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SINAIS PARTICULARES

Oprojeto do Trem
deAltaVelocida-
de (TAV) entre
São Paulo e Rio
de Janeiro, o
trem-bala,pode-

ria ser usado em cursos de admi-
nistração pública como exemplo
do que não se deve fazer. Foram
cometidos vários erros básicos
nos estudos preliminares – pare-
cem deliberados, de tão óbvios.

Emprimeirolugar,foi superes-
timada a demanda de passagei-
ros – e, portanto, a receita futura
da operação da linha – em pelo
menos 30%.

O TAV tampouco custaria R$
33 bilhões, como dizem, e sim
mais de R$ 60 bilhões. Isso por-
que não incluíram reservas de
contingência, não levaram em
contaos subsídiosfiscaise subes-
timaram os custos das obras, co-
moos 100 km de túneis, cujo cus-
tofoiequiparadoaosurbanos.Es-
queceram que os túneis para os
TAVs são bem mais complexos,
dada a velocidade de 340 km por
hora dos trens; além disso, longe
das cidades, não contam com a
infraestrutura necessária, como
a rede elétrica, por exemplo.

Foram ignoradas também as
intervenções necessárias para o
acessoàs estaçõesdo trem,carís-
simas e não incluídas naqueles
R$ 60 bilhões. Imagine-se o pre-
ço das obras viárias para o acesso
dos passageiros que fossem das
zonas sul, leste e oeste de São
Paulo até o Campo de Marte!

O último leilão do TAV fracas-
sou não porque os empresários
privados não gostem de receber
subsídiosou ogovernodoPT seja
refratário a concedê-los. Ao con-
trário! Até os Correios e os fun-
dos de pensão de estatais podem
ser jogados na aventura. Aconte-
ce que o projeto é tão ruim que o
ponto de convergência se tornou
móvel: afasta-se a cada vez que
parece estar próximo.

Apesar de tudo, o governo vai
insistir, anunciando agora duas
licitações: uma para quem vai
pôr o material rodante, operar a
linha e fazer o projeto executivo
da segunda licitação, na qual, por
sua vez, se escolheria o constru-
tor da infraestrutura. Este seria
remunerado pelo aluguel da
obraconcluída, cujo inquilino se-
riaa empresaoperadora, bemco-
mo pelo rendimento da outorga
queessaempresapagouparaven-
ceraprimeira licitação. Entende-
ram? Não se preocupem. Trata-
se de uma abstrusa mistificação
para,de duas,uma: encobrir opa-
gamento de toda a aventura pe-
los contribuintes ou fazer espu-
ma para que o governo tire o time
sem dizer que desistiu.

A alucinaçãoque cerca o proje-
to do TAV fica mais evidente

quando se pensa a questão da
prioridade. Imaginemos que pu-
dessem ser mobilizados recur-
sos da ordem de R$ 60 bilhões
para investimentos ferroviários
no Brasil.

Que coisas poderiam ser feitas
com esse dinheiro? Na área de
transportes de passageiros, R$
25 bilhões de novos investimen-
tosem metrôe trensurbanos, be-
neficiando mais de 3 milhões de
pessoas por dia útil em todo o
País: Porto Alegre, Curitiba, São
Paulo,BeloHorizonte,Rio, Goiâ-
nia, Brasília, Salvador, Recife,
Fortaleza... Sabem quantas o
trem-bala transportaria por dia?
Cerca de 125 mil, numa hipótese,
digamos, eufórica.

