
Os estados vão tentar
tornar válidos os benefícios

fiscais considerados
inconstitucionais pelo
Supremo Tribunal Federal (STF).
O coordenador do Confaz,
Carlos Martins, está se
preparando para discutir
propostas com seus pares.

Já na Comissão de
Assuntos Econômicos do

Senado, as discussões sobre a
mudança na alíquota do ICMS
estão sendo aceleradas,
segundo relato do senador
José Pimentel (PT-CE) à
presidente Dilma Rousseff em
reunião de coordenação política.

Foi para a Casa Civil
o texto do novo Código

de Mineração. Passa agora
pelo olhar minucioso
da equipe do Planalto para,
só depois, seguir para
a tramitação no
Congresso Nacional.

O governo brasileiro
assinou um acordo com

o bloco dos países do Sudeste
Asiático (leia mais página 6)
com o claro intuito de ampliar
e diversificar a pauta comercial
brasileira, mas por trás disso...

A oposição tem semostrado
bem insatisfeita com o

presidente da Câmara, Marco
Maia (PT-RS). Pelos corredores
do Congresso, ele até ganhou
apelido um tanto comprido:
filtrador audaz de fiscalizações.

...há também outros
interesses. Afinal,

Cingapura e Filipinas apoiam
clara e oficialmente a
candidatura brasileira a
um assento permanente no
Conselho de Segurança das
Nações Unidas. Um desejo
antigo que perpassa governos.

●

●

E fica a pergunta do cientista político: “Não teria
chegado o momento de o Brasil desenvolver um
verdadeiro sistema presidencialista de coalizão?
Governar com pluralidade, mas com partidos que se
responsabilizem por suas indicações e que as façam
com transparência e avaliação de mérito”.

● ●

●

Como se fala muito em sustentabilidade nos dias de hoje, sempre
há dúvidas sobre até que ponto existem mudanças em relação ao
tema ou simplesmente uma “repaginação”, isto é, muda-se a for-
ma, sem grandes mudanças na implementação do conceito. Diver-
sas vezes, no BRASILECONÔMICO, tenho comentado sobre os desafios
da sustentabilidade nas suas várias dimensões, demonstrando que
inegavelmente estamos em um outro patamar de consciência do
que há algumas décadas, mas longe do necessário em termos dos
desafios climáticos, de combate à desigualdade social e outros.

Na semana passada, tive a oportunidade de verificar a existên-
cia de mudanças na sociedade em relação à sustentabilidade, o
que inspira esperança de que conseguiremos enfrentar os gran-
des desafios desse início do século. O Sebrae de Minas Gerais or-
ganizou pioneiramente um Prêmio de Práticas Sustentáveis das
micro e pequenas empresas, tendo identificado mais de 100 ini-
ciativas das quais 25 foram escolhidas por um júri do qual tive
oportunidade de participar, sob a liderança do ex-ministro do
Meio Ambiente José Carlos Carvalho, uma das grandes referên-
cias brasileiras no desenvolvimento sustentável.

O Sebrae utilizou da sua capilaridade em Minas, com o auxilio
de consultores, para identificar as práticas em curso, sendo que
vimos um universo muito interessante de iniciativas: pousadas,
restaurantes, artesanato, fazendas de café, empresas de fotocó-
pias. Constatou-se que existe uma mudança de mentalidade em
curso: em um restaurante cujo proprietário possui apenas o ensi-
no fundamental, há um grande esforço em se combater o des-
perdício de alimento, em se utilizar os restos para uma horta or-
gânica para suas próprias atividades e esforço para que os fun-
cionários se engajem em tais práticas.

Outro exemplo diz respeito a empresas de retificação de moto-
res, cuja preocupação com o meio ambiente é tão grande que suas
instalações, de tão limpas, chamam a atenção, pois conflitam com
a própria imagem que temos dessas atividades. No que tange a al-
gumas pousadas, verificamos que há preocupação na aquisição de
alimentos locais que permitem o aumento da renda de famílias
mais pobres, permitindo a inclusão social das mesmas.

