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O s defensores de
uma CPI mista
sobre o escân-
dalo Demóste-
nes-Cachoeira
anunciaram há

dois dias que já têm em mãos
assinaturas sobrando para ins-
talá-la. Coletaram 67 nomes no
Senado Federal e outros 340 na
Câmara dos Deputados, bem
mais do que o mínimo necessá-
rio, de 27 no Senado e 171 na
Câmara. Sem trocadilho, pare-
ce mesmo que as águas vão ro-
lar. “Doa a quem doer”, teria di-
to um alto dirigente petista,
com o propósito de dirimir
quaisquer dúvidas quanto a
uma vontade velada de seu par-
tido de refugar e abafar a inves-
tigação. No dizer de estrategis-
tas palacianos, a CPI poderá
“respingar” no governo Dilma
Rousseff (dando curso às metá-
foras líquidas que o episódio en-
seja), mas, mesmo assim, pare-
ce que ela vem aí. “Doa a quem
doer”, repetiu uma liderança
do combalido Democratas.
Chegamos assim àquele ponto
de não retorno, ou, se quiser-
mos dizer a mesma coisa no lin-
guajar do cancioneiro popular,
daqui para a frente “não dá
mais para segurar”. O coração
do submundo da política pode-
rá, sim, explodir, e aí vai doer
em muita gente. Caixas-pretas
correm o sério risco de ser vira-
das pelo avesso. Água mole em
pedra dura, sabe como é.

Alguém já disse que esta, sim,
será “a CPI do fim do mundo”, o
que é bastante improvável. Co-

mo de costume, nessas horas o
alarmismo sobe de tom, ganha
constrangedora estridência, à
beira da histeria. Os parlamenta-
res e seus partidos que fiquem
com o medo para eles – do ponto
de vista da cidadania, quanto
maisroupa suja for lavada em pú-
blico (sigamos com as imagens
aquosas), melhor. Quanto mais
transparência, mais daremos ra-
zão a Hillary Clinton, segundo
quem a presidente Dilma teria
firmado um novo “padrão glo-
bal” no combate à corrupção.
Que assim seja.

No meio desse mar tão revol-
to, açoitado por tempestades
verbais, não necessariamente ce-
rebrais, há um tema paralelo que
vem crescendo. Trata-se de um
aspecto específico que raramen-
te ocupa lugar nas páginas dos
jornais: as relações entre esses
esquemas de corrupção – como

o de Carlinhos Cachoeira – e a
imprensa. Isso não é objeto de
CPI, naturalmente, mas deveria
merecer mais destaque na pauta
jornalística. O tema não deveria
ser jogado fora junto com a água
suja – ele é de interesse público.
A questão é: em que termos ele é
de interesse público?

Uns e outros já se apressaram
a sentenciar que qualquer jorna-
lista que entreviste ladrão pres-
ta serviços à bandidagem, num
arroubo que, além de moralista,
é falso, bastante estulto e, talvez,
pérfido, mal-intencionado. E
por quê? Muito simples. Leve-
mos em conta que, por aqui, ne-

nhum partido olha os antece-
dentes criminais de seus as-
sim chamados “quadros” –
ao contrário, uma boa folha
corrida pode até mesmo ser
critério de promoção nas ins-
tâncias partidárias. Nesse
ecossistema, a atividade de
cobrir a política requer de
seus praticantes arotina insa-
lubre de conversar com viga-
ristas.Obrigatoriamente. Fo-
ra isso, o jornalismo sempre
teve o dever de ouvir os fora
da lei. É parte do ofício, parte
dos afazeres de uma impren-
sa que se quer livre. Exata-
mente por isso, quanto mais
forem visíveis e claros os pro-
cedimentos de repórteres
que escutam assaltantes do
erário, melhor para a institui-
ção da imprensa e também
para o cidadão.

