
“O BC está tentando
ganhar credibilidade”

“Foi um bom começo. É
preciso manter o ritmo”

A FRASE

Carlos Thadeu de Freitas Gomes Filho, economista
sênior da Franklin Templeton Investimentos Brasil,
comentando a decisão do Comitê de Política Monetária do
Banco Central de elevar a taxa básica de juros para 12,25%.
O comunicado do Copom mostra “um BC hawkish
(agressivo)”, disse o economista, que projeta deflação
de 0,14% para o IPCA em junho e próximo a zero em julho.

Nawal el Moutawakel, ex-atleta marroquina e chefe da comissão do Comitê
Olímpico Internacional (COI), ao encerrar, ontem, a segunda visita de inspeção
dos preparativos para a Olimpíada de 2016 no Rio de Janeiro. “Como
ex-corredora, sei que uma boa largada e uma boa chegada são cruciais para
se vencer qualquer tipo de corrida, mas é importante não negligenciar
o que acontece entre a chegada e a largada”, disse Nawal, acrescentando
que o Rio “está se posicionando corretamente nesta corrida de sete anos”.

O novíssimo estudo sobre o ensino realizado pelo Instituto de Pesquisa Eco-
nômica Aplicada (Ipea), no âmbito do Sistema de Indicadores de Percepção
Social (Sips), revelou acentuada sensibilidade da população quanto às priori-
dades nacionais, e uma delas, com certeza, é a formação de maior número
de profissionais de nível superior, para atender à crescente demanda de re-
cursos humanos. Pois bem, dentre os programas abordados pela pesquisa, o
Universidade para Todos (ProUni) foi o que apresentou a maior visibilidade
pública: 61% dos entrevistados afirmaram conhecê-lo.

Mais do que saber de sua existência, a maioria das pessoas defendeu o au-
mento do número de vagas disponíveis. Oitenta e dois por cento considera-
ram insuficientes o volume de bolsas de estudo ofertadas, embora os núme-
ros sejam nominalmente expressivos: desde sua institucionalização pela Lei
11.096, de 13 de janeiro de 2005, até o processo seletivo do segundo semestre
de 2010, o ProUni já atendeu 748 mil estudantes, 70% com bolsas integrais.

Acontece que nosso país é o Brasil, com 190 milhões de habitantes e onde
se formam no ensino médio, a cada ano, dois milhões de jovens, ansiosos
por uma vaga na universidade, o que, para a grande maioria, significa a chan-
ce mais concreta de ascensão socioeconômica. Entre esses formandos, in-
gressam diretamente na universidade 1,1 milhão, aqui já incluídos os bolsis-
tas do ProUni e os abrangidos pelo sistema de quotas. Temos, portanto, défi-
cit anual de 900 mil jovens, que não conseguem entrar em instituições públi-
cas ou não podem pagar escolas particulares.

O governo, é verdade, demonstrou atenção quanto ao problema, anun-
ciando, em 2010, investimento de R$ 2,4 bilhões na criação de aproximada-
mente cem mil vagas nas universidades públicas federais. Os recursos, tam-
bém nominalmente relevantes, são insuficientes, pois continuamos com
800 mil alunos/ano fora do ensino superior. A melhor, mais rápida e eficaz
resposta para o problema é exatamente a indicada pelos entrevistados do
Ipea: ampliar o número de bolsas de estudo concedidas pelo ProUni.

O investimento seria muito menor do que o exigido para abrir mais vagas
em escolas públicas e propiciaria resposta imediata aos candidatos às univer-
sidades e a um mercado de trabalho que enfrenta inusitado e preocupante
apagão de mão de obra. Considerando que a abertura de 100 mil vagas nas
universidades federais exigiu investimento de R$ 2,4 bilhões, estamos falan-
do de um custo unitário de R$ 24 mil. Nas escolas particulares, o valor, por
aluno matriculado, fica em torno de R$ 5 mil.

A rigor, este último dado é meramente referencial, pois nem seria necessá-
rio investir, já que há cerca de um milhão de vagas ociosas nas faculdades
particulares. Obviamente, esse número tem grandes variáveis, pois é absolu-
to e não reflete a maior procura por determinados cursos. A utilização des-
sas vagas, desde que em escolas reconhecidas pelo MEC, possibilitaria o aten-
dimento, a baixíssimo custo, de parcela ampla da demanda reprimida.

