mercado e permitir que mais
consumidores possam usufruir de seus benefícios. O
país só tem a ganhar com essa decisão. ■

Mercado livre

Está na hora de ampliar o mercado
e permitir que mais consumidores
possam usufruir de seus benefícios.
O país só tem a ganhar
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Text Box
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