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OPINIÃO

Não é de hoje que a moeda é usada como instrumento
de pressão. A crise econômica internacional de 2009,
no entanto, tem direcionado as nações desenvolvidas
e em desenvolvimento para uma “guerra cambial”.
Em suma, os EUA têm operado com uma taxa de juros
baixíssima e produzido dólar suficiente para enxur-
rar o mundo com sua moeda — US$ 2 trilhões. A es-
tratégia é tentar animar sua economia, minimizando
os efeitos da crise, e empurrar parte da conta para as
nações em desenvolvimento — o Brasil, por exemplo.

O derretimento do valor do dólar no mundo, no
entanto, cria obstáculos às demais nações, obstruin-
do as saídas de exportação. Nesse ponto reside o nó
cambial: a China, com reservas de trilhões de dóla-
res, já mostrou que não deixará o dólar flutuar sobre
sua moeda, o que significa na prática que não aceita o
ônus de prejudicar suas exportações para arcar com a
salgada conta americana. Europa e outras nações em
desenvolvimento, como o Brasil, têm também toma-
do medidas para proteger suas moedas.

O resultado dessa “guerra cambial” é, por hora, a
derrubada de mais um dogma tão caro ao (neo)libe-
ralismo econômico: o do câmbio livre à mercê do
mercado e das “forças espontâneas reguladoras”. A
doutrina ortodoxa apoiada por interesses financeiros
e comerciais dominantes tenta negar que os governos
manipulam e arbitram suas taxas de câmbio para
além das forças do mercado. Mas é evidente que a
questão do câmbio depende de razões econômicas e
comerciais e dos interesses das nações e dos gover-
nos. Na década de 1990, quando o governo brasileiro
engolia os remédios prescritos pelo Consenso de Wa-
shington, interessava o dogma do câmbio fixo, que
custou a nós e aos argentinos 10 anos de estagnação,
uma dívida pública que pagamos até hoje, taxas ele-
vadíssimas de juros e pedidos de socorro ao FMI.

No atual momento, o receituário é o inverso:
mantenham o câmbio flutuante, para poderem as
nações desenvolvidas “surfarem” sobre as em des-
envolvimento. Felizmente, o atual governo já mos-
trou que irá operar em conformidade com os inte-
resses nacionais. Assim, tem atuado com medidas de
controle do câmbio, ciente de que apenas um acordo
entre governos poderá conter a malfadada “guerra
cambial”. Sem um acordo entre governos, temos
que nos defender e nos preparar para o pior nessa
“guerra cambial”, que é também “comercial”.

O caminho é a adoção de outras medidas para além
do aumento do IOF, como o controle dos capitais e a re-
dução da nossa taxa de juros. O momento é de derrubar
o dogma do câmbio flutuante ao bel-prazer do mercado
e, sem ilusões, ter consciência de que as taxas de câmbio
são decisivas para o crescimento, o nível de inflação e as
exportações. Não podemos e não devemos aceitar o ape-
lo e a pressão dos EUA e da Europa para que apreciemos
nossa moeda segundo seus interesses. Porque, como em
outros momentos de crise, o resultado é exclusivamente
impulsionar suas economias endividadas e estagnadas
usando o bom momento da nossa como mola. ■

A queda de um dogma
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As centrais termelétricas a energia solar se expandiram
significativamente nos últimos dois anos no mundo, al-
cançando a capacidade instalada de aproximadamente
940 megawatts (MW). A Espanha, que está na vanguar-
da no tema, e os EUA possuem respectivamente 51,3% e
46% do total instalado em operação. Como ocorre com
todas as fontes de energia renováveis, o desafio da ener-
gia solar térmica em larga escala é chegar a um custo de
produção competitivo. Atualmente o preço médio por
megawatt-hora (MWh) gerada em uma usina termoe-
létrica solar é de R$ 290/MWh, contra uma média de
R$ 120/MWh nas centrais termelétricas convencionais e
R$ 85/MWh nas usinas hidroelétricas. As usinas ter-
moelétricas solares têm apresentado maior expansão
que as usinas solares fotovoltaicas no que tange à gera-
ção de energia elétrica em grande escala, pois apresen-
tam um custo médio de geração de energia 40% menor
do que a produzida pelas usinas que utilizam painéis fo-
tovoltaicos, que têm custo médio de R$ 480/MWh.

Diferentemente das centrais solares com painéis
fotovoltaicos, que utilizam a luz do sol para produzir
diretamente energia elétrica, as usinas termoelétri-
cas solares utilizam o calor dos raios solares para
aquecer um fluido, geralmente sal liquefeito, que
permanece estocado em reservatórios a alta tempe-
ratura. Quando há demanda por energia, o fluido é
conduzido até um trocador de calor que gera vapor
d’água a alta pressão, movendo uma turbina que pro-
duz energia elétrica. As usinas termoelétricas solares
podem utilizar diferentes tecnologias para concen-
trar o calor do sol, sendo os painéis parabólicos os
mais utilizados nas centrais solares em operação.