Naáreadetransportesferroviá-
rios de carga, os novos investi-
mentos atingiriam R$ 35 bilhões,
atendendo à demanda interna e
ao comércio exterior, conectan-

do os maiores portos do País aos
fluxos de produção, aumentando
o emprego e diminuindo o custo
Brasil. Entre outras linhas novas,
que já contam com projetos, po-
deriam ser construídas a Cone-
xão Transnordestina (Aguiarnó-
polis-Eliseu Martins); a Ferrovia
Oeste-Leste (Figueirópolis-
Ilhéus);aCentro-Oeste(Vilhena-
Uruaçu); o trecho da Norte-Sul
de Açailândia a Barcarena, Porto
MurtinhoaEstrelad’Oeste;oFer-
roanel de São Paulo; o corredor
bioceânico ligando Maracaju a
Cascavel;Chapecó-Itajaí,etc.Tu-
do para transporte de soja, farelo
de soja, milho, minério de ferro,
gesso, fertilizantes, combustí-
veis,álcool,etc. Ébomesclarecer:
o trem-bala não transporta carga.

Além de ter sido vendido na
campanha eleitoral como algo
“avançado”, o TAV foi apresenta-
do como se o dinheiro e os riscos
fossem de responsabilidade pri-
vada.Alguém acreditanisso hoje?

Inicialmente,segundo ogover-
no, os recursos privados diretos
não cobririam mais de 20% da
execução do projeto. E isso na-
quela hipótese ilusória de R$ 33
bilhões de custo. Outros 10% sai-
riam doTesouro Nacional e 70%,
do BNDES, que emprestaria ao
setorprivado,naformadoconhe-
cido subsídio: o Tesouro pega di-
nheiro a mais de 12% anuais, em-
prestaaoBNDESa6%eadiferen-
ça é paga pelos contribuintes.
Com estouro de prazos e custos,
sem demanda suficiente de pas-
sageiros, quem vocês acham que
ficaria com o mico da dívida e dos
subsídios à tarifa? Nosso povo,
evidentemente, por meio do Te-
souro, que perdoaria o BNDES e
bancaria o custeio do trem.

Há outras duas justificativas
para a alucinação ferroviária: os

ganhos tecnológicos e ambien-
tais! A história da tecnologia é
tão absurda que lembra os cam-
poneses do escritor inglês Char-
les Lamb (num conto sobre as
origensdochurrasco),que apren-
deram a pôr fogo na casa para as-
sar o leitão. Gastar dezenas de bi-
lhões num projeto ruim só para
aprender a implantar e a fazer
funcionar um trem-bala desati-
nado? Quanto vale isso? Por que
não aprender mais tecnologia de
metrô e trens de carga? Quanto
ao ganho ambiental, onde é que
já se viu? Como lembrou Alberto
Goldman, a saturação de CO2 se
dá nas regiões metropolitanas,
que precisam de menos ônibus e
caminhões e de mais trens, não
no trajeto Rio-São Paulo.

O projeto do trem-bala é o
pior da nossa História, dada a re-
lação custo-benefício. Como é
possível que tenha sido concebi-
do e seja defendido pela princi-
pal autoridade responsável pela
condução do País? Eis aí um te-
ma fascinante para a sociologia e
a psicologia do conhecimento.

P. S. – A região do projeto do
trem-bala onde há potencial
maior de passageiros é a de Cam-
pinaseValedoParaíba,quepode-
ria perfeitamente receber uma
moderna linha de trem expresso,
com custo várias vezes menor e
justificativa econômica bem
maior, especialmente se for feita
a necessária expansão do Aero-
porto de Viracopos.
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O fechamento do
tabloide inglês
The News of the
World, que ven-
dia 2,6 milhões
de exemplares,

deu a largada para a principal
discussão sobre ética de im-
prensa no mundo globalizado.
A partir de agora está claríssi-
mo: a conduta dos órgãos encar-
regados de informar a socieda-
de é uma pauta supranacional.
Não é apenas o capital que viaja
em segundos de um continente
para outro. Não são apenas as
massas trabalhadoras que mi-
gram clandestinamente para
disputar empregos em terras es-
trangeiras. Não é apenas a in-
dústria da diversão que alcança
simultaneamente os olhares de
povos distantes entre si. Agora
ficou evidente: a credibilidade
dos órgãos jornalísticos não é
meramenteum assunto domés-
tico, ela floresce e sucumbe na
arena global.