É nessa medida que o as-
sunto é de interesse público:
emboranão seja propriamen-
te objeto de CPI, que se insta-
laparainvestigar umfatocon-
creto, deveser esclarecidope-
la própria imprensa, uma vez
que interessa à sociedade.

Mais que isso: o esclarecimento
desse tema ajudaria a sociedade
a entender melhor a investiga-
ção jornalística e por que essa in-
vestigação não pode faltar, nun-
ca, nos regimes democráticos. É
um equívoco supor que, exposto
nos jornais, esse assunto abriria
caminho para os que atacam a
liberdade de imprensa. Ao con-
trário, quanto mais tematizado,
mais ele fornecerá subsídios pa-
ra a defesa e a valorização da re-
portagem investigativa.

É nesse ponto que chama a
atenção a resistência ao debate.
Para alguns jornalistas, esse tó-
pico não passa de uma armadi-
lha, uma casca de banana, um
instrumento oportunista daque-
les que pretendem regular – pe-
la força do governo – o conteú-
do do noticiário. Sim, pode até
ser verdade. Admitamos que no
meio da barulheira existam
aqueles que se aproveitam do
momento para criar um caldo
de cultura favorável a que o po-
der enquadre o jornalismo – não
subestimemos as megaloma-
nias totalitárias que vão pela ca-
beça de uns e outros. Mas no fun-
damental o tema é mais relevan-
te do que a intenção dos autori-
tários. Ele é de interesse público
na exata medida em que a liber-
dade de expressão é de interes-
se público.

Muitos defensores da impren-
sa livre afirmam – com razão –
que ela não pode ser pautada pe-
lo Estado. Pela mesma razão, de-
veriam também afirmar que nin-
guém, em nome da liberdade de
imprensa, deve pretender pau-
tar o que os militantes políticos
dizem ou deixam de dizer. Se di-
rigentes partidários lançam
mão de palpites infelizes sobre a
função dos jornais, o papel dos
defensores da liberdade é des-
montar esses palpites, mostran-
do que eles são infelizes. Insistir
na mera desqualificação pessoal
do autor do palpite é dar curso a
um procedimento discursivo
igualmente autoritário, que não
contribui para que o público en-
tenda melhor o jornalismo.

Uma imprensa que não se an-
tecipa a compartilhar com a so-
ciedade os seus critérios edito-
riais, os seus métodos e as suas
condutas operacionais tem me-
nos chances de ser defendida ati-
vamente pelo seu próprio lei-
tor. É ele, o público leitor, que
tem direito à imprensa livre – é,
portanto, a ele que a imprensa
livre deve prestar contas. O cida-
dão tem mais apreço pelo jorna-
lismo quando é convidado a
compreendê-lo, a fiscalizá-lo e a
sustentá-lo.

No mais, uma imprensa que
não pratica a transparência tem
menos autoridade para cobrá-la
do Estado.

✽

JORNALISTA, É PROFESSOR

DA ECA-USP E DA ESPM

D esde a semana
passada o gover-
no federal se en-
volveu em mais
uma guerra,
pois a presiden-

te Dilma Rousseff instruiu seu
general financeiro, o ministro
Mantega, a desencadear a do
spread bancário. Ela fez isso de-
pois de um tour fora do País,
quando voltou a reclamar da
guerra cambial, ligada à enxurra-
da de dólares e euros que veio
com o socorro dado por bancos
centrais a instituições financei-
ras de países ricos na esteira da
crise econômica mundial que
eclodiu em 2008. E, mais recen-
temente, veio a da zona do euro.
A essa enxurrada se atribui um
papel na valorização do real.

Spread vem da língua inglesa.
Como verbo, entre outros signi-
ficados, assume o de espalhar al-
guma coisa sobre outra, como
manteiga no pão; como substan-
tivo, ao se referir a preços ou ta-
xas, é a diferença entre um valor
maior e outro menor. Assim, o
spread bancário é a diferença en-
tre a taxa média (maior) que os
bancos cobram por seus emprés-
timos e financiamentos e a taxa
média (menor) com que remu-
neram os recursos tomados pa-
ra essa finalidade.

