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EUROPA
UE apresenta audacioso
plano para transportes
A Comissão Europeia, braço
executivo da União Europeia
(UE), propôs que todos os car-
ros a diesel ou a gasolina sejam
eliminados das cidades do blo-
co até 2050. O comissário de
Transportes do bloco, Siim Kal-
las, também elaborou planos
para migrar para trens metade
das “jornadas de distância mé-
dia” – a partir de 300 km – feitas

atualmente em automóveis. As
metas fazem parte do relatório
Transporte 2050, apresentado
pela Comissão Europeia em
Bruxelas.

JAPÃO
Toyota retoma parte da
produção desde tremor
A Toyota retomou parte da pro-
dução doméstica pela primeira
vez desde o terremoto que atin-
giu o Japão, em 11 de março, de
acordo com informações do Nik-

kei. Segundo o jornal, foram
religadas as linhas de monta-
gem de duas fábricas onde são
produzidos três modelos híbri-
dos.

CHINA
Governo vê avanço do
crédito dentro da meta
O crescimento de capital e cré-
dito na China está de acordo
com as metas e uma política
econômica prudente ainda é
necessária para manter a infla-

ção sob controle, disse ontemo
banco central da China. Em no-
ta após a reunião de política mo-
netária do primeiro trimestre, o
BC chinês também disse que a
fundação da recuperação econô-
mica global não é sólida.

Ogoverno anun-
cia duas medidas
queaumentamaar-
recadação,com vis-
tas a compensar a
perda de receitas
decorrente da cor-
reção da Tabela do
Imposto de Renda

(IR). A intenção seria taxar emprésti-
mos externos com 6% de Imposto so-
breOperações Financeiras(IOF), me-
dida que ainda não se concretizara no
momento em que escrevíamos, por
causa da incerteza de algumas autori-
dades sobre seus efeitos.

De qualquer forma, elas fazem sen-
tido em face da situação do balanço
de pagamentos. Mas a vinculação
com a modificação da Tabela do IR
estádandoaimpressãodequeogover-
no visa apenas a restaurar suas recei-
tas para aumentar seus gastos.

Em comentários anteriores chega-
mos a sugerir medidas como essas,
mas teriam de vir acompanhadas do
compromissosériodogovernodeaca-
bar com elas assim que os fatores que
as justificam tenham desaparecido.

Sem dúvida, a deterioração do sal-
do das transações correntes do balan-
ço de pagamentos que ocorre no mo-
mento – com um déficit já equivalen-
te a 2,46% do PIB – não pode ser igno-
radapelas autoridades monetárias, es-
pecialmente quando a explicação es-
tá na valorização anormal do real ante
odólar –valorizaçãoqueapolíticamo-

netária dos bancos centrais dos paí-
ses industrializados alimenta.

Isso favoreceu um forte aumento
das importações e um aumento dos
gastos de brasileiros no exterior. As
viagens no exterior, que em 2010 re-
presentavam 39,8% do déficit dos ser-
viços, nos dois primeiros meses deste
ano chegaram a 42,1%. O problema é
que a elevação do IOF sobre despesas
comcartões de crédito afetauma clas-
se mais modesta, que está realizando
o sonho de viajar, mas não inibirá os
gastos muito maiores de uma classe
de renda mais alta.

A modificação dos preços de refe-
rência das bebidas frias apresentará
os mesmos inconvenientes, e aumen-
tará o grau de fechamento da econo-
mia brasileira. No caso da elevação do
IOF sobre os empréstimos externos,
ainda em estudo, deve-se lembrar que
o aumento dessas operações nos últi-
mos meses se explica pelo fato de que
se consegue um custo menor no exte-
rior. Embora esses recursos possam
ser obtidos no mercado financeiro in-
terno, seu custo vai muito além do da
captação externa.

Pode-se admitir a adoção de inter-
venções desta ordem para corrigir
desvios excessivos, mas com a condi-
ção firme de que as restrições sejam
levantadas assim que a situação cam-
bial volte à normalidade, sem esque-
cer que nossa moeda nunca voltará
aos níveis do passado, quando a eco-
nomia brasileira era doente.

CELSO
MING

D entreosváriosprotocolosas-
sinados entre os presiden-
tes Dilma Rousseff e Barack
Obama, chamou a minha

atenção o memorando referente à área
trabalhista. Nesse documento, os man-
datários se comprometeram a estreitar
a colaboração no campo do “trabalho
decente”. A referida colaboração englo-
ba o treinamento de trabalhadores, a
proteçãodasaúdeesegurança,ocomba-
te ao trabalho infantil e forçado, todas
as formas de discriminação e liberdade
de associação e de negociação coletiva.

Fiquei surpreso com o avanço do go-
verno americano. Será que os signatá-
rios estavam falando da mesma coisa
quando se referiram ao trabalho decen-
te e à liberdade de associação?

