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Notas & Informações

O governo federal
continua mano-
brando para in-
tervir na admi-
nistração da Va-
le, a segunda

maior mineradora do mundo,
maior produtora mundial de
minério de ferro e maior expor-
tadora do Brasil, com receita
de US$ 24 bilhões em 2010,
igual ao valor programado para
investimentos em 2011. O presi-
dente Lula jamais disfarçou
seu desejo de “reestatizar” a
empresa, transformando o
principal executivo do grupo
em um cumpridor de ordens
do Palácio do Planalto. Tentou
orientar os projetos de investi-
mento da Vale e censurou sua
administração, quando foram
anunciadas 1.300 demissões
em 2008, no começo da crise
global (a empresa atua em 38
países e emprega 115 mil pes-
soas). Mudou o governo e a pre-
sidente Dilma Rousseff exibe
um novo estilo no tratamento
de várias questões políticas e
econômicas, mas a tentação de
intervir na Vale não desapare-
ceu. A sucessora de Lula, segun-
do informam fontes do Executi-
vo, mantém a disposição de
substituir Roger Agnelli no co-
mando da empresa por um diri-
gente mais submisso à orienta-
ção governamental.

A escolha do Conselho de Ad-
ministração da Vale deve ocor-
rer em maio. Fundos ligados ao
governo por meio de estatais
detêm 49% das ações da empre-
sa. Não têm poder, portanto,
para eleger uma nova diretoria.
Para substituir Agnelli por al-
gum executivo de sua preferên-
cia, o governo teria de negociar

com os demais acionistas. Já se
tentou essa manobra, no segun-
do mandato do presidente Lu-
la, sem resultado. Mas foi evi-
denciado, mais uma vez, o em-
penho do governo em retomar
o comando de grandes empre-
sas privatizadas. Ainda na cri-
se, o presidente Lula pressio-
nou a diretoria da Embraer por
demitir cerca de 4.300 funcio-
nários. Todas as fabricantes de
aviões foram severamente afe-
tadas pela recessão e todas fo-
ram forçadas a um ajuste.

Em Brasília, no entanto, atri-
bui-se à presidente Dilma Rous-
seff a intenção de blindar a Va-
le contra interesses políticos,

nesta fase de possível mudança
no Conselho. A decisão de en-
tregar as negociações ao presi-
dente do BNDES, Luciano Cou-
tinho, seria uma forma de des-
politizar a sucessão na minera-
dora. Mas não tem sentido fa-
lar em despolitização, quando
o objetivo evidente do governo
é mandar na empresa e sujeitar
sua administração aos critérios
do Planalto.

A Vale, a Embraer e outras
grandes empresas privatizadas
ganharam dinamismo quando
passaram a ser comandadas
com critérios estritamente em-
presariais e assim passaram a
contribuir de forma importan-
te para o Tesouro Nacional.
Houve um inegável ganho de
qualidade gerencial. Os argu-
mentos do governo para inter-

vir na Vale revelam exatamen-
te o oposto – uma constrange-
dora incapacidade de entender
os negócios da empresa e os in-
teresses estratégicos do País.
Segundo uma crítica absoluta-
mente bisonha, a diretoria da
Vale prefere vender minérios a
exportar produtos de maior va-
lor agregado à China. Recusan-
do-se a investir na siderurgia,
condena o País a importar tri-
lhos em troca de matéria-pri-
ma. Essa acusação é um despro-
pósito. A Vale vende minério à
China porque os chineses preci-
sam de minério e essas vendas
são excelente negócio para o
Brasil. Além disso, a Vale já in-
veste em siderurgia. Mas toda
empresa tem de pesar as deci-
sões de investimento, porque as
usinas brasileiras, segundo o
Instituto Aço Brasil, tinham em
2010 um excesso de capacidade
de 51% em relação à demanda
nacional. Mesmo com as expor-
tações, ainda sobra capacidade.

