
A coluna saiu em busca de
exemplos concretos e

achou um Moema, em São Paulo.
O tradicional restaurante alemão
Windhuk dá um desconto de
10% para quem evitar o cartão
e pagar em dinheiro ou cheque.
Em três padarias e lanchonetes
visitadas na Vila Madalena,
só pode usar cartão quem
consumir acima de R$ 10.

Quem anda por aí sabe:
cartões de débito são

mal recebidos em pequenos
estabelecimentos. É difícil
entender a lógica do
comercial que estimula o fim
do uso do dinheiro vivo...

Apesar de entender
o lado dos pequenos
concorrentes, o executivo

esclarece: “O grupo Pão de
Açúcar não enfrenta esse
problema, pois temos condições
diferenciadas devido ao porte
da nossa companhia”.

Mudando de assunto.
Dilma tem reunião marcada

hoje com líderes da base aliada.
Parece que o assunto é sério...

Não custa tentar.
Tramita na Câmara um

Projeto de Lei que concede
isenção da Contribuição para
o Financiamento da Seguridade
Social (Cofins) às empresas
“juniores”, constituídas por
estudantes universitários.

Já não se fazem
mais comunistas como

antigamente. Outrora
conservador em matéria de
costumes, o PCdoB lançou na
semana passada um coletivo
LGBT. Que significa Lésbicas,
Gays, Bissexuais e Travestis.

Um espectro ronda
a cena política do Rio

de Janeiro. Empolgado com
a vida parlamentar, Romário
cogita tentar ser prefeito.

●

●

“Uma taxa de 2% sobre a venda, muitas vezes,
é o lucro líquido do varejista. Se esta taxa sobe para
3%, por exemplo, o problema se torna muito sério”,
diz Hugo Bethlem, vice-presidente de relações
institucionais do grupo Pão de Açúcar, para a
repórter Cintia Esteves, doBRASILECONÔMICO.

● ●

Voltando de uma viagem à Alemanha, certamente é impossível dei-
xar de assinalar a gravidade da crise do Euro, especialmente com a
decisão do governo grego de submeter o plano de austeridade à con-
sulta popular. A estabilidade da moeda é fundamental para o mun-
do, de modo que há que se encontrar uma solução que permita re-
solver o problema politicamente, ainda que pesem dúvidas sobre a
implementação dos compromissos políticos. A solução se dá aos
poucos, sendo importante a sinalização de que ela é viável.

É inegável que nesta crise emergiu a liderança política da primei-
ra ministra Ângela Merkel e também a figura patética de Silvio Ber-
lusconi, cuja credibilidade perante a comunidade europeia é extre-
mamente frágil. De qualquer modo, a crise demonstra a necessida-
de de novos arranjos político-institucionais que assegurem, no fu-
turo, maior estabilidade para o Euro e para a economia global.

É bom ressaltar que o aprofundamento da crise europeia afeta-
ria os países emergentes, cujas economias dependem do mercado
europeu, a exemplo da China e do próprio Brasil. Diminuindo-se
a capacidade de exportar desses países, suas economias poderão
ser afetadas, com consequências conhecidas.

É impressionante como o Brasil adquiriu uma relevância no ce-
nário internacional, o que traz grandes oportunidades e responsa-
bilidades do ponto de vista político. Se até recentemente éramos
periféricos, hoje há uma enorme expectativa do protagonismo
brasileiro do ponto de vista geopolítico. Qualquer um de nós sen-
te esta expectativa nas reuniões das quais participamos, o que é
um fenômeno relativamente recente.

Creio que diante deste cenário a Rio+20 pode ser uma grande
oportunidade para o Brasil liderar o mundo em relação a outra cri-
se, de consequências mais sérias e permanentes, relacionada ao
clima do planeta e ao uso dos recursos naturais. O protagonismo
do Brasil, nesta crise, é absolutamente necessário pelo fato de
que temos uma condição privilegiada: portadores de uma enor-
me biodiversidade e da maior bacia hidrográfica do planeta, uma
comunidade científica respeitada internacionalmente, setor em-
presarial cosmopolita, sociedade civil bem organizada e tradição
diplomática nas negociações internacionais.