O Ministério do Trabalho e Empre-
go,comoapoiodoescritóriodaOrgani-
zação Internacional do Trabalho (OIT)
no Brasil, define o trabalho decente co-
mo o “adequadamente remunerado,
exercido em condições de liberdade,
equidade e segurança de modo a garan-
tir uma vida digna aos trabalhadores”.

Idealmente, todo trabalho deveria
ser decente. Mas na realidade a teoria é
outra. Por isso, a OIT propõe um esfor-
çodeliberadodosEstados-membrospa-
ra garantir as condições contidas na de-
finição acima, cujos termos, convenha-

mos, são eivados de subjetividade. O
que é uma remuneração adequada? O
que constitui liberdade no trabalho? O
que é uma vida digna?

A campanha emfavor do trabalhode-
centegerouumaenormeagendadepro-
postasquevêmsendoestudadasporvá-
rios países. Para cobrir todas as dimen-
sões do conceito, cogita-se da necessi-
dadede obedeceraos termosde inúme-
ras convenções internacionais daquele
organismo, em especial a 131 (que trata
dosaláriomínimo);a95ea117(regulari-
dade de pagamento do salário); 47 e 106
(horas extras); 132 (férias e feriados);
183 (proteção à maternidade); 155 (saú-
de e segurança); 121 e 130 (acidentes do
trabalho); 102 e outras similares (previ-
dência social); 100 e 111 (discrimina-
ção);eumalongalistaquenãocabenes-
te artigo.

Fiquei surpreso com a disposição de
Obama, porque das 188 convenções
aprovadas pela OIT os EUA ratificaram
apenas 14. É um dos países que menos
aderemàsnormasinternacionaisdotra-
balhoeque,teoricamente,deveriamgo-
vernar o trabalho decente.

De duas uma: ou os EUA darão uma
grande virada daqui para a frente, pas-
sando a ratificar o que nunca aceitaram,
ou o memorando assinado é uma vaga
expressão de boa vontade, sem maiores
consequências.

Dentre as convenções não ratifica-
das pelos EUA estão a 87 e a 98, que
tratam da liberdade de associação e da
negociaçãocoletiva.Evidentemente,is-
sonãoquerdizerquenãoexistaliberda-
de naquele país. A recusa à ratificação

decorre de uma outra noção daquele
conceito. A legislação dos EUA garante
fortemente a liberdade de associação e
de negociação coletiva. Mas, para os
americanos, a liberdade é um direito
quepertenceàspessoasindividualmen-
te, e não às organizações (sindicatos).
Isso vale para empregados e para em-
pregadores. Na discussão sobre a cria-
ção de um sindicato dentro de uma em-
presa, por exemplo, empregados e em-
pregador têm o direito de expor suas
razões– próe contra–, enquanto,paraa
OIT, o direito de organizar um sindica-
to dentro de uma empresa cabe apenas
aos empregados.

São muitas as diferenças entre a con-
cepção liberal dos EUA e a linha regula-
tóriadaOIT.SeráqueopresidenteOba-
ma vai virar um jogo que está arraigado
háséculos naculturaamericana?Épou-
co provável, para não dizer impossível.

Por isso há que se tomar cuidado
com as propostas do Memorando Dil-
ma-Obama, para que esse documento,
assinado com tão boas intenções, não
se transforme em mais um instrumen-
to de protecionismo na ânsia de tudo
fazer para gerar o máximo de empregos
nos EUA. Cabe, do nosso lado, ficar-
mos atentos e evitarmos entrar em
acordos que podem significar um tiro
nopédosnossostrabalhadoresquetan-
to necessitam de muitos e bons empre-
gos decentes.

✽
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TRABALHO DA FEA-USP
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OEstadão de ontem publi-
coumatériadeRoldãoArru-
da e José Maria Tomazela
sobre o esvaziamento do

Movimento dos Sem-Terra (MST). Os
acampamentoseosmilitantesestãora-
reandoeécadavezmaisdifícilrecrutar
gente para invadir propriedades.

Os dirigentes do movimento têm
duas explicações: (1) o Bolsa Família
acomodou os militantes, que agora se
contentam com a cesta básica em vez
de enfrentar as agruras da lona dos
acampamentos; e (2) o aumento do
emprego no Brasil, especialmente na
construção civil, empurrou muita gen-
te para o mercado de trabalho.

Esse diagnóstico diz muita coisa.
Diz,porexemplo,queessecaldodepo-
breza em que o MST sempre buscou
seusintegrantesnãosetratacomdistri-
buição de terras, mas com políticas de

renda, cuja melhor resposta é o Programa
Bolsa Família, e não com assentamentos
burros e sem futuro. E diz, também, que
sem-terranãoquerterra,mas,sim,empre-
go. E isso se resolve com crescimento,
não com fatiamento de propriedades.

Háanos,oMSTvaiperdendofoco.Para
disfarçar o esvaziamento, seus dirigentes
perpetram barbeiragens tanto ideológi-
cas como programáticas. Tentam, de um
lado,responder comapregaçãodeumso-
cialismoesclerosado,semcontextohistó-
rico. E, de outro, com a adoção de práticas
ambientalistas radicais em nada relacio-
nadas com a questão agrária.

