%HermesFileInfo:A-3:20110605:

O ESTADO DE S. PAULO

DOMINGO, 5 DE JUNHO DE 2011

Conselho de Administração
Presidente

Membros

Aurélio de Almeida Prado Cidade

Fernão Lara Mesquita, Francisco Mesquita
Neto, Júlio César Mesquita, Patricia Maria
Mesquita e Roberto C. Mesquita

Notas e Informações A3

Opinião

Informação

Administração e Negócios

Diretor de Opinião: Ruy Mesquita
Editor Responsável: Antonio Carlos Pereira

Diretor de Conteúdo: Ricardo Gandour
Editora-Chefe Responsável: Maria Aparecida Damasco
Editor-Chefe de Publicações: Ilan Kow
Diretor de Desenvolvimento Editorial: Roberto Gazzi

Diretor Presidente: Silvio Genesini
Diretor de Mercado Leitor: João Carlos Rosas
Diretor de Mercado Anunciante: Fábio Costa
Diretor Financeiro: Ricardo do Valle Dellape
Diretora Jurídica: Mariana Uemura Sampaio

estadão.com.br
A versão na Internet de
O Estado de S. Paulo

Notas & Informações

O ritmo da economia
A economia brasileira está num ritmo de expansão
mais moderado
que o do ano passado, mas ainda suficiente para criar
empregos e melhores condições de vida para milhões
de pessoas. Entre janeiro e março o
Produto Interno Bruto (PIB) foi
1,3% maior que o do trimestre final
de 2010. Projetado para um ano, isso equivale a um crescimento acumulado de 5,3%, uma taxa ainda invejável para a maior parte do mundo. Conhecidos os novos números,
a Confederação Nacional da Indústria (CNI) elevou de 3,5% para 3,8%
sua estimativa de expansão do PIB
para 2011. O Ministério da Fazenda
mantém a projeção de 4,5%. O mercado financeiro, no fim da semana
passada, calculava 4%.
A expansão de 1,3% no período ja-

neiro-março foi maior que a do trimestre anterior, 0,8%. Mas a tendência parece ter sido interrompida. Os
dados parciais conhecidos até agora
apontam um crescimento mais moderado a partir de abril, com pequena redução do uso da capacidade
das fábricas. Qualquer expansão econômica entre 4% e 5% será satisfatória, neste ano, exceto se os preços
ao consumidor voltarem a subir rapidamente. A inflação arrefeceu um
pouco, nas últimas semanas, mas é
cedo para dizer se essa tendência é
duradoura.
Um sinal importante será dado pelos acordos salariais de categorias
fortemente organizadas, a partir de
agosto. Se houver grandes aumentos
e o consumo ainda permitir o repasse dos custos adicionais, só um aperto monetário muito mais severo que
o dos últimos meses poderá conter a
escalada dos preços.
Pelo menos dois bons sinais de

ajuste apareceram nas contas do primeiro trimestre. O investimento em
máquinas, equipamentos e instalações (incluída infraestrutura) voltou
a acelerar-se e aumentou 1,2%. A elevação da capacidade produtiva é
uma das condições indispensáveis a
um crescimento econômico seguro e
duradouro. Em segundo lugar, o consumo das famílias perdeu impulso e
aumentou apenas 0,6%. Os brasileiros continuaram comprando mais
do que antes, mas expandiram a despesa com certa moderação.
Os consumidores podem ter-se tornado um pouco mais prudentes para
evitar o risco do endividamento crescente e também porque o custo dos
empréstimos aumentou. Estas explicações são hipotéticas, mas parecem
razoáveis. De toda forma, o consumo
permanece vigoroso e as torneiras
do crédito permanecem razoavelmente abertas, apesar de alguma restrição imposta pelo Banco Central.

