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Bolsaoperandode ladoabre
espaçoparaarbitragens
Jáque o desempenho da bolsa não é animador,
especialistas recomendam aos investidores operações
de arbitragem, chamadas de long and short. Significa
ficarcomprado em uma ação, apostando na alta, e
vendidona outra ponta, prevendo queda. ➥ P34

Alcateladota estratégiade
integraçãoparaganharmercado

A divisão da francesa Alcatel-Lucent que atende
o mercado corporativo integrou as equipes de
vendas e marketing para oferecer soluções completas,
informaJohnCarr, vice-presidente da divisão
Enterprise para a América Latina. ➥ P24

Empresaspriorizama internete
aderemàscampanhasdigitais
Com crescimento médio estimado em 13% ao ano
até 2015, a publicidade na internet será o nichode
maiorcrescimento no país. O Itaú, por exemplo,
já se rendeu à fórmula e faz transmissão ao vivo
de sua publicidade em forma de stand up. ➥ P28

Premiêgregogarantequenovo
governoseráformadohoje
GeorgePapandreouanunciouqueformaráumnovo
governoequesesubmeteráaumvotodeconfiançano
Parlamento,enquantomilharesdetrabalhadores
entravamemconfrontocomapolícia,emprotestocontra
oplanodeausteridadeimpostopeloscredores. ➥ P36

José Dirceu
Advogado, ex-ministro da Casa Civil
e membro do Diretório Nacional do PT

Os últimos dados da indústria jogaram uma ducha
de água fria em quem acreditava que o setor deixara
para trás uma fase de declínio e marchava em dire-
ção a uma etapa de expansão.

Em abril com relação a março, a produção caiu
2,1%. Com isso, os quatro primeiros meses do ano
frente ao mesmo período de 2010, acusam aumento
de apenas 1,6%, indicando uma débil perspectiva
de evolução para 2011.

Ao contrário do que se pensa, o parque industrial
brasileiro não vive um bom momento e isso não é
de hoje. Antes da crise, o crescimento era vigoroso,
o que só voltaria a se repetir durante a recuperação
do colapso sofrido quando o contágio da quebra das
economias centrais chegou ao Brasil no último tri-
mestre de 2008. Em outras palavras, a indústria
avançou muito em 2009 e parte de 2010 porque an-
tes, sob o efeito da crise internacional, caíra muito.

Tomando o mês de dezembro de 2008 como o
“fundo do poço” da crise até março de 2010, a pro-
dução teve aumento de 26,3%, retornando ao nível
anteriormente alcançado.

Desde então a indústria “patinou” em torno a
uma tendência levemente declinante até outubro
de 2010, quando pareceu ter início uma branda rea-
tivação.

No primeiro desses dois processos houve recuo
de 2,8% e ampliação de 4% no segundo. O ganho lí-
quido de 1,2% pode ser considerado diminuto nes-
se período de um ano (março/2010 a março/2011)
em que o mercado interno e a economia mostravam
alto dinamismo. Pois bem, este tímido quadro de re-
tomada viria a ser interrompido em abril.

Pode parecer um contra-senso, mas a rigor a in-
dústria brasileira não saiu do lugar desde o auge
que precedeu a crise até os dias de hoje.

O revés de abril pode estar super estimado, pois
em uma parcela relevante reflete um tombo de
10,1% na produção de bens de consumo duráveis,
não compatível com a evolução dos principais de-
terminantes da demanda desses bens.

Efetivamente, a renda pessoal e o crédito estão
sendo contidos, seja porque a economia desacele-
rou, seja em razão das medidas macroprudenciais
que detiveram a evolução dos empréstimos para as
famílias.

Em paralelo, há uma progressiva penetração de
importados. Mas, mesmo com esses fatores entran-
do em cena não se justifica um retrocesso tão forte.

Mais estrutural parece ser o comportamento de
bens intermediários, onde uma concorrência cada
vez mais generalizada do produto importado favore-
cido pelo câmbio é o fator de fundo para uma estag-
nação que se prolonga por vários meses.

Fato novo e fonte de preocupação adicional, o setor
de bens de capital sofreu um declínio de quase 3%.