Já veremos por quê. Antes fa-
çamosumarecapitulação sumá-
ria do que se passou.

Esse jornal, The News of the
World, tinha 168 anos de idade.
Desde 1969 pertencia à News
Corporation, o megaconglome-
rado internacional, com fatura-
mento na casa dos US$ 33 bi-
lhões ao ano, controlado pelo
australiano Rupert Murdoch.
Vivia de bisbilhotagem, luxúria
e algum sangue. Vivia muito

bem, apesar do lento declínio
emcirculação, quevinha dedéca-
das. Sua fórmula editorial ia dos
aposentos da família real em
Londres às estripulias transoceâ-
nicas dos astros do show busi-
ness, passando por bestialida-
des a granel.

Há poucos anos, seus méto-
dos “jornalísticos” passaram a
ser contestados. No site da Press
Complaints Commission – insti-
tuiçãoencarregada daautorregu-
lamentação da imprensa britâni-
ca – há queixas de escutas clan-
destinascontra ele. Na esfera po-
licial também houve investiga-
ções. Um jornalista do News of
the World, Clive Goodman, che-
gou a ser preso em 2007.

Tudo isso não é novo, portan-
to. Mas até então se acreditava
que os crimes registrados eram
desvios individuais, casos isola-
dos, como se diz. Agora se viu

que não. Os crimes são mais sé-
rios emuito mais numerosos. Se-
gundo apontam as investiga-
ções, seriam mais de 4 mil os tele-
fones grampeados pelo jornal.
Estamosfalando,portanto, dain-
dustrialização do grampo. Ge-
renciar milhares de escutas clan-
destinaséuma operação de mon-
ta: requer equipes treinadas, or-
çamentosbem planejados, estru-
turas próprias. Os inquéritos
vão dando conta de que o News
não era uma redação jornalística
– era uma agência de arapongas
assalariados.

Descobriu-se mais. Além de
grampear celebridades – o que já
constitui uma ilegalidade inacei-
tável, que se situa fora do campo
do jornalismo –, o jornal teria in-
vadido celulares de pessoas co-
muns, que não dependem do es-
trelato para inflar seus cachês.
Grampeou parentes de soldados
mortos. Grampeou até a adoles-
centeMillyDowler.Agarotaesta-
va desaparecida – soube-se de-
pois quejá tinha sido assassinada
– quando detetives contratados
pelo News apagaram mensagens
de seu celular, o que causou nos
familiares a impressão de que ela
ainda estava viva. Com isso o ca-
so ganhou uma sobrevida – e, em
consequência, a cobertura do ca-
so, liderada pelo News of the
World, também ganhou sobrevi-
da. Lucrativa.

Essas revelações estarreceram
aInglaterra. O tabloide eraum se-
rial killer da privacidade de gen-
te comum. Anunciantes caíram
fora. Os protestos se generaliza-
ram. Murdoch fechou o semaná-
rio,na tentativadeestancarasan-
gria de reputação e de salvar um
objetivo maior: ele queria com-
prar a totalidade da BSkyB, um
poderoso grupo de canais a cabo

do qual já é sócio. A tentativa não
deucerto. O quadro só se compli-
cou. AndyCoulson, ex-diretor do
News of the World e porta-voz
de David Cameron, o primeiro-
ministro britânico, até janeiro de
2011, foi preso na sexta-feira pas-
sada. Só foi liberado sob fiança. O
ex-primeiro ministro Gordon
Brown diz que também foi gram-
peado. A crise do tabloide virou
uma crise no Parlamento. Políti-
cos de correntes várias passaram
a contestar em público as preten-
sões do dono da News Corp., a tal
ponto que, ontem mesmo, Mur-
doch anunciou que desistiu da
compra da BSkyB. Ele está acua-
do. Na Inglaterra e no mundo.

