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S e dependesse ape-
nas dos planos do
governo do PT e
dos discursos do ex-
presidente Lula, o
Brasil deveria ser

há muito tempo o principal for-
necedor de etanol para os Esta-
dos Unidos. Na realidade, po-
rém, o Brasil passou a grande
importador do produto ameri-
cano. E, justamente por causa
do aumento das importações
brasileiras, os EUA devem tor-
nar-se, neste ano, o maior ex-
portador mundial de etanol.

Dois relatórios divulgados
nos últimos dias por institui-
ções dos EUA – uma associa-
ção de produtores de combustí-
vel de fontes renováveis e o De-
partamento de Energia – mos-
tram que, neste ano, as exporta-
ções de etanol americano pode-
rão alcançar de 1,9 bilhão a 2 bi-
lhões de litros, superando pela
primeira vez as vendas exter-
nas do produto brasileiro, que
devem totalizar de 1,2 bilhão a
1,6 bilhão de litros. Embora te-
nham problemas para abaste-
cer o mercado doméstico, os
produtores brasileiros preci-
sam manter as exportações pa-
ra cumprir contratos firmados
com seus clientes.

Há uma ironia nessa mudan-
ça no comércio mundial de eta-
nol. Ela ocorre no momento
em que o mercado que mais ar-
duamente o ex-presidente Lula
tentou conquistar para o pro-
duto brasileiro começa a se
abrir para o etanol estrangeiro
– mas o Brasil não pode apro-
veitar essa oportunidade, pois
não produz o suficiente nem
para abastecer o mercado inter-
no, daí a necessidade de impor-

tação. Neste ano, o Brasil deve
importar 1,6 bilhão de litros de
etanol, mais do que a importa-
ção recorde de 1995 (1,4 bilhão
de litros).

O governo não parece preo-
cupado com essas mudanças.
O ministro de Minas e Energia,
Edison Lobão, minimizou o im-
pacto da quebra da safra de ca-
na-de-açúcar da Região Centro-
Sul, cuja produção foi afetada
pelas chuvas intensas de 2009,
pela seca de 2010 e pelas gea-
das de 2011. “Houve uma pe-
quena quebra de safra, conjun-
tural, episódica, e que acontece
sazonalmente com todos os
produtos do mundo”, disse o

ministro na sexta-feira passa-
da, durante a inauguração de
uma destilaria em Colina, no in-
terior de São Paulo.

O descompasso entre a de-
manda e a produção, que tem
forçado a importação de etanol
em volumes crescentes, tam-
bém é visto como uma situação
natural pelo governo. “Importa-
mos etanol suficiente para
manter o mercado abastecido,
e a garantia que o governo po-
de dar é que não haverá falta
do produto nas bombas”, com-
pletou Lobão.

Considerados pelo governo
brasileiro como ineficazes – por
utilizarem o milho subsidiado
como matéria-prima para a pro-
dução do álcool, de qualidade in-
ferior do ponto de vista ambien-
tal ao etanol produzido a partir

da cana –, os produtores ameri-
canos ficarão muito satisfeitos
com a disposição das autorida-
des de assegurar a normalidade
do abastecimento interno por
meio da importação.

Para o governo, o aumento da
importação é uma questão pas-
sageira. O ministro citou medi-
das já anunciadas para o aumen-
to da produção em ritmo sufi-
ciente para assegurar o abasteci-
mento interno e o crescimento
das exportações, considerando-
as suficientes para afastar o ris-
co de crise futura. Uma dessas
medidas é a imposição, à Petro-
brás, do aumento de sua partici-
pação na produção de etanol. Se
os planos do governo e da esta-
tal forem executados de acordo
com o cronograma, em 2015 a
fatia da Petrobrás na produção
doméstica poderá alcançar 12%
(atualmente, é de 5%).

Lobão citou também a exis-
tência de linhas de financiamen-
to disponíveis no BNDES e no
Banco do Brasil para investimen-
tos em canaviais. Não deixou de
citar também a criação de um
estoque regulador do combustí-
vel, medida citada por produto-
res e economistas do setor co-
mo indispensável para evitar a
escassez e os movimentos brus-
cos do preço do etanol para o
consumidor. Mas é preciso que
esse estoque deixe de ser ape-
nas um plano.

