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Além de ser alvo dos adversários,
petista causou polêmica entre os
leitores do Estadão.com.br

TOTAL DE COMENTÁRIOS NO PORTAL:TEMA DO DIA

Dilma é criticada por
faltar ao debate na TV

VOCÊ NO ESTADÃO.COM.BR

A versão na Internet de
O Estado de S. Paulo

Entre os principais
componentes do
custo Brasil es-
tão as deficiên-
cias dos portos,
que operam aci-

ma do limite de sua capacida-
de e são emperrados pela buro-
cracia. Fala-se muito no custo
Brasil no que se refere às ex-
portações, mas ele também afe-
ta as importações, tornando os
produtos adquiridos do exte-
rior mais caros para os consu-
midores finais.

Já pressionados pelo aumen-
to recorde da corrente de co-
mércio, os portos estão tam-
bém congestionados por 5 mil
contêineres sem destinação
determinada, seja por se tra-
tar de mercadorias apreendi-
das pela Receita Federal, seja
porque foram abandonados
pelos importadores, como
mostrou reportagem no Esta-
do de domingo.

O espaço físico nos portos
brasileiros, em geral, é insufi-
ciente para atender às necessi-
dades do comércio exterior. A
não ser no caso de terminais
operados pela iniciativa priva-
da e que funcionam para a ex-
portação, a área portuária, além
de ser exígua, está mal aparelha-
da, carente de equipamentos
modernos em quantidade ade-
quada. Assim, contêineres para-
dos atravancam a circulação e
reduzem substancialmente a ca-
pacidade operacional.

Em alguns terminais do Rio,
30% da área disponível para mo-
vimentação é tomada pelos con-
têineres “em perdimento”, ou
seja, não liberados depois de 90
dias. No Porto de Santos há 200
nessa condição, estacionados

em um dos cinco terminais exis-
tentes para esse tipo de carga.

A Superintendência da Secre-
taria da Receita Federal afirma
que, em face da expansão das
importações, o volume de
apreensões aumentou 18,92%
no primeiro semestre deste ano
em relação ao mesmo período
de 2009.

Não foi esclarecido se esse
crescimento se refere ao total
de contêineres encaminhados
pelo sistema que requerem con-
ferência física antes da libera-
ção ou se se trata de mercado-
rias embargadas definitivamen-
te porque a documentação é ir-
regular ou há indícios de que a

carga não corresponde à que foi
declarada pelo importador. Se-
ja como for, as mercadorias não
liberadas no prazo de 90 dias
ficam “em perdimento” – o que
também pode ocorrer devido a
desinteresse dos importadores
na liberação. Isso teria ocorri-
do durante a retração da econo-
mia entre os últimos meses de
2008 e o início de 2009, quando
um certo número de importa-
dores se viu diante de dificulda-
des financeiras.

Pelos procedimentos previs-
tos, as cargas “em perdimento”
podem ser leiloadas, destruídas
(no caso de mercadorias pira-
teadas), doadas ou incorpora-
das ao patrimônio de empresas
públicas. A constatação de que 5
mil contêineres, sendo 3 mil de
40 pés, os de maior tamanho,

continuam a obstruir as instala-
ções portuárias é uma demons-
tração gritante de ineficiência.
Segundo relato de Alex Rot-
meister, secretário-geral da Câ-
mara Brasileira de Contêineres,
em um caso de importação de
pneus usados, a Receita Federal
demorou um ano para decidir o
destino da mercadoria, afinal
encaminhada para a produção
de asfalto.

Faltam fiscais para um mais
rápido processamento de con-
têineres, hoje utilizados na
maior parte das importações,
a não ser no caso de produtos
líquidos, granéis ou veículos
em que se adota o mecanismo
roll-on/roll-off ou RoRo. Mas es-
sa não é a única deficiência:
frequentemente, não há espa-
ço nos portos nem mesmo pa-
ra a abertura e o exame dos
contêineres.

De acordo com especialistas,
a Receita se incumbe de realizar
serviços que poderiam ser ter-
ceirizados, como a venda em
hasta pública. No Porto de San-
tos houve um esforço para
apressar os leilões. Foram reali-
zados sete até agosto, com arre-
cadação de R$ 60 milhões. Em
outros portos, porém, é realiza-
do um leilão apenas por ano.

