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Gréciacontinuaráatraindoa
atençãodosinvestidoresnasemana
A ansiedade dos investidores deve manter mercado
acionário e de juros sob pressão esta semana, até que a
soluçãoparatirar aGréciadamoratóriasejaclaramente
solucionada, com novo pacote de resgate. Até lá,
dá para esperar pouco de índicesacionários. ➥ P36

Seguradoraapostaemcobertura
anti-bullyingnasescolasprivadas

A ACE Seguradora lançou um produto voltado
para escolas que estão preocupados com o
crescimento dos casos de bullying e dos
consequentes processos movidos pelos pais dos
alunos que estão sendo vítimas do problema. ➥ P16

Economiabemdiversificadaé
odiferencialde RibeirãoPreto
Com um PIB de R$ 17 bilhões em2010 , a cidade
está posicionada entre as 30 maiores do país , forte
emagronegócios, comércio, construção eserviços,
sustentando seu crescimento e diminuindo riscos
de sucumbir às crises da economia . ➥ P40

Sherwin-Williamsprevêreceita
anualdeUS$15bilhõesaté2016
Há 144 anos produzindo tintas, 67 dos quais no Brasil, a
companhia americana tem planos para, em cinco anos,
chegara 150 países. No mercado brasileiro acredita
no incremento maiordas vendas, motivado pelo
aumento do poder aquisitivo da população.➥ P30

Os primeiros meses do governo Dilma têm deixado al-
guns economistas mais exasperados com o encaminha-
mento da política econômica.

Para muitos, entre os quais me incluo, considera-se
que a estabilização econômica iniciada com o Plano
Real não se completou ainda. Para isso, faltaria derru-
bar a última jabuticaba doméstica, que seria a taxa
real de juros elevada. E o interessante aqui é que o go-
verno, da mesma forma que faz com a inflação, reco-
nhece que o objetivo final tem que ser uma taxa real
de juros menor. No entanto, não sabe muito bem o
que fazer para alcançá-la.

O objetivo explícito da presidente Dilma em seu iní-
cio de mandato, de trazer a Selic real para 2% em
2014, a essa altura não é mais improvável, mas comple-
tamente impossível. Resta analisar neste curto espaço
essa impossibilidade.

Para não ficarmos na repetição de argumentos teóri-
cos muito bem detalhados nos últimos meses em di-
versos artigos na imprensa e em livros, faço aqui uma
comparação entre Brasil, México e Turquia, três países
emergentes e com históricos inflacionários muito
ruins. Com efeito, a década de 90 foi igualmente con-
turbada nos três países, com uma série de reformas im-
plementadas que passaram a ter efeitos mais concre-
tos na década seguinte. Mas, diferente do Brasil, Méxi-
co e Turquia têm taxas reais de juros próximas de ze-
ro, ou às vezes negativas. Por quê?

No caso mexicano, fatores estruturais parecem difi-
cultar maior crescimento da economia, como descrito
em artigo de Gordon Hanson (Why isn´t Mexico ri-
ch?), especialmente baixos níveis de crédito e educa-
ção, alta informalidade, concentração produtiva e vul-
nerabilidade a choques externos.

Isso tudo nós temos também, mas aparentemente
os mexicanos os têm num grau maior.

Por fatores estruturais cresce-se pouco e talvez se
consiga ter taxas de juros reais bem mais baixas sem
gerar inflação. Não há demanda para gerar inflação
por fim. De fato, na década dos 2000 o crescimento
médio anual mexicano foi de 2,1%, enquanto no Brasil
foi de 3,7%. Ao mesmo tempo, a inflação média no
Brasil foi de 6,7%, enquanto naquele país foi de 5,1%.

O caso turco é o contrário. Tem sido uma tentati-
va continua de puxar o crescimento nos últimos
anos, com taxa média de crescimento na década
passada de 4,2%. Se considerarmos o período pós-
estabilização começando, em 2004, a taxa média
cresce para 4,8%. Nesse caso, a taxa real de juros
também é próxima de zero, mas estimular a deman-
da para gerar crescimento tem levado a uma infla-
ção sistematicamente elevada. Também consideran-
do o período pós-estabilização, a média anual de
sua inflação foi de 8,6%.

