
Nova estratégia identifica o momento adequado de
trocar uma máquina. Na CBA o sistema será usado para
definir aportes de R$ 1 bi.JoãoLafraia, da Petrobras,
diz que novos modelos de manutenção permitem
aumentar a produção com menos gastos. ➥ P18

Petrobras,VotorantimeAESTietê
economizamcom manutenção

OgovernodoRiodeJaneiroplanejadeslancharainda
nesteanoasobrasdatorrepanorâmicaprojetadapela
arquitetoOscarNiemayerparaNiterói.Comcusto
estimadoem R$20milhões,oobraserápartedo
macroprojetoCaminhoNiemeyer,naorladacidade. ➥ P26

SynésioBatistadaCosta,presidentedaAssociação
BrasileiradosFabricantesdeBrinquedos(Abrinq)prevê
umNataldeenfrentamentoparaaindústrianacionalde
brinquedos.Asameaçassãoosprodutoschineseseosde
origemdesconhecidavendidos irregularmente. ➥ P24

ObrasdoCaminhoNiemeyerdevem
serdeslanchadasatéofimdoano

Chinesesevendairregularameaçam
Natalda indústriadebrinquedos

Projeções do IPCA no relatório Focus hoje e do IPCA-15
que será divulgado amanhã pelo IBGE darão indicação
a investidores sobre a decisão do BC — se a autoridade
monetária, afinal, foi precipitada ou precavida ao
fazer corte brusco na taxa básica de juros. ➥ P30

Indicadoresdasemanasinalizam
erroouacertodoBancoCentral

Felipe O’Neill/O Dia

Henrique Manreza

O governo resolveu começar o segundo semestre
dando vários cavalos de pau na economia. Aqui a fi-
gura do cavalo de pau é mais do que adequada dadas
as medidas protecionistas que foram lançadas para
o setor automobilístico.

O governo descobriu uma brincadeira chamada
índice de nacionalização, na época da discussão das
novas regras do pré-sal, e agora quer utilizar em ou-
tros segmentos. Vai dar certo? Provavelmente não.

As medidas consideram um índice de nacionaliza-
ção de 65% do carro nacional e um IPI de 30% para
quem não se enquadrar na regra. Mas 65% das peças
nacionais não quer dizer que as peças que fazem as
peças sejam nacionais. No limite, o carro poderia
ser todo importado, sendo apenas montadas as pe-
ças aqui dentro para atingir o limite de 65%.

Considerando que muitos dos componentes im-
portados são de tecnologia de ponta, as autopeças
poderão importar todos os componentes e montar a
peça aqui, transformando o setor numa grande Zo-
na Franca de Manaus.

As indústrias de autopeça que estavam se transfor-
mando em importadoras passam a ser montadoras
de componentes importados. Não me parece um re-
sultado razoável. Basicamente porque para garantir
o limite de 65% o governo deveria ter informações
de toda a cadeia do segmento até o início de cada eta-
pa de produção de cada insumo, o que é absoluta-
mente inviável.

Fazer a autopeça montada aqui ao invés de ser im-
portada apenas vai adicionar mais custo ao setor.

O produto final provavelmente será mais caro do
que o importado por mais essa etapa adicionada à ca-
deia de produção. Ou seja, o preço do carro nacional
será mais caro não apenas porque os importados em
si ficarão mais caros, mas basicamente porque o pro-
duto doméstico dependerá de componentes que não
sofrerão competição externa no limite.

Parece que o governo tem saudades da política de
informática dos anos 80, que destruiu a capacidade
de inovação no país naquela década.

Aliás, muitos dos integrantes do governo são pais
das medidas que foram feitas lá atrás.

O preço dos carros é um dos únicos elementos
que estava ajudando o IPCA. Nem isso teremos mais
para amainar a esticada de preços em serviços, mo-
nitorados e alimentos.

Mas não são apenas os preços que serão maiores.
A qualidade dos carros cairá sensivelmente com o
tempo. Essa história de garantia de que o setor ino-
vará é a mesma que valia para a informática e deu
no que deu. Estou dizendo que estamos reeditando a
política de informática? Não, mas é fato que mais
preço e menor qualidade implicarão fuga de diver-
sas montadoras que tinham interesse em produzir
no Brasil futuramente.

