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O P I N I Ã O

O
que seria um caso de suspeições
em torno de atividades de con-
sultoria do ministro-chefe da Ca-
sa Civil, Antonio Palocci, am-

pliou-se ontem com a revelação de “O Es-
tado de S. Paulo” de que cinco outros mi-
nistros mantêm empresas de assessoria
empresarial — Fernando Pimentel, do De-
senvolvimento; José Eduardo Cardozo,
da Justiça; Moreira Franco, da Secretaria
de Assuntos Estratégicos; Fernando Be-
zerra, ministro da Integração Nacional;
José Leônidas Cristino, da Secretaria Na-
cional dos Portos. A proliferação de con-
sultores no primeiro escalão do Executi-
vo coloca na agenda a exigência de algum
aperfeiçoamento nas normas sobre o as-
sunto. A questão de Palocci, no entanto,
até pela importância do ministro, tem
uma dimensão especial.

Depois da reportagem da “Folha de
S.Paulo” de domingo sobre a multiplicação

basta ser, é preciso parecer honesto. Faz
apenas sentido aparente lembrar casos se-
melhantes de ex-autoridades tucanas que
se transformaram em consultores e/ou
banqueiros de sucesso, porque a seme-
lhança não resolve o problema do ministro:
uma coisa é ir ao mercado de consultorias
e/ou se tornar sócio de empresas depois de
cumprir a devida quarentena após a passa-
gem pelo serviço público; outra é obter
grande valorização patrimonial enquanto
se é pessoa influente em Brasília, seja no
Executivo, no Legislativo ou no PT, partido
no poder há dois mandatos.

A importância e a eficiência de Palocci na
administração pública são inquestionáveis.
Até por isso mesmo o ministro precisa ser
mais explícito sobre a atuação da Projeto,
mesmo que tenha de cumprir cláusulas de
confidencialidade de contratos assinados
com clientes — o mesmo vale para os co-
legas do governo também consultores.

Normas para Palocci e Brasília
por 20 do patrimônio de Palocci em apenas
quatro anos, no período em que exerceu o
mandato de deputado federal pelo PT pau-
lista, explicações foram presta-
das, mas ainda faltam esclare-
cer pontos obscuros.

O ex-ministro do Supremo
Sepúlveda Pertence, depois de
reunião do Conselho de Ética
Pública do governo, presidido
por ele e convocado para exa-
minar a revelação do jornal, de-
clarou não haver necessidade
de se investigar a evolução pa-
trimonial do ministro. Mesmo
que, de pouco menos de R$ 400
mil contabilizados em 2006, o
total tenha subido para mais
de R$ 7 milhões, quatro anos depois, com a
aquisição de um apartamento de luxo e um
escritório, ambos em localização privilegia-
da na cidade de São Paulo. Por sua vez, o

procurador-geral da República, Roberto
Gurgel, prefere esperar por informações
adicionais para firmar um juízo.

A favor do ministro conta o
fato de ter procurado Sepúlve-
da Pertence para registrar a
empresa de consultoria Proje-
to, fundada em 2006. Aconse-
lhado pelo presidente da co-
missão, Palocci alterou o obje-
to social da empresa para “ad-
ministração de imóveis” — o
apartamento e o escritório. Do
ponto de vista legal, nada pa-
rece desabonar o ministro. A
empresa está em seu nome, pa-
ga impostos e é do conheci-
mento da Comissão de Ética. E,

como deputado federal, Palocci poderia
prestar consultoria a empresas privadas. O
problema está no plano ético. A história po-
de ser enquadrada no antigo bordão: não

Autoridades

precisam ser mais

transparentes

sobre negócios

privados

O
intercâmbio comercial entre os
países que formam o Mercosul
(especialmente no caso dos dois
maiores, Brasil e Argentina) anda

cheio de arestas e o melhor é apará-las an-
tes que se transformem em sérios obstácu-
los à união aduaneira.