Mas o consumo do governo – o custeio dos serviços prestados pela administração pública, em todos os níveis – continuou em expansão, com
aumento de 0,8% sobre o trimestre
anterior. Isso ocorreu apesar do contingenciamento de gastos adotado
pelo governo federal no começo do
ano. Os efeitos da restrição foram limitados, portanto, e o custeio, já se
sabe, se manteve em crescimento
nos meses seguintes. O resultado primário do setor público – o dinheiro
separado para o pagamento de juros
– tem aumentado muito mais por
causa da arrecadação, sempre crescente, do que por qualquer esforço
de contenção de gastos. Quanto a isso, tem havido pouco ou nenhum
progresso no Brasil.
A despesa pública sempre crescente é o principal obstáculo à expansão da poupança interna. No primeiro trimestre, o Brasil poupou o equivalente a 15,8% do PIB, pouco mais

do que um ano antes (15,4%). O capital estrangeiro deu uma contribuição substancial para o investimento
chegar a 18,4% do PIB, taxa pouco
maior que a do primeiro trimestre
de 2010, 18,2%.
Apesar da contribuição externa, o
investimento brasileiro continua
muito baixo para as necessidades da
economia brasileira. Segundo cálculos correntes, seria preciso investir
algo em torno de 24% do PIB para garantir um crescimento econômico
de 5% ao ano por um longo período.
Sem a aplicação de recursos muito
maiores em infraestrutura, instalações, máquinas e equipamentos, a
economia brasileira continuará emperrando em gargalos. Seu poder de
competição sofrerá com isso e a criação de empregos será prejudicada.
Mas o investimento dependerá principalmente da geração da poupança
interna e, portanto, de uma eficiência muito maior do governo.

A educação e o lucro das estatais

Excesso de boas intenções

m busca de novas
fontes de recursos para o setor
educacional, os
27 deputados da
comissão especial responsável pelo projeto
do novo Plano Nacional de
Educação (PNE) começarão a
discutir, nos próximos dias,
uma emenda que destina 5%
do lucro líquido das empresas
vinculadas à União para investimentos em transporte escolar,
instalação de laboratórios de
informática, laboratórios de
ciências, construção de bibliotecas e compra de livros. Segundo os levantamentos mais
atualizados do Ministério do
Planejamento, em 2009 as
mais de cem empresas estatais
sob controle da União tiveram
um lucro líquido consolidado
de R$ 56,115 bilhões.
A proposta foi apresentada
na última terça-feira pela Campanha Nacional pelo Direito à
Educação – entidade que reúne cerca de 200 movimentos
sociais, organizações não governamentais, fundações e grupos universitários – e foi bem
recebida pelos membros da comissão. Segundo eles, como o
crescimento dos gastos com
educação deixou os municípios e os Estados sem recursos
para investir em outras áreas,
agora seria a hora de obrigar a
União a financiar a infraestrutura da rede escolar pública,
principalmente nas regiões
mais pobres, onde os indicadores educacionais são muito
ruins e o gasto anual por aluno
é baixo, em comparação com
as regiões mais ricas.
Uma das metas do Plano Na-

a longa reunião
que tiveram os
representantes
dos governos
brasileiro e argentino para
discutir a liberação de produtos retidos na fronteira entre
os dois países à espera da concessão de licença de importação, o resultado mais visível foi
uma nova declaração de boas
intenções. Os dois lados prometeram “agilizar” a liberação dos
produtos que aguardam autorização para entrada nos respectivos países, mas nenhum deles
se comprometeu a suspender
as medidas que travam o comércio bilateral – e ferem as regras do Mercosul, bloco ao
qual pertencem os dois países.
As boas intenções, porém, não
são equitativas, pois elas beneficiam muito mais a Argentina
do que o Brasil.
Já houve outras reuniões como a realizada na quinta-feira,
em Brasília, entre o ministro
do Desenvolvimento, Fernando Pimentel, e a ministra argentina da Indústria, Débora Giorgi, para discutir as relações comerciais bilaterais. Essas relações estão abaladas desde que
o governo de Cristina Kirchner
começou a restringir a entrada
de produtos brasileiros, por
meio da exigência da licença
prévia de importação, medida
estranha às regras da união
aduaneira em que, no papel, o
Mercosul se converteu.
O governo brasileiro aceitou
as restrições aplicadas pela Argentina a uma lista de 600 produtos, boa parte dos quais exportada pelo Brasil, e só reagiu
depois que o governo argenti-