O que a sucessão de proble-
mas de abastecimento domésti-
co e, agora, as mudanças no co-
mércio de etanol deixam claro é
que de nada adianta promover o
produto brasileiro se não estive-
rem asseguradas as condições
necessárias para o crescimento
contínuo da produção.
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D esde junho, tra-
mita no Con-
gresso projeto
de lei que obri-
ga as escolas da
rede pública a

afixar, na porta de entrada e
em local visível, uma placa de
um metro quadrado comuni-
cando sua colocação no Índice
de Desenvolvimento da Educa-
ção Básica (Ideb). A ideia é exi-
bir para os pais dos alunos a
qualidade do estabelecimento
em que seus filhos estão matri-
culados e estimular as famílias
a cobrar melhoria do ensino.

A medida já foi adotada no
Estado de Goiás e em algumas
capitais, como Rio de Janeiro e
Teresina. Mas em várias re-
giões, entre elas São Paulo, a
ideia não tem avançado por
causa da oposição corporativa
e política de entidades de pro-
fessores. Segundo essas entida-
des, as avaliações escolares são
técnicas e os pais de alunos
não saberiam o que significam,
exatamente, as notas do Ideb.
Para essas entidades, as notas
das escolas refletem o nível
econômico dos alunos e o ní-
vel de escolaridade de suas fa-
mílias – por isso, a exibição da
classificação do Ideb na porta
dos estabelecimentos de ensi-
no dos bairros pobres seria
uma forma de discriminação
social.

O projeto é de autoria do de-
putado Edmar Arruda (PSC-
PT). Mas a ideia partiu do eco-
nomista Gustavo Ioschpe, fun-
dador do Compromisso Todos
pela Educação e membro dos
conselhos do Instituto Ayrton
Senna, da Fundação Iochpe,
do Instituto Ecofuturo (Gru-

po Suzano) e da Fundação Pa-
dre Anchieta.

Criado em 2007 e divulgado a
cada dois anos, o Ideb tem por
objetivo aferir a qualidade das
escolas públicas. O próximo
Ideb vai avaliá-las ainda este
ano e será divulgado em 2012. O
índice é calculado a partir de da-
dos sobre aprovação obtidos no
Censo Escolar e das médias de
desempenho na Prova Brasil e
no Sistema Nacional de Avalia-
ção da Educação Básica (Saeb).
A Prova Brasil é um exame na-
cional de português e matemáti-
ca aplicado às 4.ª e 8.ª séries de
escolas públicas de ensino fun-
damental duas vezes por ano.

Tem por finalidade avaliar com-
parativamente o rendimento
dos alunos e a capacidade das
escolas de ensinar no início e no
final de cada período letivo. Já o
Saeb avalia, por amostragem,
alunos da 4.ª série e da 8.ª série
do ensino fundamental e do 3.º
ano do ensino médio, em mate-
mática (com foco na resolução
de problemas) e em português
(com foco em leitura), de esco-
las públicas e particulares. Com
base nas informações do Saeb e
da Prova Brasil, os municípios,
os Estados e a União podem de-
finir ações para melhorar a qua-
lidade do ensino, promovendo
a correção de distorções e diri-
gindo recursos técnicos e finan-
ceiros para áreas consideradas
prioritárias.

Os resultados do Ideb são di-

vulgados pelo site do Ministé-
rio da Educação e podem ser
acessados por qualquer pessoa.
A meta do Plano de Desenvolvi-
mento da Educação para o perío-
do de 2011 a 2020, que também
tramita no Congresso, é que o
Ideb atinja o nível 6 (numa esca-
la de zero a 10) até o final da
década. Esse é o índice mínimo
considerado aceitável pelos 34
países da OCDE. Atualmente, o
índice médio das escolas brasi-
leiras, no último ano do ensino
fundamental, é 4.

Para muitos especialistas, a
oposição de determinados se-
tores docentes ao projeto não
se justifica. Em primeiro lugar,
se as avaliações do MEC são pú-
blicas, não faz sentido impedir
a maior divulgação de seus re-
sultados, por meio de placas
nas escolas. Em segundo lugar,
mesmo que pais e mães não
consigam entender as classifi-
cações do Ideb, eles irão compa-
rar a avaliação da escola de seus
filhos com as de outras escolas
na mesma região. Há mesmo,
entre os defensores do projeto,
quem proponha que os municí-
pios passem a mandar cartas pa-
ra as famílias, informando os
índices de todas as escolas do
município.