Quais as lições para o Brasil? Primeiro, podería-
mos ter uma taxa de juros real menor, mas às custas
de maior inflação, mesmo que com mais crescimen-
to como na Turquia. Por que não podemos fazê-lo?
Porque, diferentemente de México e Turquia, reinde-
xar a economia brasileira é fácil e esse é o grande ris-
co em se tentar forçar uma taxa real de juros mais bai-
xa do que podemos. Também por isso, 2% de taxa
real ainda é um sonho distante. ■

Taxa real de juros
a 2% é sonho distante

O planeta está vivendo uma grande crise ambiental.
Aquecimento global, perda da biodiversidade, compro-
metimento de água doce, contaminação do ambiente,
enfim, uma crise sem precedentes que exige uma toma-
da de decisão em um espaço de tempo muito curto.

As empresas têm um papel relevante na solução des-
sa crise, pois por elas passam os recursos que geram os
bens e serviços que são utilizados pela sociedade.

O que assistimos é uma avalanche de publicidade
de empresas que se dizem sustentáveis, sendo muitas
vezes difícil determinar a verdade sobre esse volume
maciço de propaganda. Todos se dizem sustentáveis.
O risco é o esvaziamento do conceito de sustentabili-
dade, antes mesmo de torná-lo efetivo, operacional e
verificável. O Brasil viveu essa polêmica recentemen-
te no caso da Petrobras, com o episódio do diesel.

Em 2002, o Conselho Nacional do Meio Ambiente de-
terminou um padrão de enxofre no diesel, que deveria
ser oferecido a partir de janeiro de 2009. A Petrobras não
cumpriu com esse padrão. Como consequência, um mo-
vimento denominado “Coalizão pelo Diesel Limpo” se
formou, passando a questionar a empresa em várias ins-
tâncias. No Judiciário, esse questionamento se deu atra-
vés de um processo que resultou em um acordo em fase
de cumprimento. Mas o mais inovador foi o questiona-
mento da Petrobras junto ao Índice de Sustentabilidade
Empresarial — ISE, da Bovespa, e ao Conselho Nacional
de Autorregulamentação Publicitária, o Conar.

O ISE é a carteira da Bovespa composta por ações de
empresas com comprometimento com a responsabili-
dade social e a sustentabilidade empresarial. Após
questionada, a Petrobras foi excluída da carteira.

Em relação ao Conar, a Coalizão questionou a publi-
cidade da Petrobras que afirmava que esta era uma em-
presa ambientalmente responsável, resultando em
uma decisão inédita que suspendeu a peça publicitária
em discussão, face aos argumentos de que o diesel co-
mercializado pelo Petrobras compromete a saúde da
população dos grandes centros urbanos brasileiros, na
medida em que é um dos principais fatores de conta-
minação do ar. Não nos esqueçamos de que podemos
escolher a água ou o alimento que consumimos, mas
não temos escolha em relação ao ar que respiramos.

O cerne da discussão movida pela Coalizão está em
se saber o que é uma empresa responsável ambiental-
mente. Se a sustentabilidade faz parte do negócio ou
se ela se confunde com ações na periferia deste, mistu-
rando-se com filantropia. Se a Petrobras pode ser con-
siderada sustentável pelo mérito de suas ações nas
áreas cultural, social e mesmo ambiental, ainda que o
seu produto afete muito a saúde da população.

A resposta a esse questionamento foi dada pelo Conar
que criou, numa postura corajosa, “normas éticas para
apelos de sustentabilidade na publicidade”.

Ou seja, quem fizer propaganda sobre suas práticas
de sustentabilidade, terá que se sujeitar à verificação
destas, o que, em concreto, quer dizer que, daqui em
diante, quem fizer afirmações publicitárias despidas
de veracidade, correrá o risco de contestação e conse-
quente perda de credibilidade. Por outro lado, quem
é sério e realmente comprometido com a sustentabili-
dade, poderá se distinguir.

Quem ganha com isso é a sociedade, de maneira ge-
ral, e o setor empresarial comprometido com os desti-
nos do planeta, que encara a sustentabilidade como
um elemento crucial do seu negócio. ■

Sustentabilidade
na propaganda

Fabio Feldmann
Consultor em sustentabilidade

Sérgio Vale
Economista-chefe da MB Associados

OPINIÃO

Quem fizer afirmações publicitárias
despidas de veracidade, correrá o
risco de contestação e consequente
perda de credibilidade

O objetivo explícito da presidente
Dilma em inicio de mandato de
trazer a Selic real para 2% em 2014
a essa altura não é mais improvável,
mas impossível. Resta analisar neste
curto espaço essa impossibilidade
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