São previstos investimentos
de R$ 9,8 bilhões nos portos bra-
sileiros até 2013, segundo as pro-
jeções do governo. Tais investi-
mentos são urgentemente ne-
cessários, mas seus efeitos po-
dem ser anulados, em grande
parte, se não houver, paralela-
mente, uma melhora nos proce-
dimentos alfandegários que dê
aos portos a agilidade que o cres-
cimento da corrente de comér-
cio externo do País hoje requer.
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D esde que o Mi-
nistério da Edu-
cação (MEC)
modificou o
Exame Nacio-
nal do Ensino

Médio (Enem), em março do
ano passado, convertendo-o na
principal forma de ingresso
nas 55 universidades federais,
por meio do Sistema de Sele-
ção Unificada, muitos estabele-
cimentos de ensino – principal-
mente os particulares e confes-
sionais – reformularam seus
projetos pedagógicos e passa-
ram a produzir material didáti-
co, fazendo “simulados” e ofe-
recendo cursinhos específicos
para a prova. Várias escolas ad-
mitem que a adequação dos
currículos ao perfil de exigên-
cias do Enem é uma estratégia
para se manter no topo do
ranking de qualidade do MEC.

Pelas novas regras do MEC,
as notas do Enem poderão ser
utilizadas para preencher cer-
ca de 42 mil das 183 mil vagas
das universidades mantidas pe-
la União. A possibilidade de dis-
putar diversos cursos sem pre-
cisar se inscrever em vários ves-
tibulares é o que atrai os estu-
dantes. Além disso, o Enem é
geralmente um exame menos
“difícil” do que os vestibulares
tradicionais.

A mudança no Enem também
abriu novos negócios para os
cursinhos preparatórios para
vestibulares. Eles lançaram os
chamados “laboratórios intensi-
vos”, com distintos formatos e
duração que varia de cinco dias a
dois meses e meio. Voltadas es-
pecificamente para essa prova,
as aulas são preparadas para que
os alunos entendam a lógica de

avaliação do MEC e aprendam a
lidar com o tempo para resolver
as questões.

As atividades dos “laborató-
rios intensivos”, que são distin-
tas das dos cursinhos tradicio-
nais, valorizam a memorização
e desenvolvem a capacidade de
argumentação com base em te-
mas da atualidade, como genéti-
ca, aquecimento global, cresci-
mento autossustentado, preser-
vação ambiental e globalização
econômica. Nas aulas, os pro-
fessores dão “dicas” de respos-
tas aos alunos e se concentram
nos conteúdos e habilidades exi-
gidos pelo MEC em quatro
áreas: matemática, ciências hu-

manas, ciências da natureza e
linguagem.

Para os cursinhos preparató-
rios, os “laboratórios intensi-
vos” para a prova do Enem são
apenas mais uma forma diferen-
ciada de educação, que surgiu
como decorrência natural das
mudanças do sistema de avalia-
ção do MEC. A exemplo dos cur-
sinhos, as editoras especializa-
das em livros didáticos também
lançaram centenas de publica-
ções com exercícios e resumos
teóricos sobre temas da atuali-
dade. Há até livros de palavras
cruzadas especialmente prepa-
rados para quem vai se subme-
ter ao Enem.

Os educadores criticam essa
ofensiva comercial no campo da
educação, atribuindo-lhe o obje-
tivo único de conquistar o mer-

cado aberto pelas mudanças no
Enem. Para alguns pedagogos,
esse tipo de preparação dos estu-
dantes para o Enem vai estimu-
lar as escolas a adotar medidas
prioritariamente voltadas para
objetivos mercadológicos, desfi-
gurando um mecanismo cujo
principal objetivo é aprimorar a
qualidade do ensino médio.
Com isso, o Enem poderá deixar
de refletir a real situação das es-
colas. “Vai ser difícil identificar
os valores e o conhecimento
que a escola agregou aos estu-
dantes. Sem contar que existem
escolas com a política delibera-
da de expulsar alunos que não
conseguem acompanhar o nível
de ensino”, diz Eduardo de An-
drade, Ph.D. em economia da
educação e professor do Insper.