A colocação de uma placa
com a nota do Ideb na porta das
escolas não resolverá, por si só,
o problema do baixo aproveita-
mento dos alunos da rede públi-
ca. Mas a iniciativa é importan-
te, uma vez que estimula os
pais a refletirem sobre a quali-
dade das escolas de seus filhos
e a se mobilizar para pressionar
as autoridades educacionais a
tomar providências para me-
lhorar o ensino.
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O novo ministro da
Agricultura, Men-
des Ribeiro, que
ocupou o lugar de
Wagner Rossi, que
pediu demissão de-
pois de escândalos
cujo estopim foram

as atividades de um lobista, não re-
cua da posição que assumiu ao apre-
sentar projeto de resolução (n.º
14/2011) regulamentando a atuação
de lobbies ou grupos de pressão na
Câmara dos Deputados. Como disse
Mendes Ribeiro, “lobista é uma coi-
sa, ladrão é outra”. De fato, há no Bra-
sil uma grande confusão entre o que
é tráfico de influência e a defesa no
Legislativo ou no Executivo, de for-
ma transparente, de interesses legíti-
mos de entidades privadas ou grupos
representativos da sociedade, como
é comum nos regimes democráticos.

Não há melhor exemplo do que o
dos EUA, onde o lobby é legalmente

reconhecido desde 1946. Pela lei ame-
ricana, os lobbies devem ser registra-
dos no Congresso e/ou nos órgãos do
Executivo, especificando quem os
contratou, onde vão atuar e com a
obrigação de prestar contas, a cada
três meses, dos valores recebidos. O
descumprimento dessas normas po-
de resultar em multa ou em até cinco
anos de cadeia, nos casos mais gra-
ves. É de US$ 250 o valor máximo de
um presente ou mimo que os lobis-
tas americanos podem oferecer a
congressistas ou altos funcionários.

O projeto de resolução de Mendes
Ribeiro não chega a tanto. Ele prevê
que seja feita uma alteração no regi-
mento da Câmara, prevendo que pes-
soas jurídicas de direito privado pos-
sam requerer à mesa diretora da Ca-
sa credenciamento para acompanha-
mento de matérias legislativas e pres-
tação de esclarecimentos e informa-
ções técnicas às comissões, às lide-
ranças, aos deputados e aos órgãos

de assessoramento. O projeto de re-
solução estipula também que cada
agente privado indique um represen-
tante, que será responsável por to-
das as informações que prestar ou
opiniões que emitir. Não são previs-
tas, porém, sanções para aqueles lo-
bistas que não pedirem credencia-
mento e forem muito além de pres-
tar à Câmara “subsídios de caráter
técnico, documental, informativo ou
instrutivo”.

Mendes Ribeiro preferiu, em seu
projeto, que a regulamentação tives-
se caráter regimental e ficasse limita-
da à Câmara dos Deputados. Seu ob-
jetivo foi evitar o que ocorreu com o
projeto de lei do mesmo teor, de au-
toria do ex-senador Marco Maciel,
que foi aprovado pelo Senado, mas
rejeitado pela Câmara, que entendeu
que cada Casa do Congresso deveria
estabelecer suas normas a respeito
do lobby.

Bem mais abrangente é o projeto

de lei (PL 1202/07, apresentado pelo
deputado Carlos Zarattini (PT-SP),
que regulamenta a atividade de lobby
não só no Legislativo, mas também
no Executivo. A medida não se esten-
deria ao Judiciário, uma vez que as
causas que examina e julga são defen-
didas por advogados. Por esse enten-
dimento, os lobistas no Congresso e
nos órgãos do governo advogariam,
com transparência, em nome das en-
tidades e grupos que os contrataram.

Desde a promulgação da Consti-
tuição diversos projetos foram apre-
sentados para que o lobby seja reco-
nhecido como uma atividade legíti-
ma e legal. Nenhum prosperou. Apa-
rentemente, a maioria dos congres-
sistas prefere que essa atividade se-
ja exercida à socapa, o que facilita
enormemente a ação de indivíduos
inescrupulosos.