Na última década, não se limitaram a
invadir propriedades improdutivas. O
MST patrocinou centenas de atos que
pouco se diferenciam do puro vandalis-
mo. Invadiram e destruíram plantações
de eucalipto, cana-de-açúcar, laranjais e
canteiros de pesquisas agronômicas, sob

aalegaçãodequeessasculturasagridemo
meio ambiente ou que, em vez de alimen-
tos, produzem commodities para os mer-
cados–comoseasilviculturaeasculturas
do algodão e da cana fossem distorções

neoliberais. Enfim, comportaram-se co-
mosesuaprincipalfunçãonãofosseadis-
tribuição de terras a quem supostamente
delas necessita, mas servir de massa de
manobra de grupos fundamentalistas.

Outros fatores ajudam nesse processo
de definhamento do MST. Um deles é o
crescimento do agronegócio, que só aci-
dentalmentetemavercomaaçãodegran-
des capitais na agropecuária. Está ligado
ao maior uso de tecnologia de produção
de sementes, de preparo de terra, de plan-
tio,deirrigação,decolheita,dearmazena-
gem e a práticas financeiras modernas,
que seguem a trajetória das cotações das
commodities, operam no mercado futu-
ro e trabalham com hedge. E tem a ver
com a integração da agropecuária às ca-
deiasprodutivaseaosmercadosdeconsu-
mo, seja o produtor uma grande empresa
agroindustrialouuma mera unidadefami-
liar.Éesseconjuntoqueestádeterminan-
do o fracasso de tantos assentamentos.

Em todo o caso, uma é função social de
determinadas instituições e outra pode
ser a função real. Na cabeça dos fundado-
res e dos dirigentes, o MST canaliza ener-
gias para a reforma agrária e para a ocupa-
çãonãopredatóriadaterra.Naprática, foi
e continua sendo um movimento conser-
vador. Sua principal função não foi além
de conter e dar certa disciplina às massas
carentes das grandes periferias urbanas
para que não criem problemas ao desen-
volvimento do País.

REUTERS

JEAN-CLAUDE TRICHET
PRESIDENTE DO BANCO CENTRAL EUROPEU

“Políticas macroeconômicas inadequa-
das geraram excessivas diferenças de
competitividade entre os países da UE.”

NELSON HUBNER
PRESIDENTE DA ANEEL

“Empresas e o governo estão se mobilizan-
do para descobrir o que realmente aconte-
ceu ali (nas usinas do Rio Madeira).”

“Toda perda de tributo
deve ser compensada
pelo aumento da
arrecadação em outros
tributos, segundo a Lei de
Responsabilidade Fiscal.”

Sandro Serpa
SUBSECRETÁRIO DE TRIBUTAÇÃO DA

RECEITA SOBRE ELEVAÇÃO DO IOF PARA

COMPRAS NO EXTERIOR COM CARTÃO

● Menos calote
Inadimplência das empresas
registra em fevereiro a segunda
queda consecutiva no ano

RONALDO SARDENBERG
PRESIDENTE DA ANATEL

“As empresas têm de ganhar mais
aumentando escala... Vocês vão lavar
a égua se oferecerem internet barata.”

1,4%
foi o recuo em fevereiro em rela-
ção a janeiro, puxado pelo aque-
cimento em alguns setores

2,7%
foi o avanço no calote se a base
de comparação for bimestral

Medidas fiscais novas só
aumentarão as receitas

celso.ming@grupoestado.com.br

CONFIRA

Editorial econômico

Esvaziamento do MST

● Mais arrecadação
O subsecretário de Tributação e Con-
tencioso da Receita Federal, Sandro
Serpa, admitiu ontem que o aumento
de 2,38% para 6,38% do IOF sobre
as despesas pagas com cartão de
crédito no exterior tem por finalida-
de aumentar a arrecadação.

● Distorção
Isso confirma o que esta Coluna já
observava na edição de sábado. Um
imposto regulatório (o IOF) foi usa-
do com fins arrecadatórios.

● “Compensação”
Mas há distorção mais grave. Serpa
diz que a medida compensará o rea-
juste da tabela progressiva do Im-
posto de Renda. E mais: justifica-a
com uma barbaridade tributária.

● Apropriação indébita
Ele diz que o reajuste da tabela im-
pôs perda de arrecadação. Alguém
precisa dizer a ele que a falta de cor-
reção era apropriação indébita da
Receita. Essa correção (insuficiente)
não é perda de arrecadação, mas
uma decisão de justiça fiscal para a
qual não cabe compensação.

●✽
JOSÉ
PASTORE

Dilma e Obama – acordos trabalhistas

Panorama Econômico

Opinião
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Text Box
Fonte: O Estado de S.Paulo, São Paulo, 29 mar. 2011, Economia & Negócios, p. B2.