Aí é que entram as razões da
internacionalização desse deba-
te. O escândalo dos grampos vi-
rou notícia no mundo todo por-
queoconglomeradodeMurdoch
está no mundo todo – e se ele faz
por aí o que parece ter feito em
Londres, isso diz respeito a todos
nós. Ontem pela manhã a Rádio
CBN noticiou em primeira mão
noBrasilqueo senadordemocra-
taJayRockefellerpretendeinves-
tigar o grupo de Murdoch nos Es-
tados Unidos. Um dos jornais
quemais sedestacaramnacober-
tura dos bueiros da News Corp. –
depois do diário inglês The Guar-
dian – é o americano The New
York Times, que vem sofrendo
uma concorrência frontal do
Wall Street Journal, comprado,
em 2007, por ninguém menos
que Murdoch. Na Newsweek des-
tasemana,ojornalistaCarlBerns-
tein–autor,aoladodeBobWood-
ward, da série de reportagens so-
breoescândalodeWatergate,pu-
blicadas no Washington Post, que
levaramarenúnciadeRichardNi-
xon, em 1974 – lança a pergunta
que só ele pode fazer: será que es-
se escândalo não é o Watergate
de Murdoch?

Osentimentogeralfoibemsin-
tetizado pela revista The Econo-
mist de quinta passada: “Se ficar
provado que os diretores da
News Corporation agiram con-
tra a lei, eles não deveriam mais
comandar nenhum jornal ou es-
tação de TV. Deveriam estar na
cadeia”. Isso vale para qualquer
país. No mundo de hoje, as práti-
cas dos tabloides ingleses vira-
ramtemado interessepúblico in-
ternacional.

Sim,issomesmo. Existe umin-
teresse público internacional,
ainda que difuso, rarefeito, pou-
co institucionalizado. Não são
apenas o capitalismo selvagem e
a especulação financeira que ras-
gam fronteiras. As preocupações
humanitárias em geral e a ética
jornalística em particular tam-
bém se globalizam como valores
universais. É a isso que Murdoch
terá de prestar contas. E com is-
so ele talvez não contasse.
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Um trem
alucinado

PAGOT
Há coelhos no Dnit

O caboclo paulista, ante coisas dú-
bias, diz que “nesse mato tem coe-
lho”. E Luiz Antônio Pagot asseve-
rou ao Senado que tudo o que foi
feito em sua gestão teve o conhe-
cimento do governo. Assim, as ir-
regularidades precisam ser apura-
das completamente e, por certo,
vão atingir todos os segmentos
governamentais. É preciso tirar o
coelho da cartola. Mas na mágica
apuradora vai surgir muita coisa
digna de Polícia Federal e Poder
Judiciário, além de eventual CPI.
Seria pior que o mensalão?
JOSÉ CARLOS DE C. CARNEIRO
carneirojc@ig.com.br
Rio Claro

Perguntas dos senadores

Com base na reportagem da revis-
ta Veja, gostaria de saber se os

srs. senadores fizeram as seguin-
tes perguntas. 1) Como o sr. Pa-
got explica pagarem 145% a mais
pelo forro para teto do tipo ban-
deja? E ainda 128% a mais pela tin-
ta látex acrílica; 87% a mais pelo
tubo de PVC de 75 mm; 75% a
mais pelo granito polido de 2 cm?
2) Qual foi o critério utilizado na
pesquisa de preços? 3) A pesquisa
usa preços atualizados de merca-
do? Por que os preços estão mui-
to superiores aos do mercado,
conforme a reportagem da Veja?
JOSÉ LUIZ MARTIN
jlmartin@estadao.com.br
São Paulo

Volta?