Em julho de 2009, um consórcio de 13 empresas
multinacionais assinou uma carta de intenções para
criar um projeto ambicioso de energia solar, denomi-
nado Desertec. Esse projeto prevê a construção de
um complexo de usinas termoelétricas solares que
utilizarão a tecnologia de painéis parabólicos no nor-
te da África, no deserto do Saara e no Oriente Médio.
O projeto, estimado em US$ 555 bilhões, prevê linhas
de transmissão, sendo que a energia produzida nos
empreendimentos será capaz de fornecer aproxima-
damente 15% da eletricidade consumida na Europa.

Embora no Brasil ainda não haja projetos de cons-
trução de usinas termoelétricas solares, o país tem
enorme potencial. Segundo o Atlas Brasileiro de Ener-
gia Solar, elaborado em 2006 pelo Instituto Nacional de
Pesquisas Espaciais (Inpe), a média diária de radiação
solar que incide sobre o território brasileiro ao longo de
um ano é de 5,5 quilowatts-hora por metro quadrado
(kWh/m2), sendo que em regiões como o oeste da Ba-
hia, a média é superior a 6 kWh/m2, índice equivalente
ao do deserto do Saara. Entretanto, a primeira usina so-
lar do país não será uma termoelétrica, pois utilizará
painéis fotovoltaicos. A central solar começou a ser
construída em setembro de 2010 no Ceará pela empresa
MPX, com investimentos de R$ 10 milhões, e a Agência
Nacional de Energia Elétrica (Aneel) já concedeu a ou-
torga para a construção da usina. ■

Energia solar
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Cada ano de escolaridade adicional vale muito mais
para o cidadão do que o contracheque do Bolsa Famí-
lia. Os candidatos José Serra e Dilma Rousseff devem
se esforçar para convencer os eleitores de que a me-
lhor política social é a educação de qualidade, aliada
a uma sólida política econômica geradora de empre-
gos qualificados. Se o país não entender isso, perderá
postos de trabalho para os estrangeiros melhor pre-
parados — o que já começa a ocorrer pelo descom-
passo entre a demanda do mercado profissional e o
nível da educação da maioria dos brasileiros. As evi-
dências sobre o retorno econômico da educação são
abundantes. Cada ciclo de estudos concluído impac-
ta positivamente de 30% a 100% a renda média das
pessoas. Nos dois primeiros níveis, fundamental e
médio, a qualidade não influi tanto no salário médio.
Mas é a partir do ensino superior que os benefícios da
educação de qualidade são mais sensíveis ao bolso.

Essa é uma grande jornada. No seu início, é preciso
ir além do acesso e assegurar a igualdade de sucesso,
o que se consegue com vigorosas políticas de primei-
ra infância. Só creches não bastam, são necessárias
ainda condicionalidades associadas ao Bolsa Família
e muito mais. Há políticas eficazes e exemplos vito-
riosos no Brasil e nos países desenvolvidos.

O Brasil não é bem-sucedido no ensino funda-
mental. Nenhuma outra nação avançou adotando
políticas similares às propostas e implementadas nos
três níveis da federação. Uma bem vinda reforma
educacional irá requerer mudanças profundas na pe-
dagogia e na gestão da pedagogia. Até aqui, temos
arremedos de reforma e tentativas de conciliação
com pressões corporativistas. O país deverá enfren-
tar o quadro de despreparo do magistério, enquanto
inaugura política capaz de atrair e manter bons pro-
fessores. Até lá, teremos compromissos e remendos.

No ensino médio faltam alunos e sobram escolas.
Há mais vagas no primeiro ano do ensino médio do
que egressos do oitavo ano, que, em geral, não sa-
bem ler e escrever. Nosso modelo de escolas técnicas
em prática é ultrapassado. Nas nações desenvolvi-
das, essa etapa de ensino é diversificada, para aten-
der às condições dos indivíduos e às necessidades da
sociedade, que estão cada vez mais no setor de ser-
viços. Precisamos criar novas formas de inserção no
mercado de trabalho para a população de 15 a 30
anos que não completou sua escolaridade.

O ensino superior é um bom negócio para o go-
verno e o setor privado. A taxa de retorno é excep-
cional. A política pública deve se concentrar na re-
gulação, para promover a competição, e na desre-
gulamentação das profissões, para permitir a mo-
dernização dos currículos, de acordo com as ten-
dências e exigências do século XXI. Melhorar a edu-
cação no Brasil requer coragem para enfrentar o
corporativismo generalizado dos sindicatos e da co-
munidade acadêmica que, em grande parte, tem
sido responsável pela timidez das reformas propos-
tas até aqui. Com a palavra, os candidatos. ■

O impacto da educação
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