E

cional de Educação é elevar
progressivamente os investimentos públicos em educação
a até 7% do Produto Interno
Bruto, até 2020.
Hoje, o gasto corresponde a
5%. As entidades do setor reivindicam 10% – pretensão que
os Ministérios da Fazenda e do
Planejamentoconsideramirrealista. Para a equipe econômica
do governo, 7% do PIB já seriam
suficientes para modernizar o
sistema educacional e os recursos viriam com o aumento da
arrecadaçãodaUnião–tesecontestadapelasONGsdaáreaeducacional e pela maioria dos deputados que integram a comis-

Não é com o dinheiro
das empresas estatais
que o ensino público
pode melhorar
são especial que examina o Plano Nacional de Educação.
Segundoessas entidadeseesses parlamentares, a proposta
que destina para a educação 5%
do lucro líquido das estatais federaiscolocariaaUnião,osEstadoseosmunicípiosnuma“posição de equidade”, em termos de
financiamento educacional –
além de atribuir novas “responsabilidades estratégicas” para a
administração indireta. As entidades também afirmam que, se
uma parte do lucro das empresas públicas controladas pela
União já é destinada para compor o superávit primário, nada
impediria que outra parte fosse
repassada ao ensino público.
Essa pretensão, contudo, esbarra em dois graves obstáculos. O primeiro é de natureza

jurídica. Como as estatais já pagam Imposto de Renda e recolhem a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), a
obrigatoriedade de repassar
5% do lucro líquido para a educação configuraria mais uma
tributação com base num mesmo fato gerador – o que é expressamente proibido pela
Constituição.
Além disso, muitas empresas
vinculadas à União são sociedades de economia mista e várias
têmcapitalaberto.Têm,portanto, suas decisões submetidas à
apreciaçãodeconselhosdeacionistas, precisam destinar parte
do lucro para compor reserva
patrimonial,sãoobrigadasadistribuir dividendos e têm de se
adequar às exigências da Lei das
Sociedades Anônimas. Outras
estatais, contudo, têm seu capital integralmente controlado
pelo poder público. Dada essa
multiplicidadedeformatosjurídicos nas empresas vinculadas
à União, a imposição a todas
elas do repasse de 5% do lucro
líquido para o setor educacional acabaria sendo questionada
judicialmente.
O segundo obstáculo a essa
proposta é de natureza política.
Nos últimos anos, ficou evidente que os problemas da educaçãopública não decorrem da escassez de recursos, mas, acima
de tudo, da maneira como os recursos disponíveis são gastos.
As últimas trapalhadas do
MEC – as confusões com o
Enem, o controvertido kit antihomofobia e a aquisição de livros didáticos que enfatizam a
pedagogia da ignorância, admitindo que “é certo falar errado”
– são prova disso.

no passou a descumprir o prazo-limite de 60 dias fixado pela OMC para a concessão da licença. Essa questão foi discutida em fevereiro, em Buenos Aires, por Pimentel e Giorgi,
que, então, se comprometeu a
cumprir os prazos da OMC.
Não cumpriu.
Em resposta, o Brasil suspendeu a concessão de licença automática para a importação de
automóveis de qualquer procedência. A medida afeta fortemente a economia argentina,
pois o mercado brasileiro absorve quase 80% dos veículos
exportados pela Argentina e
mais da metade da produção

D

A liberação dos
produtos parados na
fronteira continua no
terreno das promessas
de sua indústria automobilística. Foi para tentar reverter a decisão brasileira que o governo
argentino solicitou a reunião
realizada há dias em Brasília.
Os dois governos comprometeram-se a acelerar o processo de concessão de licenças de importação. No caso do
Brasil, não será difícil fazer isso. Apenas um produto exportado pela Argentina – veículo
automotor – está sujeito ao regime de licenças não automáticas e o sistema aduaneiro brasileiro tem condições de operar com rapidez na concessão
das licenças, quando for o caso. Por isso, Pimentel disse
que o governo brasileiro pode
liberar a entrada de automóveis argentinos no prazo máximo de 15 dias.