Para outros pedagogos, os “la-
boratórios intensivos” para o
Enem têm o mesmo defeito dos
tradicionais cursinhos prepara-
tórios para vestibulares. Ou se-
ja, eles tentam ensinar, em pou-
cas aulas e de forma açodada, o
que os estudantes deveriam ter
aprendido nas três séries do en-
sino médio. “A intenção do
MEC é transformar o ensino
médio. Mas as habilidades de-
vem ser construídas a longo pra-
zo e não num cursinho efême-
ro”, diz Alípio Casali, professor
de pós-graduação em educação
da PUC/SP.

A reação das escolas particula-
res, dos cursinhos preparató-
rios e das editoras às mudanças
no Enem eram previsíveis e ine-
vitáveis: adaptaram-se às novas
regras dessa prova. O que se es-
pera do MEC, agora, é que aper-
feiçoe as mudanças que reali-
zou, para preservar a eficiência
do sistema de avaliação escolar.
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A economia brasi-
leira pode crescer
neste e no próximo
ano sem grande
pressão inflacioná-
ria, se persistir o
atual cenário de re-
ferência do Banco

Central (BC). Os juros básicos só vol-
tarão a subir se houver uma surpre-
sa. O risco não é inteiramente descar-
tado. O ambiente econômico é mar-
cado por “um nível de incerteza aci-
ma do usual”, segundo a ata da últi-
ma reunião do Comitê de Política
Monetária (Copom), responsável pe-
las principais medidas de combate à
inflação. A insegurança decorre prin-
cipalmente da instabilidade interna-
cional. Mas, apesar da ressalva, a
mensagem relevante para o dia a dia
dos mercados tem um tom de otimis-
mo há muito tempo ausente dos co-
municados do BC. Mantida a taxa bá-
sica de 10,75%, a inflação deverá con-

vergir, no próximo ano, para o cen-
tro da meta, 4,5%, segundo a avalia-
ção apresentada no documento.

Mas a parte mais interessante – e
mais positiva – da nova Ata do Co-
pom não se refere aos problemas e
às perspectivas de curto prazo. A aná-
lise vai além dos habituais comentá-
rios sobre as conjunturas nacional e
internacional e chama a atenção pa-
ra melhoras estruturais da economia
brasileira. Nos últimos seis anos a
meta de inflação foi alcançada e ao
mesmo tempo as taxas de juros reais
diminuíram.

Isso indica, de acordo com o relató-
rio, dois avanços importantes. A polí-
tica monetária tornou-se mais efi-
ciente ou, no jargão dos técnicos, ga-
nhou potência. Em segundo lugar, a
economia brasileira vem-se adaptan-
do a juros cada vez mais baixos – ou
menos altos. Em outras palavras,
tem diminuído a taxa neutra, isto é, a
taxa real necessária para a economia

funcionar sem pressões inflacioná-
rias nem aumento do desemprego.
Os juros brasileiros ainda são, indis-
cutivelmente, muito mais altos que
os da maioria dos países com econo-
mia moderna e razoavelmente orga-
nizada. A boa novidade é apenas a
trajetória de redução, e esse dado po-
sitivo está longe de ser desprezível.

Os autores do relatório atribuem a
redução gradual da taxa neutra de ju-
ros a vários fatores. São citados os
progressos na estrutura dos merca-
dos financeiros, a redução dos prê-
mios de risco cambial e inflacionário
e também a geração de superávits
primários constantes, com tendên-
cia de baixa da relação entre a dívida
pública e o PIB.

Todos esses avanços são inegáveis,
mas são, também, insuficientes. Hou-
ve de fato importantes ganhos de efi-
ciência e de amplitude nos mercados
de crédito. Há oito anos o crédito ao
setor privado equivalia a um quarto

do PIB ou pouco mais. Hoje está aci-
ma de 45% e deve continuar aumen-
tando nos próximos anos. Mas ainda
é muito grande o spread bancário – a
diferença entre o custo de captação e
a taxa cobrada pelo empréstimo do
dinheiro. Parte dessa diferença é atri-
buível à chamada cunha fiscal – a tri-
butação sobre as operações financei-
ras. Os banqueiros também mencio-
nam o risco de inadimplência e os de-
pósitos compulsórios como fatores
importantes. Feitos os descontos, no
entanto, ainda sobra uma parcela
considerável correspondente ao lu-
cro dos bancos, invejado no mundo
inteiro. O baixo grau de concorrên-
cia no setor é, sem dúvida, parte da
explicação.