É crescente o número de instituições privadas de ensino superior com des-
taque nas avaliações do Enade, boa gestão e elevada produtividade acadêmi-
ca, capazes de propiciar formação de alto nível aos jovens brasileiros. É ne-
cessário e pertinente, portanto, ouvir a voz do povo, manifestada na pesqui-
sa do Ipea. A solução está ao nosso alcance. ■

Solução eficaz para o
acesso à universidade

As medidas adotadas pelo governo para evitar uma bolha de crédito e contro-
lar a inflação começaram a surtir efeito. Há uma desaceleração do crédito,
que vinha registrando crescimento de 20% ao ano. Na avaliação do governo,
o mais saudável seria uma taxa de incremento entre 10% e 15%. Assim, a
busca da convergência do atual para o ideal passa pelo custo mais elevado
dos financiamentos, provocado pelas restrições e alta da taxa de juros, ou
seja, as medidas conhecidas como macroprudenciais.

Tais mudanças na política econômica e monetária têm impactos diferen-
tes de acordo com o porte da instituição financeira. Como bancos grandes e
pequenos têm condições de captação distintas, as restrições atingiram com
maior intensidade as instituições de menor porte, que têm menos capacida-
de de alavancagem. Os bancos pequenos e médios se capitalizam principal-
mente através da venda de carteira para bancos grandes, de securitizações,
depósitos corporativos institucionais, como os Depósitos a Prazo com Garan-
tia Especial (DPGE), repasses do Banco Nacional de Desenvolvimento Econô-
mico e Social (BNDES) e, em menor medida, com emissões no mercado do-
méstico e em mercados internacionais.

A maior exigência de capital para os bancos que operam com linhas de
mais longo prazo (consignado e financiamento de veículos), por exemplo, re-
duz a competitividade. E, por coincidência, tais tipos de financiamento são
os focos das instituições de menor porte. A autoridade monetária impôs res-
trições a financiamentos com prazo superior a 24 meses e também retirou da
economia, em dezembro, a última parte do dinheiro injetado na crise de
2008. A retirada dos estímulos à captação dos bancos menores, colocados na
época da crise de 2008, aumenta a preocupação com o caixa dessas institui-
ções financeiras no curto prazo, acelerando o processo de consolidação. A al-
ternativa para os bancos pequenos e médios brasileiros é diminuir o ritmo de
crescimento em 2011 e buscar conceder empréstimos de melhor qualidade.

As medidas já mostram suas consequências e, na disputa, há uma perda
de espaço das menores instituições para os grandes bancos de varejo, que
têm condições de ampliar as garantias para se enquadrarem ao índices de
Basileia. O novo índice é bem mais restritivo. Os critérios dos novos fatores
de ponderação de risco foram estabelecidos em dezembro. Para completar,
as mudanças contábeis previstas para o início de 2012 vão apertar ainda mais
o patrimônio dos bancos que vivem de conceder crédito consignado e conta-
bilizar os ganhos na hora da venda de sua carteira.

As medidas de restrição ao crédito, com vistas a evitar uma bolha e conter
a inflação são avaliadas como macroprudenciais e importantes, mas não o su-
ficiente. Mesmo com todas as restrições o consumo continua forte e, por con-
sequência, pressiona o comportamento dos preços. É preciso ter cautela
quanto ao alcance do objetivo de reduzir o crescimento do crédito para a ca-
sa dos 10% a 15%, contra os 20% atuais. Nenhuma medida para atingir a me-
ta de 4,5% para o IPCA vem sem outros efeitos na economia. Sem uma políti-
ca fiscal mais austera será difícil. No momento, a inflação é mais uma ques-
tão estrutural do que conjuntural. Com isso, olhar somente para a restrição
de crédito ao consumidor como uma maneira de desacelerar a alta de preços
pode ser insuficiente. ■
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As medidas já mostram suas consequências.
Há uma perda de espaço das menores instituições
para as grandes, que têm condições de ampliar as
garantias para se enquadrarem ao índice de Basileia
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