A conferir se os próximos desdobramentos nesse
caso confirmam ou não uma retração do investi-
mento na economia brasileira.

Não seria nada positivo que o presente ciclo de
aumento de juros viesse derrubar a taxa de inver-
são abaixo dos atuais 20% do PIB, nível este con-
quistado a duras penas e que nem sequer constitui
o padrão adequado para sustentar o crescimento de
longo prazo do país. ■

Desafios ao Plano
de Banda Larga

O estado da
indústria brasileira

Uma das chaves do desenvolvimento do país na pró-
xima década será o PNBL (Plano Nacional de Banda
Larga), cujos contornos, amplitude e capacidade de
estruturação em médio e longo prazos darão o grau
de enfrentamento que teremos nesse setor.

Não são pequenos os avanços que podemos ter —
da ampliação e democratização do acesso a uma rede
ágil de Internet, ao aumento da produtividade das
empresas, passando por ganhos de eficiência nos ser-
viços públicos e pela aproximação e intensificação
do diálogo com as diferentes populações.

O governo tem progredido nas negociações
com as concessionárias de telefonia fixa sobre a
oferta ao serviço popular — a velocidade mínima
já foi elevada de 512 Kbps para 1 Mbps. Segundo o
ministro das Comunicações, Paulo Bernardo, espe-
ra-se para o próximo semestre um serviço banda
larga de 1 Mbps a R$ 35 por mês em boa parte do
país. Tal passo é crucial à obtenção da meta de 40
milhões de domicílios atendidos até o final do Go-
verno Dilma Rousseff. Para tanto, a previsão é de
investimentos de R$ 1 bilhão anual na Telebrás até
2014, dotando o país de uma infraestrutura de ban-
da larga mais veloz e qualificada. Além disso, o mi-
nistro revelou o interesse do governo em investir
na construção da rede de fibras óticas e mudar o
marco regulatório do setor para estimular o inves-
timento privado.

Espera-se também novidades na assinatura do ter-
ceiro Plano Geral de Metas de Universalização para a
telefonia rural. Contudo, para dar musculatura e pro-
fundidade ao PNBL, nosso próximo passo é coorde-
nar as políticas que vêm sendo desenvolvidas de for-
ma pontual, transformando-as em ações planejadas
que atuam como vetores de desenvolvimento socioe-
conômico. Medidas como a desoneração dos tablets
e os avanços no governo eletrônico nos programas
setoriais precisam dialogar, por exemplo, com as
ações de infraestrutura e de política industrial, em
um processo que resulte, inclusive, na definição de
objetivos e metas claras.

Estudo encomendado pelo SindTelebrasil, que reú-
ne as empresas de telecomunicações, prevê investi-
mento de R$ 144 bilhões para que tenhamos 74% da
população com acesso à banda larga em 2020. Mas es-
se volume de recurso, seja público ou privado, só se
transforma em realidade se criarmos as condições
para isso, promovendo mudanças legais, desonera-
ções tributárias, linhas de crédito e subsídio direto a
iniciativas como telecentros.

Por outro lado, cabe traçar um plano que considere
os vários perfis de municípios para que tenhamos, em
2020, uma oferta de banda larga de boa qualidade e co-
bertura territorial. Um plano que enfrente e supere,
por exemplo, a inexistência de competição de banda
larga em 4.300 municípios, com benefícios inequívo-
cos na redução de preços de mercado e na qualidade
do serviço prestado, englobando os pequenos prove-
dores espalhados pelo país.

Os desafios são grandes, ainda mais porque se tra-
ta de um campo em que demorar é arriscar os pró-
prios avanços até aqui conseguidos. No entanto, a
relevância e profundidade das transformações nos
impõem urgência na apresentação de um PNBL es-
truturado e consistente. ■

Julio Gomes de Almeida
Professor da Unicamp
e consultor do Iedi
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Os desafios são grandes, ainda
mais porque se trata de um campo
em que demorar é arriscar os próprios
avanços até aqui conseguidos

Pode parecer contrassenso, mas
a rigor a indústria brasileira não
saiu do lugar desde o auge que
precedeu a crise até os dias de hoje
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