Mas o País, de fato, exporta
um volume desprezível de ma-
nufaturados para a China. Isso
ocorre porque o governo Lula
foi incapaz de negociar melho-
res condições de intercâmbio.
Também foi incapaz de montar
com o setor privado uma estraté-
gia de comércio com a China e
com outros parceiros. Ao contrá-
rio: forçou a indústria nacional a
aceitar o protecionismo dos vizi-
nhos e desprezou a oportunida-
de de um acordo comercial com
os EUA – tradicionalmente um
importante mercado para os ma-
nufaturados brasileiros. A Vale
cumpre muito bem seu papel e
não tem sentido responsabili-
zar seus dirigentes pelas tolices
da diplomacia Sul-Sul.

A s universidades
brasileiras conti-
nuam fora das
primeiras 200 po-
sições nos ran-
kings mundiais.

Há várias entidades internacio-
nalmente respeitadas que fa-
zem anualmente rigorosas ava-
liações comparativas do setor
e, nelas, nem mesmo a Univer-
sidade de São Paulo (USP) – a
maior e mais importante uni-
versidade brasileira – aparece
em posição de destaque.

No ranking mais recente, ela-
borado pela organização ingle-
sa Times Higher Education, a
USP ocupa apenas a 232.ª posi-
ção. A pesquisa foi feita com
mais de 13 mil professores de
131 países, que destacaram os
pontos fortes de suas respecti-
vas universidades. Em termos
de desempenho escolar, de pro-
dutividade científica e de repu-
tação acadêmica, a liderança fi-
cou com a Universidade Har-
vard, que obteve a pontuação
máxima em todos os itens da
pesquisa, seguida pelo Institu-
to de Tecnologia de Massachu-
setts (MIT) e pela Universida-
de de Cambridge. Das 20 me-
lhores universidades, 13 são
americanas, 4 são britânicas, 2
são japonesas e 1 é canadense.

Das universidades da Améri-
ca Latina, a USP continua sen-
do a mais bem classificada.
Contudo, no âmbito dos Brics
– o bloco de economias emer-
gentes, integrado pelo Brasil,
Rússia, Índia e China – o Brasil
é o único membro que não tem
nenhuma universidade entre
as cem melhores do ranking da
Times Higher Education. Já a
Rússia aparece em 33.º lugar,

com a Universidade Lomono-
sov; a China, ocupa as 35.ª, 42.ª
e 43.ª posições, com as Univer-
sidades de Tsinghua, Hong
Kong e Pequim; e a Índia está
em 91.º lugar, com o Instituto
de Ciência.

O ensino superior no Brasil
cresceu significativamente nas
duas últimas décadas para aco-
lher o crescente número de for-
mandos do ensino médio. No
entanto, a maioria tem bibliote-
cas desatualizadas e laborató-
rios defasados. O nível médio
de preparo e informação do
corpo discente também é bai-
xo e a maioria das universida-
des adota critérios lenientes

de avaliação. Elas permitem
que alunos reprovados façam
provas de reavaliação. E, se fo-
rem reprovados outra vez, fi-
cam em “dependência” – com
isso, não perdem o ano.

Além disso, os trabalhos de
conclusão de curso de gradua-
ção – os TCCs, no jargão estu-
dantil – estão se convertendo
em compilações de artigos ex-
traídos da internet. Como os
professores não cobram nem
rigor metodológico nem um
mínimo de originalidade, os
alunos não se sentem estimula-
dos a fazer pesquisa. Nas cem
melhores universidades mun-
diais, alunos reprovados num
exame não têm direito a nova
oportunidade – perdem o ano
e, em alguns casos, não podem
continuar na instituição.

Para os especialistas, se qui-
ser classificar pelo menos uma
instituição de ensino superior
num ranking com as 200 me-
lhores universidades mun-
diais, o Brasil terá de adotar
uma estratégia com quatro ob-
jetivos. O primeiro é aumentar
o intercâmbio de alunos e pro-
fessores, para internacionali-
zar a universidade brasileira. O
segundo é ampliar o número
de trabalhos de docentes e
cientistas brasileiros publica-
dos nas mais prestigiosas revis-
tas acadêmicas e científicas
mundiais. O terceiro objetivo é
dar plena autonomia às institui-
ções, permitindo-lhes abrir no-
vos cursos sem depender de au-
torização governamental e liber-
tá-las da ditadura do chamado
“currículo mínimo”. O quarto
objetivo é estimular a formação
de universidades de elites, que
formam os docentes para lecio-
nar nas demais instituições e
conduzir pesquisas de ponta.

