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CENÁRIOS

ELENO MENDONÇA

É certo que o tempo para reava-
liar as propostas de governo é
exíguo, já que o segundo turno
das eleições será dia 31 deste
mês. Mas é importante que os
candidatos à Presidência obser-
vem mais de perto as mudanças
que estão acontecendo com a
população. É preciso ouvir a voz
das ruas para construir propos-
tas mais próximas da expectati-
va das pessoas em relação ao fu-
turo. O novo censo, por exem-
plo, já traz respostas sobre o
povo, sua renda e seus domicí-
lios. Vai revelar, ao final, um
país que desconhecemos e que,
até por isso, deve ser levado em
conta na formulação das políti-
cas e prioridades públicas.

Da mesma forma, deve-se
considerar o que mostrou re-
centemente a Pesquisa Nacional
por Amostra de Domicílios
(Pnad), versão 2009. Sobretudo
no capítulo relativo à educação,
descobrimos um Brasil no qual
só 5% das pessoas de 25 a 64
anos estudam, onde brancos
são o dobro de negros nas esco-
las, com abandono escolar re-
corde no Mercosul e um país

onde só metade dos adolescen-
tes está no ensino médio. Por
conta de tudo isso, o Brasil
mantém-se entre os dez mais da
desigualdade social no mundo.

Se os índices de aprovação ao
governo Lula são recordes, os
novos postulantes ao cargo de-
vem ficar de olho também em
fatos que aparecem nas pesqui-
sas recentes em relação às con-
dições de vida da população e
que representam ganhos. A
Pnad, por exemplo, mostrou
avanços, como o novo porcen-
tual de carteiras assinadas:
59,6% contra 58,8% de 2008 e
um rendimento mensal real de
trabalho maior 2,2% no mesmo
período. Há ainda outros indica-
dores da economia a favorecer a
análise em relação ao futuro. A
própria taxa de desemprego, ao
redor de 7%, é um deles, assim
como a perspectiva de cresci-
mento econômico para este ano,
superior a 7%, a despeito das in-
certezas em relação ao câmbio e
das possíveis medidas para me-
lhorar a relação real/dólar.

Tudo isso se associa a outros
indicadores positivos, como au-

mento ao acesso a serviços como
abastecimento de água por rede
(de 42,4 milhões em 2004 para
49,5 milhões em 2009), coleta
de lixo (de 43,7 milhões em 2004
para 51,9 milhões), iluminação
elétrica (de 50 milhões em 2004
para 57,9 milhões) e rede cole-
tora ou fossa ligada à rede cole-
tora (de 29,1 milhões em 2004
para 34,6 milhões). Além disso,
os ganhos de renda encorparam
a classe C, deram voz de consu-
mo às classes D e E, a partir da
aquisição de bens como máqui-
na de lavar, TV e geladeira. Sem
contar o aumento de casas com
computador (34,7% em 2009),
internet (27,4%) e telefone ce-
lular (78,5%). Com isso, o nú-
mero de usuários da internet

mais que dobrou, de 31,9 mi-
lhões em 2005 para 67,9 mi-
lhões em 2009.

A facilidade de crédito tam-
bém mudou o panorama em re-
lação aos automóveis e motoci-
cletas. Em 2009, a proporção de
domicílios com carro ficou em
37,4% e com moto foi de 16,2%,
com altas respectivas de 1% e
1,5% na comparação com 2008.

A mudança de realidade me-
lhora para muitos, mas amplia
as expectativas, desejos de con-
sumo, cobrança maior aos fu-
turos governantes. Mesmo por-
que, a despeito da evolução vi-
sível em vários estratos da po-
pulação, há as mazelas da saú-
de, da educação e outros retra-
tos que em nada orgulham os

A realidade melhorou
para muitos, mas
ainda há múltiplos
problemas a serem
enfrentados em
áreas como saúde
e educação.
O nível de trabalho
infantil, por exemplo,
está em 4,3 milhões
entre crianças de
5 a 17 anos de idade

...ALEX ABIKO

Professor da Escola Politécnica da USP

CINCO PERGUNTAS A...

As cidades terão
de legislar pensando
também no
ambiente à volta
dos novos prédios

No início de novembro, realiza-se
em São Paulo o III Simpósio
Brasileiro da Construção
Sustentável, que vai tratar de
urbanismo, novas técnicas
de construção, sempre de olho
no futuro. Para falar sobre o
assunto, entrevistamos um dos
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Censo e Pnad, por exemplo, mostram uma evolução
muito rápida ao mesmo tempo em que indicam problemas
que exigem prioridade de ações

Domicílios com computadores e conexão à rede

MAIS ACESSO À INTERNET

Fonte: IBGE
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brasileiros, como o nível de ocu-
pação infantil. Essa taxa está
caindo, mas ainda está em 4,3
milhões de crianças num uni-
verso de 5 a 17 anos de idade:
123 mil com apenas de 5 a 9
anos; 785 mil de 10 a 13 anos.

Dados como esse, associado
aos baixos índices de escolari-
dade e à taxa de analfabetismo
funcional, criam um cenário
que requer medidas urgentes.
Entre pessoas de 15 anos ou
mais, o analfabetismo caiu só
1,8 ponto percentual desde
2004, quando havia no Brasil
14,1 milhões de analfabetos.