Está óbvio que os “aliados” do go-
verno querem a volta do diretor
do Dnit para continuar a “boqui-
nha”. Sentem-se seguros porque
perceberam que em grupo conse-
guem conter no Congresso as
ações contra o desvio de verbas,

que os órgãos de controle não jul-
gam nada, que a Presidência vai
na onda e que do povo só se revol-
tam os que leem jornais e pagam
impostos, o que exclui muita gen-
te. Está também mais que óbvio
que não são só do PR os que se lo-
cupletam. Há muitos mais.
WILSON SCARPELLI
wiscar@estadao.com.br
Cotia

TREM-BALA
Pesadelo

Esse é talvez o pior projeto que
eu já vi, só tem aspectos negati-
vos, por isso se pode fazer ideia
do que o mantém vivo. Para ficar
só no aspecto mais ameno, como
se boas intenções houvesse, não é
preciso ser do ramo para saber
que trem não gosta de rampa, e a
Serra das Araras necessitaria de
um túnel de dezenas de quilôme-
tros, que só por si exigiria um lon-
go estudo para poder estimar o

seu custo com seriedade – e esta
é o que mais falta nesse pesadelo.
SYLVIO GAMA
sngama@gmail.com
Rio de Janeiro

Projeto inviável

Por que nossas autoridades não
esquecem esse famigerado e inviá-
vel projeto? Com a verba prevista
para a construção do TAV pode-
riam melhorar as ferrovias exis-
tentes e adotar os famosos “Pen-
dolinos”, trens de média velocida-
de projetados pela Fiat e adota-
dos por Itália, Portugal (Alfa Pen-
dulares), Reino Unido, Suíça e Re-
pública Checa, com grande suces-
so. Esses trens andam a 250 km
por hora ou mais nas linhas con-
vencionais. Na rota Campinas-
Rio poderiam andar nas antigas li-
nhas da Cia. Paulista, Santos-Jun-
diaí, e Central do Brasil, com as
adaptações necessárias, como du-
plicação de certos trechos e eletri-

ficação das vias, a um custo mui-
tíssimo menor, podendo atender
a uma gama muito maior de usuá-
rios. Não esqueçamos que a linha
da Central foi retificada nas déca-
das de 1940 e 1950, reduzindo em
50 km a distância Rio-São Paulo.
ANTONIO BORGES DA COSTA
aborgesdacosta@hotmail.com
São Paulo

Devaneios ufanistas

O projeto faraônico do trem-bala
não tem sustentabilidade econô-
mica e só o governo não quer per-
ceber isso. Os acidentes geográfi-
cos de grande porte e o alto custo
de desapropriações, entre outros,
elevam o investimento a cifras as-
tronômicas. A viabilização econô-
mica é forçada, pois utiliza uma
projeção de demanda irreal para
o preço estimado das passagens,
quando comparado com os ou-
tros meios de transporte, até mes-
mo o aéreo. Devia-se baixar a bo-

la e, como já havia enviado em su-
gestão ao Dnit na época da con-
sulta pública, criar um “trem fle-
cha”, que atingisse velocidade de
até 160 km/h. Isso exigiria investi-
mentos muito menos vultosos,
permitiria o aproveitamento da
via férrea para outros trens, inclu-
sive de carga, e tornaria o em-
preendimento viável, a custo mui-
to inferior, talvez 30% a 40% do
trem-bala. Aliás, há poucos dias, o
dirigente de uma empresa chine-
sa potencialmente interessada no
projeto do trem-bala afirmou al-
go semelhante, dizendo que pode-
ria ser instalado trem com veloci-
dade máxima de 200 km/h. Criti-
cou ainda o trem-bala chinês, que
custou bem menos do que o pro-
jeto brasileiro, apesar do trecho
quase duas vezes mais longo, pela
sua baixa demanda potencial de
passageiros. Com o fracasso do
leilão, o projeto deveria ser repen-
sado e adequado às reais condi-
ções do nosso país, e não tentar
atender a devaneios ufanistas.
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Pagot: ré, ponto morto ou partida?

LOREDANO

No mundo de hoje, as
práticas dos tabloides
ingleses viraram tema
do interesse público

O projeto do TAV é o
pior da nossa
História, dada a relação
custo-benefício
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