Nos últimos anos, corpora-
ções e partidos políticos pres-
sionaram as universidades a de-
mocratizar seus órgãos colegia-
dos e o MEC chegou a patroci-
nar um projeto com esse propó-
sito, entre 2003 e 2005. A ques-
tão, porém, não é política, mas
pedagógica – e, quanto mais efi-
ciente e produtiva for a universi-
dade, melhor para a sociedade.

Segundo os especialistas,
uma política voltada à conse-
cução desses quatro objetivos
demora de dois a três anos pa-
ra dar resultados. Na prática,
isso significa que tão cedo as
universidades brasileiras não
subirão de posição nos ran-
kings mundiais de reputação
acadêmica.
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Visto do alto, é de-
solador o cenário
do que restou das ci-
dades da costa nor-
deste do Japão atin-
gidas pelo tsunami,
com ondas de até
10 metros de altura,

que se seguiu ao pior terremoto já re-
gistrado no país. Vistos do solo, os
efeitos do desastre natural são ainda
mais chocantes, pois, em meio à im-
pressionante devastação causada pe-
la força incontrolável das águas, sur-
gem as tragédias pessoais.

Nação rica, que nos últimos anos –
sobretudo depois do terremoto de
Kobe, em 1995 – investiu pesadamen-
te no aperfeiçoamento dos sistemas
de detecção, prevenção e socorro pa-
ra reduzir os danos de terremotos e
maremotos, o Japão é considerado o
país mais bem preparado do mundo
para enfrentar catástrofes naturais. A
população sabe como agir nos casos

graves. Sistemas públicos de alerta
são frequentemente testados e res-
peitados pela população. Os grandes
edifícios são construídos de acordo
com técnicas que lhes permitem ab-
sorver os choques causados por for-
tes terremotos.

Ainda assim, o tsunami de sexta-fei-
ra arrastou, como brinquedos, auto-
móveis, caminhões, contêineres, na-
vios, casas e destruiu cidades intei-
ras. E ninguém sabe ainda quantos
milhares de pessoas estão sepultadas
sob a lama e os escombros produzi-
dos pelo tsunami. Por enquanto, fo-
ram contados perto de 2 mil mortos.
Centenas de milhares de pessoas per-
deram suas casas e estão abrigadas
precariamente em escolas e outros
edifícios públicos.

Em algumas regiões não há luz e o
transporte público continua inope-
rante. As comunicações continuam
precárias. Não há ainda estimativas
confiáveis dos prejuízos materiais,

que devem alcançar algumas dezenas
de bilhões de dólares.

Os sérios danos sofridos pela
maior usina nuclear do país, a de Fu-
kushima, acrescentaram aos proble-
mas já enfrentados pelo Japão o risco
de uma tragédia comparável à ocorri-
da em Chernobyl, na Ucrânia (então
parte da União Soviética), há 25 anos.
Também neste caso, as consequên-
cias já teriam sido muito piores do
que as registradas até agora se técni-
cas na época consideradas adequadas
de prevenção de desastres não tives-
sem sido empregadas nessa usina,
inaugurada no fim da década de 1960.
O governo japonês vem procurando
proteger as populações mais sujeitas
a riscos de contaminação e tranquili-
zar os demais cidadãos a respeito de
uma catástrofe nuclear.

Quaisquer que sejam seus resulta-
dos, o acidente de Fukushima – que
pode se repetir em outra central nu-
clear, em Onagawa, mais ao norte –

provoca dúvidas sobre o nível de se-
gurança das usinas nucleares e deve
estimular o debate internacional so-
bre a necessidade de tornar mais con-
fiáveis essas centrais, que respondem
por 30% da energia elétrica consumi-
da no Japão – em alguns países da Eu-
ropa têm papel ainda mais destacado.

Para a economia japonesa, a tragé-
dia emerge num momento em que
surgiam sinais de recuperação. A des-
truição foi tão grande na costa nor-
deste do país que paralisou as opera-
ções de importantes indústrias, co-
mo montadoras de automóveis, fábri-
cas de motores, siderúrgicas, indús-
tria eletrônica. Essas empresas abas-
tecem o mercado interno, mas tam-
bém fornecem para outras indústrias
no exterior, motivo pelo qual tendem
a estender para outros países os pro-
blemas da economia japonesa.