O Mercosul foi uma iniciativa bem-suce-
dida, que trouxe mais benefícios do que
prejuízos à economia das quatro nações
que se constituíram em membros plenos
da união aduaneira — Brasil, Argentina,
Uruguai e Paraguai. E isso sem levar em
conta o estreitamento de laços políticos,
sociais e culturais dentro do bloco e com
outros países que se associaram ou se
aproximaram do mercado comum.

Isoladamente, cada uma essas econo-
mias talvez não tivesse força suficiente pa-
ra atrair investimentos que passaram a se
motivar pela perspectiva de atender à de-

O Mercosul somente se sustenta em uma
situação que todos ganhem a médio e a lon-
go prazos. O curto prazo não pode inviabi-
lizar esse processo.

A primeira tentativa de aparar as arestas
entre Brasil e Argentina será feita na esfera
dos órgãos de comércio exterior, o que é
correto, pois é preferível se chegar a um
acordo no plano técnico sem necessidade
de se acionar os canais da diplomacia. Será
muito bom que já na próxima semana tais
arestas tenham sido aparadas, para que a
reunião programada do Mercosul não fique
marcada por uma agenda de retrocessos.

A economia mundial apresenta um novo
desenho, com presença agressiva da China
e de outros países asiáticos. Se a América
do Sul não se unir para competir nesse no-
vo cenário, nenhuma economia isolada-
mente será capaz de enfrentar tal rolo com-
pressor.

Mercosul precisa aparar as arestas
manda de um amplo continente. Tais opor-
tunidades tendem a se multiplicar à medi-
da que haja mais integração na infraestru-
tura da América do Sul, o que
está apenas começando.

Embora a união aduaneira
tenha se tornado uma realida-
de, a dinâmica das economias
dos países que compõem o
Mercosul avança em ritmos di-
ferentes. E as culturas empre-
sariais nacionais se mostraram
também mais distantes do que
se imaginava, não se resumin-
do à barreira da língua.

Esperava-se que o tempo
pudesse resolver essas ques-
tões. Tanto assim que a união
aduaneira admitiu listas de exceções e
proteções temporárias, cujos prazos de
validade foram se estendendo além do re-

comendável. Não havendo mais justifica-
tiva para proteção aduaneira e tarifária,
barreiras administrativas e burocráticas

têm sido o recurso usado por
governos que cedem a pres-
sões internas de empresas e
setores ameaçados ou sem
condições de competir den-
tro do próprio Mercosul .

As autoridades argentinas
enveredaram por este cami-
nho perigoso, ao exigirem li-
cença prévia para importação
de um número cada vez maior
de produtos brasileiros. O Bra-
sil agora se sentiu à vontade
para fazer o mesmo. Cada qual
nega que haja intenção prote-

cionista ou de retaliação nessas exigências.
Mas, na prática, o que se percebe é um re-
trocesso na união aduaneira.

A união do bloco

ajuda o continente

na acirrada

competição

mundial

Marcelo

Um olhar sobre a Argentina

para trás. Está chegando a 1940. Há
quem sustente que o fascismo está
entrando pela porta dos fundos na
política argentina.

O problema do autoritarismo é
que ele tende a gerar outras formas
de manifestação igualmente autoritá-
rias. Como disse Juan Carr, fundador
da Rede Solidária no país vizinho, “há
tantos conflitos na Argentina que,
quando uma pessoa vai dar uma pa-
lestra sobre botânica, sempre tem al-
guém que pergunta de que lado ela
está”. Além disso, há aberrações que,
de tão corriqueiras, vão moldando
uma nova cultura. Da mesma forma

FABIO GIAMBIAGI

A
Argentina realizará elei-
ções presidenciais este
ano. Se aqui alguns críti-
cos questionam até que

ponto estamos aproveitando a bo-
nança propiciada por uma conjun-
tura internacional excepcional pa-
ra lançar as bases para um cresci-
mento duradouro a taxas elevadas,
o que dizer dos nossos vizinhos?