A condição necessária para que o Brasil exerça esta liderança de-
pende fundamentalmente da presidente Dilma. Ela tem que estar
convencida de que a sua liderança pessoal é fundamental nesses
meses que antecedem a Rio+20 e deve avocar, para si, o protagonis-
mo brasileiro, buscando ter clareza sobre os resultados do próximo
ano. Mas, para isso, a presidente deve estar convencida de que esta
crise planetária existe e de que se não houver o senso de urgência
para o seu enfrentamento, as consequências serão dramáticas.

No plano doméstico, a presidente terá, certamente, o apoio ne-
cessário da sociedade civil e dos outros atores importantes, inde-
pendentemente de disputas políticas partidárias.

Ao convocar tais atores em cima desta agenda necessária e ur-
gente, os mesmos, sob sua liderança, poderão promover as articu-
lações necessárias a garantir o sucesso da Rio+20 neste pouco
tempo que resta até o ano que vem. Assim, o Brasil poderá aten-
der a expectativa que o mundo tem, de que ele possa ser efetiva-
mente um país líder na agenda do século XXI. ■

●

●

●

PãodeAçúcarsemostra
solidáriocompequenos

A coluna passou a semana tentando ouvir a
“Visa Vale” e só na última sexta-feira obteve uma
respostacontundente: “A CBSS, administradora
de cartões “Visa Vale”, não se pronunciará sobre
o caso". Apesar das reclamações, a Apas acredita
que as taxas cairão com a chegada da concorrência.

Paraasoperadoras,
tamanhoédocumento

Quando o fim da exclusividade no mercado de cartões entrou em vigor, em agosto do ano passa-
do, a expectativa era que o setor varejista fosse gradualmente diminuindo o tom das queixas so-
bre as altas taxas cobradas sobre as transações eletrônicas. Isso não aconteceu. “O Banco Central
diz que a taxa média cobrada para uso dos cartões é de 2,5%, mas no caso de alguns associados
chega até a 4%. Tudo depende do tamanho”, explica Ronaldo dos Santos, vice-presidente da As-
sociação Paulista dos Supermercados. O principal alvo das críticas dos pequenos e médios super-
mercados e restaurantes hoje é a bandeira “Visa Vale”, que teria imposto um forte aumento nas
taxas médias cobradas nas transações, especialmente para os pequenos comerciantes. Empresá-
rios já falam em transferir o aumento para as gôndolas e cardápios, o que pressionaria a inflação.
Resultado: o setor seria responsabilizado como o vilão da história.

➤

Marcela Beltrão

Depois de finalmente consolidar a aquisição da Schincariol, cervejaria
japonesa tenta recuperar o tempo perdido e traz executivos da matriz
para montar a nova estratégia de mercado da companhia. ➥ P17

Fabio Feldmann
Consultor em sustentabilidade

A Rio+20 pode ser uma oportunidade para o
Brasil liderar o mundo em relação a uma crise
de consequências sérias e permanentes

Calçadosemfoco

Kirindeolhonoverão

Trezentos e cinquenta representantes da indústria calçadista
mundial se reúnem hoje e amanhã no Rio para discutir as tendências
para os próximos anos no Congresso Mundial do Calçado. ➥ P14

PEDRO VENCESLAU
pvenceslau@brasileconomico.com.br
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A agenda do século XXI
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Revista Economist
Avaliando que Dilma pode
se virar sozinha durante
o tratamento de Lula

CURTAS

PRONTO, FALEI

Bala de troco é uma coisa triste?

“Elapode
facilmente
seguirpor
contaprópria”
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 7 nov. 2011, Primeiro Caderno, p. 3.
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