Pode ser que a situação mude. O
Conselho de Transparência da Con-
troladoria-Geral da União (CGU)

também elaborou uma proposta de
regulamentação do lobby, agora em
exame pela Casa Civil. Pode ser que
a proposta da CGU, que segue a li-
nha do projeto de Zarattini, tenha
chances de se converter em norma ju-
rídica. Não se espera que as regras se-
jam rígidas como as americanas, mas
é essencial que não deixe de especifi-
car em que local, seja no Legislativo,
seja em órgãos do governo, será exer-
cida a atividade de lobby.

De certo a regulamentação do
lobby não dará perfeita transparên-
cia às relações entre representantes
de interesses privados e o Congres-
so e o governo. Mesmo nos EUA, es-
tima-se que grande número dos lo-
bistas em ação não é registrado.
Mas o reconhecimento de uma ativi-
dade que pode ser legítima e que
tem hoje uma péssima imagem no
Brasil pode contribuir para o aper-
feiçoamento de nossos costumes
políticos.
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A regulamentação do lobby

“Usar avião de plano de
saúde para ir à reunião do
PT?! Vai entender isso...”

CÍCERO SONSIM / NOVA LONDRINA
(PR), SOBRE O PRESIDENTE DA
CÂMARA, DEPUTADO MARCO MAIA
c-sonsim@bol.com.br

“Paulo Bernardo, Gleisi
Hoffmann, Mário
Negromonte... Meus Deus!”

GILBERTO LIMA JUNQUEIRA /
RIBEIRÃO PRETO, SOBRE
MINISTROS E CORRUPÇÃO
glima@keynet.com.br

SERGIO S. DE OLIVEIRA
marisanatali@netsite.com.br
Monte Santo de Minas (MG)

TRANSPORTES
Trem São Paulo-Jundiaí

Qualquer iniciativa para melho-
rar o transporte público exclui os
menos favorecidos. A passagem
do trem expresso São Paulo-Jun-
diaí vai custar, no mínimo, quatro
vezes mais que o valor atual – que
ainda dá direito a circular no me-
trô. Ou seja, enquanto o expresso
circula, o pobre fica olhando.
ELEONORA JUNQUEIRA FRANCO
eleonora.f@hotmail.com
Jundiaí

Vasp

O dia 23/8 foi mais um muito tris-
te para os vaspianos: ver a destrui-
ção da Vasp, seus aviões canibali-
zados, abandonados, sucateados,

sendo cortados para serem vendi-
dos como ferro-velho. A cada cor-
te, cortava-se um pedaço da histó-
ria dessa grande empresa que por
anos honrou São Paulo e o Brasil.
E cortava-se um pedaço da vida
profissional e pessoal de cada um
dos seus funcionários. Muitos já
se foram. Outros estão aí, traba-
lhando em outras empresas aé-
reas ou sem trabalhar, e esperam
receber os pagamentos atrasados
e as rescisões. E os responsáveis
onde estão? Em Brasília, protegi-
dos pelos “amigos” políticos e
por advogados caríssimos que lu-
tam na Justiça para que os Canhe-
dos não sejam responsabilizados
pela falência da Vasp. Atualmente
estão a ponto de obter uma gran-
de vitória, com a ajuda da Justiça:
recuperar a Fazenda Piratininga,
que foi a leilão para pagamento
de dívidas trabalhistas. A todos os
colegas, meu abraço carinhoso.
SILVIA LINO DOS SANTOS
slalinosantos@gmail.com
São Paulo

EUA não só produzem
mais, como se tornaram
exportadores de
etanol para o Brasil

Nova liderança no etanol

Políticos e sindicalistas
não querem que a
avaliação do Ideb seja
afixada nas escolas

O Ideb na porta das escolas

● “Até que enfim a Fifa está abrindo os olhos. São Paulo não
tem a mínima condição de abrir um evento como esse.”
LUIZ CARLOS VOLPANI

● “Os caras querem a abertura da Copa, mas não têm capacida-
de para manter em funcionamento perfeito um bondinho?”
GERSON GALLO

● “De todas as sedes em construção, parece-me que a do Rio é
a menos problemática, onde não há picuinhas políticas.”
JORGE SOUZA
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 29 ago. 2011, Primeiro Caderno, p. A3.