Quanto ao Censo, com 80%
da população brasileira já ouvi-
da, dados mostram que a pirâmi-
de etária brasileira se alterou na

última década. Em 2000, as
crianças de até 4 anos de idade
representavam 9,64% da popu-
lação; hoje são 7,17%. As de 5 a 9
eram 9,74%, percentual que caiu
para 7,79%. A população com até
24 anos somava 49,68% dos bra-
sileiros há dez anos; hoje consti-
tuem 41,95%. Ou seja, o brasilei-
ro está de fato envelhecendo.

Até o momento, o Censo já
contou 154,2 milhões de pes-
soas, a partir da visita a 57,8 mi-
lhões de domicílios. O número
final deverá oscilar entre 190
milhões e 200 milhões de pes-
soas. É para a escolha do futuro
presidente desse universo, que
evolui mas ainda tem muitos
problemas, que se estará votan-
do em 31 de outubro. ■

Fiesp prevê crescimento de 10% para a indústria paulista
A Fiesp prevê para este ano um crescimento da atividade industrial de 10% na comparação com o ano passado.
De acordo com o diretor do Departamento de Economia, Paulo Francini, a atividade industrial deve crescer mais
lentamente nos próximos meses em relação ao início do ano, quando as empresas estavam em processo de
recuperação, por causa da crise financeira internacional. De janeiro a agosto, o Índice de Atividade da Indústria
registrou aumento acumulado de 12,3% em relação ao mesmo período de 2009. Entre os setores que mais
crescem está o de bebidas e alimentos, que teve aumento de 2,1% em agosto, acima da média da indústria como
um todo. Com esses dados há reflexo natural e favorável no nível de emprego e da renda dos trabalhadores.

BREVES

cenarios@brasileconomico.com.br

organizadores e participantes,
o professor Alex Abiko.

Já há no mercado muitas
opções de prédios sustentáveis.
Esse é o caminho do setor?
De fato, os novos edifícios
consomem menos água e
energia, possuem madeiras
certificadas e soluções de
utilização de águas de reúso,
por exemplo. Tudo isso ajuda
e muito as gerações futuras
e o meio ambiente, mas minha
maior preocupação é o entorno,
o que acontece à volta do prédio.

O senhor se refere a aspectos
como redes de esgoto, de
água, de eletricidade e gás?
Sim, essa é minha especialidade,
focada fora do edifício. Estou
preocupado com a implantação dos
prédios na cidade. Mesmo que o
edifício seja certificado, é preciso
que seus moradores disponham de
confortos e comodidades como
essas coisas e acesso a metrô,
ônibus, transporte coletivo que
garanta a locomoção e evite o caos.

Em muitos centros urbanos
já há estrangulamento das

infraestruturas. Estamos
próximos do caos?
Eu não diria isso. O ideal seria que
todos ou a maioria trabalhassem
próximos de suas moradias. Mas
ainda conseguimos nos locomover.
É certo que com muito trânsito
às vezes, mas ainda estamos
longe de um cenário caótico.

E como é que se faz para
resolver esses problemas,
que são crescentes?
Eu penso que o melhor é via
legislação. As cidades foram
crescendo em função das forças

do mercado imobiliário, dos
empreendedores. A própria
legislação atual permite a
construção dos prédios.
As empresas usam a lei à risca.
Por isso precisamos ter um
legislador com preocupações
urbanísticas, que pense não
apenas no prédio, mas no
que acontece à sua volta.

Há outras formas de reduzir
esses impactos negativos?
Sim. Como medidas coadjuvantes,
investir mais em transporte
público, oferecer opções para a

população usar menos o automóvel.
Talvez não cheguemos a uma
situação confortável como
no Canadá, mas certamente
estaremos longe em relação
a lugares como a China ou Manila,
nas Filipinas. Por isso a importância
de votar certo. Outra coisa são
campanhas de conscientização. O
elevado número de atropelamentos
levou Brasília a criar normas.
Funciona muito bem há anos.
A pessoa pisa no meio fio e
pronto, os carros param. Podemos
caminhar para ações assim,
que envolvam todas as partes.

Setor do plástico faz pauta de
reivindicações ao novo governo

O setor de transformação do plástico espera que o próximo
governo solucione com reformas os gargalos da economia,
para permitir a expansão do segmento. “Estamos numa
armadilha: toda vez que o consumo aumenta, vem sempre
acompanhado de aumento de juros para segurar a inflação.
A elevada carga tributária é outro aspecto ruim para o
crescimento do setor, assim como o câmbio valorizado, que
reduz a competitividade dos produtos nacionais e, associado
à baixa qualidade da infraestrutura, encarece muito os
produtos no mercado externo”, comenta José Ricardo Roriz
Coelho, presidente da Associação Brasileira da Indústria
do Plástico. Para ele, outro grande obstáculo, em especial
para as pequenas e médias empresas, é a escassez de
recursos próprios, carência ainda não sanada integralmente
pelas linhas de crédito do BNDES.

Gestão ambiental para
proteger imagem e reputação

Sete em cada dez empresas estão adotando práticas
de gestão ambiental por conta da imagem e reputação.
A informação é da Sondagem Especial de Meio Ambiente,
da Confederação Nacional da Indústria (CNI). Essa é a
principal motivação para 78,6% das empresas pesquisadas.
O segundo maior motivo para as práticas de gestão
ambiental, conforme 77,7% das empresas, são as exigências
do licenciamento ambiental, seguidas de regulamentos
ambientais, apontados por 66,6% delas. O levantamento
da CNI foi feito com 1.227 empresas de todos os portes e
setores e revela que as práticas adotadas variam de redução
na geração de resíduos ao uso eficiente da energia e
diminuição no gasto de água, entre outros procedimentos.
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de 10% para 27,7%
no governo Lula
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