Segundo este jornal (13/4), a
última pesquisa do Banco Cen-
tral (BC), realizada em 2010, re-
velou que o spread bancário bra-
sileiro chegou a 28,5% aoano. Su-
pondo que nesse cálculo o valor
anual da taxa média de captação
tenha sido próximo de 10%, che-
ga-se a uma taxa média de juros
perto de 38,5% ao ano na conces-
são. Assim, o spread é a maior
parte das taxas cobradas pelos
bancos. É como se a quantidade
de manteiga superasse o tama-
nhodo pãozinho em quefoi espa-
lhada. Lembra mais uma banana
nanica deitada sobre a metade
horizontal de um deles.

E mais: essa taxa média de ju-
ros é altíssima em termos reais
se levada em conta uma inflação
perto de 6%. Internacionalmen-
te, isso coloca o Brasil na abjeta
divisão dos países que disputam
o campeonato dos juros mais es-
corchantes. Portanto, faz todo o
sentido gritar contra o spread e
contra as taxas de juros a que le-
va. E cabe também gritar contra
a taxa de captação, também mui-
to alta. Há décadas ouço esses
gritos, mas não as sirenes de um
socorro efetivo.

Na mesma notícia veio a infor-
mação de que os componentes
do spread bancário, em ordem
decrescente de tamanho, com
as porcentagens entre parênte-
ses indicando sua parcela do
spread total, foram: margem de

lucro dos bancos (32,7%); prejuí-
zos com inadimplência de deve-
dores (28,7%); impostos cabí-
veis (21,9%); custos administra-
tivos (12,6%); e custos associa-
dos ao recolhimento compulsó-
rio, ao BC, de parte dos depósi-
tos bancários (4,1%).

Nas escaramuças iniciais da
guerra, o lado dos bancos levou
ao Ministério da Fazenda uma
lista sugerindo 20 medidas. Não
sei os detalhes dela, mas certa-
mente deve ter incluído redu-
ções dos impostos cobrados pe-
lo governo e dos recolhimentos
compulsórios já referidos. Se-
gundo a mesma matéria deste
jornal, Mantega retrucou dizen-
do que os bancos têm lucrativi-
dade suficiente para reduzir o
spread sem o governo “mexer
em nada”.

Mantega também mobilizou
sua artilharia mais pesada, na

qual se alinham o Banco do Bra-
sil (BB) e a Caixa Econômica Fe-
deral, para que unilateralmente
reduzissem seus juros e atraís-
sem clientes dos demais ban-
cos. Neste estágio, poucos ban-
cos privados aderiram ao movi-
mento e, ainda assim, sem o mes-
mo entusiasmo midiático e nu-
mérico desses dois oficiais. Na
prática, o mais provável é que
em qualquer caso as reduções
de taxas não se aplicarão a clien-
tes próprios de maior risco, nem
a clientes de outros bancos, e
também de risco alto, que procu-
rarem os oficiais.

Há notícias confirmando is-
so, ao mostrarem que as ta-
xas menores que passaram a
ser oferecidas estão nas li-
nhas de crédito consignado,
de menos risco. E que as re-
duções de juros são também
limitadas nos financiamen-
tos de veículos, cujas taxas
são tradicionalmente meno-
res, em face da garantia re-
presentada pelos veículos e
pela maior concorrência en-
tre bancos, dada a presença
dos das próprias montado-
ras. Neste caso, o acesso a ta-
xas menores também pode
ser limitado a quem se dispo-
nha a pagar em prazos mais
curtos e oferecer valores de
entrada maiores. E há mui-
tas dificuldades na obtenção
de informações sobre os ju-
ros menores e o acesso a
eles. Em síntese, juros mais
baixos deverão levar a maior
seletividade de clientes, den-
tro da antiga prática bancá-
ria de que o acesso ao crédito
é maior e mais barato para
quem menos precisa dele.