Certamente, as consequências te-
riam sido muito piores se o epicentro
do terremoto mais forte registrado

na sexta-feira, de 9 graus na escala
Richter – e que provocou o tsunami
–, estivesse localizado próximo a cen-
tros urbanos de outros países, e não,
como neste caso, a 130 quilômetros
da cidade de Sendai, na província de
Miyagi. Mas, por suas dimensões, o
que mais assusta na tragédia vivida
pelo Japão é o fato de ela não deixar
dúvidas de que, por mais bem prepa-
rado que esteja um país e por mais
bem treinada que esteja sua popula-
ção, é limitada a capacidade humana
para conter os efeitos dos desastres
naturais.

A pronta reação do governo japo-
nês, com a cooperação da oposição,
e a comovente solidariedade interna-
cional – com o imediato envio de
pessoal especializado em busca e so-
corro, equipamentos e alimentos –
aliviam um pouco o drama de uma
população traumatizada pela exten-
são da tragédia desencadeada pela
natureza.

A tragédia do Japão

● “Até que enfim pediram ajuda técnica. Isso deveria ter sido
ofertado ou requisitado bem antes do tempo em que foi feito.”
MARCOS PRADO

● “Há alguns meses, o premiê japonês queria que Obama tiras-
se as bases militares do Japão. Na hora em que o cinto aperta,
bate-se na porta de quem pode ajudar.”
JOÃO PEREIRA

● “Hora do mundo todo correr para fazer algo rápido.”
RENATO SAAD

“O corte de R$ 50 bilhões
parece um band-aid numa
ferida que se abre cada vez
mais”

KÁROLY JANOS GOMBERT /
VINHEDO, SOBRE O ORÇAMENTO
DE 2011 E OS GASTOS DO GOVERNO
gombert@terra.com.br

“Corte de gastos dos
aposentados já superou a
meta prevista”

ROBERTO TWIASCHOR / SÃO
PAULO, IDEM
rtwiaschor@uol.com.br

“Acaso a podridão de
Brasília contaminou o
Palácio dos Bandeirantes?”

ROGÉRIO PROENÇA RIBEIRO /
ARARAS, SOBRE OS CONSELHOS
DAS ESTATAIS PAULISTAS
roger_fani@hotmail.com

sofreu um dos maiores desastres
naturais da história do País.
MÁRIO BARILÁ FILHO
mariobarila@yahoo.com.br
São Paulo

Falta confiança

Aos entusiastas da energia atômi-
ca a ser gerada no paraíso ecológi-
co de Angra, peço que avaliem os
danos do acidente japonês. Real-
mente, não se trata de uma fonte
de energia confiável.
FÁBIO DUARTE DE ARAÚJO
fabionyube@visualbyte.com.br
São Paulo

O muito é pouco

Medidas de segurança em usinas
nucleares nunca serão suficien-
tes, mas minimizar as causas de
um acidente exige permanente
ação de nossa inteligência cientí-
fica, que deve ser usada na obra

de Angra 3. Angra 1 e Angra 2 não
têm instruções e corredores de
evacuação livres nem treinamen-
to humano de defesa real.
JÜRGEN DETLEV VAGELER
vatra_ind@yahoo.com.br
Campinas

ESTRADAS
Tsunami tupiniquim

O número de mortos no maior
terremoto da história do Japão
deve chegar a muitos milhares.
Por aqui, só no carnaval perde-
mos mais de 200 brasileiros nas
estradas. Somando a essas víti-
mas os rotineiros assassinatos
nas nossas cidades, o País deve
contar todo ano um número de
vítimas fatais similar ao do Japão
nessa tragédia. Um verdadeiro
tsunami tupiniquim, só mais dis-
creto e constante que o japonês.
NELSON CARVALHO
nscarv@gmail.com
São Paulo

O governo insiste em se
meter na gestão da
maior produtora global
de minério de ferro

Novo ataque à Vale

Entre os emergentes, só
o Brasil não tem
nenhuma na lista das
100 melhores do mundo

O ranking das universidades

Text Box
Fonte: O Estado de S.Paulo, São Paulo, 15 mar. 2011, Primeiro Caderno, p. A3.