Também é verdadeira a referência
à manutenção, nos últimos oito
anos, do superávit primário das con-
tas públicas. Mas a Ata do Copom
não se aprofunda no exame desse da-
do. O resultado fiscal necessário ao

pagamento de juros e à amortização
da dívida pública tem resultado es-
sencialmente do aumento da receita
tributária. Não houve melhora na
gestão das contas públicas.

Os gastos de custeio, especial-
mente com pessoal, têm aumenta-
do regularmente sem a contraparti-
da de serviços melhores e mais dis-
seminados. O orçamento público é
cada vez mais inflexível e não há
perspectiva de melhor administra-
ção das finanças governamentais
nos próximos anos.

Sem essa melhora será difícil sus-
tentar, a médio prazo, as boas pers-
pectivas apontadas na Ata do Co-
pom. Mesmo a curto prazo o cenário
poderá piorar, se for minada a con-
fiança na sustentabilidade das con-
tas públicas e, por extensão, na soli-
dez dos demais fundamentos.

A situação do balanço de pagamen-
tos, é bom não esquecer, já preocupa
muitos analistas.
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O otimismo do Copom

● “A ausência mostra insegurança. Dilma Rousseff tenta se pro-
teger de críticas e evitar diminuir sua vantagem nas pesquisas.”
FRANCISCO COSTA

● “Quem perde somos nós, eleitores. Sinto-me humilhada com
o descaso da candidata. Que depois de ontem o povo acorde.”
DENISE PAZ

● “Debater o quê? Apenas responder a ataques de Serra, Plínio
e Marina? Isso vai melhorar a escolha dos candidatos? Não!”
WILLIAM LOPES GUERRA

“Quanto tempo será que
falta para ele admitir
que foi um ditadorzinho
pra lá de medíocre?”

GUSTAVO GUIMARÃES DA VEIGA /
SÃO PAULO, SOBRE FIDEL CASTRO
gjgveiga@hotmail.com

“Vazamento na Receita
é enxurrada de crimes”

ROBERTO TWIASCHOR / SÃO
PAULO, SOBRE A VIOLAÇÃO DO
SIGILO FISCAL DE TUCANOS
E DE OUTROS CONTRIBUINTES
rtwiaschor@uol.com.br

“Para que serve? Cabide
de empregos?”

ALEJANDRO BOTTO / SÃO PAULO,
SOBRE A JUSTIÇA ELEITORAL
alebotto@globo.com

padas, não. Rigor nas apurações e
respectivas punições, sim. Demo-
cracia pressupõe o império da lei.
FRANCISCO ZARDETTO
fzardetto@uol.com.br
São Paulo

Nada de estranho

No país onde o presidente é o pri-
meiro a debochar da lei (eleito-
ral), quebra de sigilo nada mais é
que seguir o exemplo que vem de
cima. Se ninguém respeita a lei,
por que punir um funcionário su-
balterno de uma repartição?
TOSHIO ICIZUCA
toshioicizuca@terra.com.br
Piracicaba

Perguntinha à Receita

Este primeiro lote de devoluções
do Imposto de Renda, posso sa-
car em qualquer sede do PT ou é
necessária a assinatura de algum

militante autorizando?
PAULO BOCCATO
pofboccato@yahoo.com.br
São Carlos

ESCLARECIMENTO
Orçamento da Justiça

Editorial sobre a greve da Justiça
estadual (4/9, A3) cita que a pro-
posta orçamentária do Poder Ju-
diciário do Estado de São Paulo
para 2012, originariamente de R$
12,2 bilhões, foi reduzida para R$
7,1 bilhões pela Assembleia Legis-
lativa. Esclareço que o Poder Exe-
cutivo tem até o dia 30 de setem-
bro para enviar a proposta orça-
mentária do Judiciário paulista à
Assembleia. Portanto, o corte ci-
tado não ocorreu. No momento,
o orçamento está em fase de estu-
dos econômicos e financeiros.
ANTONIO CARLOS VIANA SAN-
TOS, presidente do TJ-SP
imprensatj@tj.sp.gov.br
São Paulo

Os ‘cursinhos’ para o
Enem podem apresentar
os mesmos defeitos
dos tradicionais

Os ‘cursinhos’ para o Enem

Contêineres
apreendidos ou
abandonados lotam
os pátios dos portos

Portos congestionados

Text Box
Fonte: O Estado de S.Paulo, São Paulo, 10 set. 2010, Primeiro Caderno, p. A3.