Não acredito que o gover-
no queira isso. Assim, mes-

mo havendo boas justificativas
para uma queda de braço com os
bancos privados que atuam no
País – como a de um estudo do
FMI mostrando que a margem
de lucro deles, medida pelo re-
torno anualizado sobre o patri-
mônio, supera a verificada nas
dez maiores economias do mun-
do –, para uma queda mais efeti-
va do spread o governo terá de
abandonar sua atitude de não
mexer na parte que lhe toca.

Assim, deveria olhar para o
próprio umbigo e ver que seus
impostos constituem um impor-
tante ingrediente do spread ban-
cário. Há ainda os altos encargos
previdenciários, que compõem
os custos administrativos, e o
ônus trazido pelos recolhimen-
tos compulsórios tampouco é
desprezível. Na inadimplência
também tem o que fazer. Entre
outras medidas, caberia regula-
mentar e disseminar o recente-
mente aprovado cadastro positi-
vo, que melhor avalia os riscos
dos tomadores de crédito, bem
como difundir a educação finan-
ceira para, entre outros objeti-
vos, mostrar a esses tomadores
o custo dos juros e os males do
exagero no endividamento e da
resultante insolvência. E quanto
às margens dos bancos, tomar
medidas para reduzir a concen-
tração bancária e ampliar a com-
petição entre eles.

Se mantiver sua atitude de
não mexer naquilo que lhe cabe,
ficará difícil para o governo se
impor como sério combatente e
defensor de uma causa justa.
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ECONOMISTA (UFMG, USP E

HARVARD), PROFESSOR ASSOCIADO

À FAAP, É CONSULTOR

ECONÔMICO E DE ENSINO SUPERIOR

Fundado em 1875
Julio Mesquita (1891-1927)
Julio de Mesquita Filho (1927-1969)
Francisco Mesquita (1927-1969)
Luiz Carlos Mesquita (1952-1970)

José Vieira de Carvalho Mesquita (1959-1988)
Julio de Mesquita Neto (1969-1996)
Luiz Vieira de Carvalho Mesquita (1959-1997)

Américo de Campos (1875-1884)
Nestor Rangel Pestana (1927-1933)
Plínio Barreto (1927-1958)

Ministro Ayres Britto, novo presidente do Supremo

Imprensa livre é
imprensa transparente

●✽
ROBERTO
MACEDO

O spread bancário
e o papel do governo

PODER JUDICIÁRIO
‘Que legado deixa?’

A dra. Eliana Calmon nos deixará
legado de moral e coragem. Já o
dr. Cezar Peluso nos deixa legado
de corporativismo, ineficiência e
soberba.
SERGIO SARAIVA RIDEL
sergiosridel@ig.com.br
São Paulo

Decepção

O ministro Cezar Peluso, com to-
do o seu currículo e sua posição,
deveria estar agradecido à corre-
gedora, e não fazer essas declara-
ções em que se apequena perante
os brasileiros, ávidos por justiça –
e não por corporativismo. Princi-
palmente porque se esperava mui-
to dele e nos decepcionou.
RICARDO TANNUS
odracir1947@yahoo.com.br
São Paulo

CORRUPÇÃO
Compra de facilidades

Fundada há cerca de 50 anos, a
Delta Construções especializou-
se em sugar dinheiro público por
meio de contratos obtidos na ba-
se do toma lá, dá cá. E só conse-
guiu um vertiginoso crescimento
e tornar-se uma das maiores em-
presas do gênero porque está si-
tuada no Brasil. Num país sério is-
so não seria possível. Atua de
Goiás ao Rio de Janeiro, do Oiapo-
que ao Chuí, sempre com o mes-
mo método: remunerando muito
bem quem facilitou a obtenção
de seus grandes lucros. Só a Justi-
ça poderá detê-la.
RONALDO GOMES FERRAZ
ronferraz@globo.com
Rio de Janeiro