Ao fazer esse tipo de política o governo parece
imaginar que uma montadora viveria eternamente
apenas importando carros, sem querer produzir
aqui, o que é desmentido pelas próprias chinesas
que estão montando suas fábricas aqui. Custa caro
trazer carro da China e fica mais barato produzir pa-
ra ganhar escala aqui.

No fim, aumentará em muito a importação de car-
ros da Argentina e do México. Com a medida, o go-
verno fez um grande estímulo para as indústrias des-
ses países e prestou um desserviço ao consumidor
nacional. ■

Sérgio Vale
Economista-chefe da MB Associados

Dois erros seguidos

Fabio Feldmann
Consultor em sustentabilidade

Educação no século XXI
A educação é tema recorrente na agenda brasileira e
do mundo, uma vez que é evidente que países com os
melhores índices têm mais oportunidades em um mun-
do no qual conhecimento e capital humano são ativos
indispensáveis para o progresso de suas sociedades.

No Brasil temos percebido avanços, principalmen-
te se levarmos em conta que grande parte das nossas
crianças está na escola. Ou seja, temos escola, mas a
qualidade do ensino certamente é algo assustador co-
mo demonstrou o Exame Nacional do Ensino Médio.
Essa questão é muito importante para qualquer famí-
lia porque a única garantia de boa oportunidade para
um filho é a boa educação.

Para mim, de família judaica, a educação sempre foi
prioridade número um por conta da herança de perse-
guições: o único bem que se pode efetivamente levar
consigo é o preparo intelectual e profissional, diante
da necessidade de imigrar para outro país.

É na educação que se garante igualdade de oportu-
nidades, de modo que não existe melhor estratégia
de combate à desigualdade social do que investimen-
tos no sistema de educação do país. Como disse o so-
ciólogo Simon Schwartzman: “Saber como gerenciar
a escola para que o resultado que se busca seja seu
principal objetivo que é educar; dar formação adequa-
da para professores; organizar disciplinas; procurar
experiências de outros países. Não há solução fácil.
Antes era colocar a criançada na escola; construir es-
cola e chamar professor. Agora é desenvolver inteli-
gências” (O Globo, 19/06/2011).

A educação se torna mais relevante na medida em
que se verifica que os primeiros anos de vida são fun-
damentais para o desenvolvimento das pessoas, de
modo que é primordial que nesta fase a criança tenha
a possibilidade de aprimorar todo seu potencial. Ou
seja, as pessoas privadas de uma boa educação nos
seus primeiros anos de vida, necessariamente terão
mais dificuldades do que os outros, além de, na maio-
ria das vezes, também terem de enfrentar questões co-
mo os impactos negativos da má alimentação.

Algo importante e incontestável é que o tema está
cada vez mais presente na sociedade, como se verifica
na grande cobertura da mídia sobre a matéria, de-
monstrando que mesmo com todas as dificuldades, há
na nossa sociedade, clareza quanto à importância es-
tratégica da educação. Não há pai neste planeta que
não se preocupe com a educação dos filhos.

Entretanto, acredito que neste debate há necessida-
de de se colocar outras questões que já são debatidas
em outros países, mas que me parecem ausentes aqui
no Brasil. Refiro-me basicamente a temas como criati-
vidade — desenvolvimento de potencialidade neste
campo, uma vez que este é um ativo que tende a ser ca-
da vez mais valorizado com as novas economias, a
exemplo do que se denomina economia criativa. Que
curriculum pode ser desenvolvido para permitir uma
visão mais holística da realidade e desenvolvimento
de conhecimentos multidisciplinares, com a finalida-
de de estimular a criatividade das pessoas?

Embora não tenha resposta fácil, creio que o Brasil
ganharia muito se incorporasse na educação temas
contemporâneos como esse, a exemplo do que já
ocorre na Inglaterra. É preciso uma mentalidade aber-
ta que permita incorporar nas discussões recorren-
tes, novas visões e os conhecimentos que a neurociên-
cia tem trazido. Sem enfrentar os desafios do século
XXI, estaremos pensando a educação como modelos
educacionais do século XIX. ■

OPINIÃO

Creio que o Brasil ganharia muito
se incorporasse na educação
temas contemporâneos, a exemplo
do que já ocorre na Inglaterra

Parece que o governo tem saudades
da política de informática dos
anos 80, que destruiu a capacidade
de inovação no país naquela década

NESTA EDIÇÃO
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 19 set. 2011, Primeiro Caderno, p. 2.
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