No Brasil, pode-se questionar alguns
elementos da realidade e apontar para
a baixa poupança ou para nossa edu-
cação deficiente como ele-
mentos preocupantes a
longo prazo, mas não há
dúvidas de que o país tem
percorrido uma trilha pa-
recida com a de países
apontados como exem-
plos a serem seguidos: a
inflação nos últimos anos
tem sido, em linhas gerais,
bem comportada — em-
bora menos nos últimos
tempos —, o empresaria-
do realiza os seus negó-
cios normalmente, etc.

Já a Argentina, em matéria de eco-
nomia, está se convertendo em um
Estado policial. Um think tank come-
ça a organizar um seminário sobre a
crise de energia, anos atrás? A enti-
dade que patrocina o evento recebe
uma ligação de uma autoridade, que
declara que “o presidente não gosta-
ria que o evento seja realizado”, após
o que, mesmo já tendo sido vendidas
dezenas de ingressos, ele é cancela-
do. O board de uma empresa original-
mente privada se nega a colaborar
com o governo? Conforme relato pu-
blicado em vários jornais, uma auto-
ridade se apresenta no local e come-

ça a reunião dizendo que “tenho aqui
embaixo a minha turma, que é espe-
cialista em furar olhos e quebrar a es-
pinha”. As inconsistências macroe-
conômicas geram aumentos da infla-
ção? Adota-se o controle de preços.
Este aos poucos deixa de ser respei-
tado? Decide-se intervir no Indec — o
IBGE argentino — e os números do
IPC começam a ser mais dóceis. A
equipe técnica se recusa a participar
dessa encenação? Implementa-se
uma caça às bruxas dentro da insti-
tuição, que se encerra com a fuga dos
melhores quadros. Alguns destes es-

crevem um livro, que é
lançado na tradicional
Feira do Livro, equiva-
lente à nossa Bienal? No
dia do lançamento, o
stand de vendas é invadi-
do por capangas distri-
buindo bordoadas para
aqueles que se aventura-
ram a tentar solicitar o
autógrafo dos autores.
Diante do descrédito do
Indec, os olhos se vol-
tam para instituições in-
dependentes — como

nossa FGV — que calculam índices
de preços? Implementa-se uma per-
seguição implacável às empresas
que contratam tais índices. Os jor-
nais refletem esse estado de coisas e
expõem os fatos na mídia impressa?
O sindicato — que apoia o governo
— faz um piquete e não deixa os prin-
cipais jornais circularem, abortando
o processo de distribuição física. Joa-
quín Morales Solá, prestigioso jorna-
lista portenho, disse certa vez que
“para a China, toda crise é uma opor-
tunidade. Para a Argentina, toda
oportunidade é uma crise”. A Argen-
tina ingressou no túnel do tempo —

que o parâmetro de normalidade
comportamental de uma criança
criada em uma família desestrutura-
da, onde a mãe é bêbada e o pai bate
nela todo dia, é diferente do de uma
criança da mesma idade criada numa
família com os padrões de educação
típicos de pais afetivos, quem convi-
ve com atitudes discricionárias o
tempo todo acaba por aceitar como
naturais atos que em outros países
seriam considerados grotescos. É as-
sim que boa parte do tecido político
do país acolheu normalmente o uso
das reservas do Banco Central por
parte do Tesouro ou a apropriação

pelo governo das poupanças priva-
das dos fundos de pensão. O absurdo
cria precedentes no Rio da Prata.

Por isso, qualquer que seja o resul-
tado eleitoral, a Argentina demorará
muito tempo para se recuperar de
anos e anos de um intervencionismo
econômico extremo. Um país onde
não dá para confiar sequer no cálcu-
lo da inflação terá enormes dificulda-
des para ser levado a sério pela co-
munidade internacional.

FABIO GIAMBIAGI é economista.
● NOTA DA REDAÇÃO: Carlos Alberto Sardenberg
volta a escrever na próxima semana.
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Text Box
Fonte: O Globo, Rio de Janeiro, 19 maio. 2010, Primeiro Caderno, p. 6.