Delta x Demóstenes

A empresa Delta, ligada ao sr. Car-

los Cachoeira, protegida de vá-
rios governos, está sendo acusada
de irregularidades em 60 contra-
tos, num total de R$ 632 milhões,
e o senador Demóstenes Torres é
que está sendo julgado por cor-
rupção e, pior, pelo PT? Sincera-
mente, não dá para entender.
Mas o povo, mesmo sem enten-
der, acredita no governo. Nada
funciona neste país, mas nas pes-
quisas de popularidade de dona
Dilma todos confiam. Cruzes!
JOÃO ROBERTO GULLINO
jrgullino@oi.com.br
Petrópolis (RJ)

Promiscuidade

A intimidade de Carlos Cachoei-
ra com o poder vem de longe.
Quem não se lembra do vídeo em
que ele negociava propina com
Waldomiro Diniz? Não custa lem-
brar que a revelação do fato ocor-
reu durante o primeiro governo
petista e já revelava, nada mais,

nada menos, que o acesso de Ca-
choeira à Casa Civil da Presidên-
cia, onde reinava o então “capitão
do time”. Então, nenhuma estra-
nheza quanto à promiscuidade
do “banqueiro” com o mundo po-
lítico. Talvez na época tenha falta-
do disposição para aprofundar as
investigações em direção a Goiás,
preferiram desviar o foco para Mi-
nas Gerais, onde surgia acusação
contra um tucano emplumado.
Agora a CPI de iniciativa do petis-
mo novamente tem interesse em
embaralhar o jogo, mais uma vez
buscando nivelar os seus crimino-
sos com os demais infratores. Por
certo os petistas devem contar
com o silêncio de Cachoeira, que
tem a escudá-lo, na condição de
defensor, um ex-ministro da Justi-
ça petista, acreditando poder re-
petir o depoimento do publicitá-
rio Duda Mendonça na CPI do
mensalão. Lembram-se?
NOEL GONÇALVES
noelcerqueira@gmail.com
Jacarezinho (PR)

Confissão

Gosto de História, biografias e en-
trevistas. Gostaria de assistir a
uma entrevista com Cachoeira,
por um motivo simples: de menti-
ras de vendidos (políticos) estou
saturado e agora gostaria de ouvir
o outro lado, mesmo que tal en-
trevista fosse recheada de menti-
ras. Confesso, estou precisando
do oposto, porque de bandalheira
já estou de saco cheio. E por falar
em oposto, acho falta de um parti-
do político de direita – 30 parti-
dos fingindo os mesmos ideais
não tem tatu que aguente.
SÉRGIO BARBOSA
sergiobarbosa@megasinal.com.br
Batatais

CPI

A “Comissão para Proteção dos
Irmãos” é uma farsa para desviar
a atenção da função do Congres-

so, que deve ser unicamente a de
legislar, elaborando leis com
abrangência indistinta, e sem ex-
ceções, para todos os cidadãos –
independentemente de cargo, cre-
do, idade, raça, sexo, etc. Aquele
que cometer algum delito deve
ser julgado pelo Poder Judiciário.
VALENTIM JOSÉ CAMARÇO NETO
vjcn@ig.com.br
São Paulo

Obstáculos

Provavelmente a CPI do Cachoei-
ra vai acabar não saindo: governo
e lideranças alegarão falta de li-
cença ambiental. Brasil, meu Bra-
sil brasileiro...
ANDRÉ C. FROHNKNECHT
anchar.fro@hotmail.com
São Paulo

Cachoeira e mensalão

Agora que o (des)governo acor-
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EUGÊNIO
BUCCI

SINAIS PARTICULARES

As relações entre os
esquemas de corrupção
e o jornalismo são
de interesse público

Para uma queda mais
efetiva o governo
também precisa mexer
na parte que lhe toca
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