A ministra Débora Giorgi, porém, não garantiu nem mesmo
que a Argentina cumprirá o prazo da OMC. Disse apenas que
fará todo o possível, no âmbito
de sua pasta, para isso. Mas
acrescentou que “existem outros organismos que não dependem diretamente do Ministério, que precisam de regulação sanitária ou de áreas técnicas”, já antecipando argumentos com os quais poderá justificar novos descumprimentos
do prazo.
Conhecida por suas críticas
pesadas à entrada de produtos
brasileiros no mercado argentino,Giorgivoltouadizerquepretende reduzir as exportações
brasileiras de calçados, têxteis
(produtos de cama, mesa e banho), máquinas agrícolas, eletrodomésticos e outros. No caso dos calçados, chegou a insinuar que o Brasil tem servido de
base para exportações da China,
por meio de triangulações com
as quais os fabricantes chineses
burlam as restrições legais impostas pela Argentina. Quanto a
máquinas agrícolas brasileiras –
que,peloacordoautomotivoentre os dois países, têm livre entradanaArgentina–, Giorgiagora condiciona as importaçõesao
compromisso dos fabricantes
de investir em seu país.
Não bastassem todas essas
vantagens para a Argentina, o
ministro Fernando Pimentel
admitiu a possibilidade de o
BNDES financiar exportações
de caminhões argentinos para
o Brasil. Na discussão do comércio bilateral, o governo brasileiro parece bem intencionado demais, para satisfação do
governo Kirchner.

Fonte: O Estado de S.Paulo, São Paulo, 5 jun. 2011, Primeiro Caderno, p. A3.
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Insustentabilidade

Se houver uma palavra da moda
neste início do século 21, possivelmente será sustentabilidade.
O vocábulo é a base de novos
conceitos em economia, agricultura, ecologia, engenharia, arquitetura e diversas outras áreas do
conhecimento humano. A presidente Dilma Rousseff acrescenta
uma nova aplicação desse termo,
em política, ao transformar o insustentável ministro Palocci em
figura sustentável da República.
Obra de mestre alquimista.
RENATO CONSOLMAGNO
consolmagno@terra.com.br
Belo Horizonte

Pato manco

Palocci já é carta fora do baralho.

É o famoso pato manco do folclore político americano. O mais incrível é que ele já tinha passado
por situação semelhante quando
era o todo-poderoso ministro do
primeiro governo Lula. Ele é daquelas pessoas que não aprendem nunca com os seus erros. Se
a vida lhe der uma terceira chance, cometerá novo desatino.
RONALDO GOMES FERRAZ
ronferraz@globo.com
Rio de Janeiro

Casa Civil

Sugestão para a presidente Dilma recuperar a credibilidade: troque Palocci pelo senador Jarbas
Vasconcelos como ministro da
Casa Civil. É de um partido aliado e tem o respeito da oposição,
que o Palocci perdeu com a revelação de seus negócios.
MIGUEL ROBERTO JORGE
migueljorge@terra.com.br
São Paulo

“Eu presto atenção ao
que eles dizem, mas
eles não dizem nada...”
(Engenheiros do Havaí)
GUTO PACHECO / SÃO PAULO,
SOBRE AS ‘EXPLICAÇÕES‘
DE PALOCCI NA TELEVISÃO
daniguto@uol.com.br

“Quem se comunica
também se estrumbica”
ROBERTO TWIASCHOR / SÃO
PAULO, IDEM
rtwiaschor@uol.com.br

“Palocci prestou um
grande serviço à Nação:
desmascarou Dilma”
LAERT PINTO BARBOSA / SÃO
PAULO, IDEM
laert_barbosa@ig.com.br

Avenida Engenheiro Caetano Álvares, 55 6º andar, CEP 02598-900
Fax: (11) 3856-2920
E-mail: forum@grupoestado.com.br
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TOTAL DE COMENTÁRIOS NO PORTAL:

Palocci se cala sobre
renda e omite clientes

1.208

Na primeira explicação pública
após 20 dias de crise, ministro da
Casa Civil evita divulgar valores
● “Não convenceu ninguém, tanto quanto as palestras do ex-presidente da República. Ambos caíram em desgraça.”
MARCELO DE MATTOS CARVALHO

● “Se alguém for dar credito às tentativas de inocentar Palocci,
deverá também rever a imagem do traficante Beira-Mar.”
NILTON QUIROLLI

● “Espero que os milhões de eleitores nunca se esqueçam das
palavras dele, e nas próximas eleições digam um sonoro NÃO.”
CLOVIS FREITAS
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