Outros casos interessantes surgiram da parceria com universida-
des que estão efetivamente cooperando em processos de inovação.
Uma das práticas que mais se destacou diz respeito a uma empresa
que está oferecendo produtos com tecnologia brasileira em um
mercado dominado por importações de bens similares.

Conhecendo o papel relevante que as micro e pequenas em-
presas possuem na economia brasileira e no oferecimento de
postos de trabalho, é importante assinalar o enorme potencial
de ampliação da iniciativa do Sebrae de Minas Gerais, de modo
que possamos, nos próximos anos, identificar e estimular a sus-
tentabilidade na agenda desses importantes atores econômicos.

Se a onda pega, o Brasil estará efetivamente implantando uma
“economia verde”, transformando-se em referência no desenvol-
vimento sustentável. Neste período que precede a Rio + 20 o em-
preendedorismo praticado pelas micro e pequenas empresas de Mi-
nas Gerais, com o apoio do Sebrae, certamente poderá ser um car-
tão de visita que o Brasil oferecerá no Rio de Janeiro em 2012. ■ ●

Emtemposconturbados,
inovarépreciso

Para Abrucio, o PDT deveria se espelhar no PCdoB,
que conseguiu restituir sua credibilidade, quando
Aldo Rebelo anunciou um secretariado de pessoas
autônomas no Ministério dos Esportes. “Pode
transformar crise em oportunidade se ainda estiver
disposto a manter o Ministério do Trabalho.”

Estánahorado“espelho,
espelhomeu”

SIMONE CAVALCANTI
scavalcanti@brasileconomico.com.br

➤

Divulgação

Obom momento econômico vivido pelo Brasil, a tecnologiade
computação em nuvem, dispositivos móveis e infraestrutura levam
a companhia a prever significativa expansão até 2015. ➥ P22

Depois de um ano conturbado na esfera administrativa federal, com mais trocas-trocas do que juras
de amor, não há muito o que esperar da reforma ministerial que a presidente Dilma Rousseff deve
fazer no início de 2012. Serão ajustes com a saída de ministros que disputarão eleições municipais,
como Fernando Haddad (Educação) e Iriny Lopes (Secretaria das Mulheres) e algumas mudanças
para melhorar a relação política com algum partido.

E isso muito mais para um arranjo de governança, assim como fizeram seus antecessores, do que pro-
priamente para romper com uma composição acertada com o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Caso opte por reduzir o número de secretarias e até de ministérios — atualmente 31 —, será para
criar um governo com a sua feição, para colocar a marca Dilma. “Seria como dizer: estou com Lula
até 2014, mas faço do meu jeito”, disse a esta coluna Fernando Abrucio, cientista político e profes-
sor da Fundação Getulio Vargas (FGV), que os vê como parceiros concretos nas próximas eleições
presidenciais. “Seja para ganhar voto ou para garantir respeitabilidade.” ■

Fabio Feldmann
Consultor em sustentabilidade

IntelcrescedecaronanoBrasilenatecnologia

A companhia aérea portuguesa deve saber até a metade de 2012
quem será seu novo controlador. Até o fim deste ano se definirá
como será feito o processo de desestatização da empresa. ➥ P17

O empreendedorismo praticado pelas micro
e pequenas empresas de Minas certamente
poderá ser um cartão de visita no Rio em 2012

GovernoportuguêsdefinedestinodaTAP
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Colunista está em férias
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Práticas sustentáveis
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Pedro Venceslau

Fernando
Collor
(PTB-AL),
alertando
parlamentares
sobre a
subserviência
ao Executivo

CURTAS

PRONTO, FALEI

Dilma e Lula não se descolam até 2014

“Nemsempre
odesejodo
Olimpo,que
éoPalácio
doPlanalto,
éomelhor
paraanação”
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 21 nov. 2011, Primeiro Caderno, p. 3.
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