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No México, os
meiosdecomuni-
cação estão se
vendendo – e se
rendendo – à for-
ça do governo. O

diagnóstico é de Rubén Aguilar,
professor e jornalista mexicano
que foi porta-voz da Presidên-
cia da República de seu país en-
tre2002e2006 (governo Vicen-
teFox).“Tudoestáàvenda”,dis-
se ele durante sua palestra no
seminário Meios de Comunica-
ção e Democracia na América
Latina, realizado no Instituto
Fernando Henrique Cardoso,
em São Paulo, no final da tarde
de terça-feira. E arrematou: “Só
o que se discute é o preço”.

No México descrito por Agui-
lar, a tensão entre a imprensa e
o poder, que é natural e desejá-
vel nos regimes democráticos,
tende a desaparecer para dar lu-
gar a uma relação de troca nego-
cial, um toma lá, dá cá em que os
governantes ganham poder
(com oapoio dosveículos jorna-
lísticos) e os empresários do se-
tor ganham dinheiro (tendo no
Estado um anunciante camara-
da). Assim, enquanto uns fatu-
ram votos e outros faturam lu-
cros, asociedade perde: a fiscali-
zação do poder some de cena e a
imprensa se converte em mer-
cadoria política.

Diante desse cenário, o ex-
porta-vozfoicoerenteesedecla-
rou contrário ao uso de verbas
públicas no mercado publicitá-
rio.OEstado,quandose conver-
te em anunciante, passa a cons-
tranger,seduzir,cercear oumes-
mo chantagear órgãos de im-
prensa, não necessariamente
nessa ordem. O jornalismo in-
vestigativoperde fôlego – e a de-

mocracia, também.
Na abertura do mesmo semi-

nário, Bernardo Sorj, diretor do
CentroEdelstein de Pesquisa So-
cial, professor titular aposenta-
do da Universidade Federal do
Rio de Janeiro e organizador do
livro Meios de Comunicação e De-
mocracia: Além do Estado e do
Mercado (publicado no ano pas-
sado pelo Centro Edelstein), to-
cou no mesmo ponto. Para ele,
devemos considerar a necessida-
de de impor limites ao crescente
investimento de dinheiro públi-
co em propaganda de governo.
Aos que defendem a publicidade
governamental com o tortuoso
sofisma de que ela jogaria recur-
sos em pequenos jornais e emis-
soras, contribuindo assim para a
“diversidade” no debate públi-
co, Bernardo Sorj argumenta,
corretamente, que, se for esse o
objetivo, o Estado deveria abrir

linhas de financiamento públi-
co, a partir de critérios democrá-
ticos, impessoais e transparen-
tes. Essa seria a política adequa-
da para apoiar veículos menores
e fortalecer a pluralidade e a con-
corrência saudável.

Aos poucos, ainda que tardia-
mente, vai nascendo entre nós a
percepção de que a publicidade
governamental distorce, defor-
ma e degrada o debate público.
Ela, que sempre foi uma unani-
midade entre os agentes políti-
cos – basta ver que, no Brasil e
em todos os países da América
Latina,os governos anunciam ca-
da vez mais, qualquer que seja o
partido do mandatário –, come-
ça finalmente a ser descrita co-
mo problema para os observado-
res mais críticos.

Jáera tempo.Aqui mes-
mo, neste mesmo espaço,
esse problema já foi de-
nunciado mais de uma
vez: o que existe hoje nas
nossas democracias ain-
daprecáriaséumasimbio-
se promíscua entre Esta-
do e meios de comunica-
ção privados, gerando um
ecossistema com o qual é
muito difícil romper.

No Brasil, a prática
avança numa progressão
de enrubescer o erário.
Naprimeira década do sé-
culo 21 será difícil encon-
trar, na administração pú-
blica brasileira, uma ru-
brica orçamentária que
tenha crescido mais.

Comecemos pela Pre-
feitura de São Paulo: num
intervalo de seis anos, o
montante jogado em pu-
blicidade oficial pratica-
mentedecuplicou, saltan-
do de R$ 12 milhões em

2005 para R$ 108 milhões em
2010. Na cidade do Rio de Janei-
ro, a evolução foi ainda mais es-
tonteante: em 2009, ao menos
de acordo com os dados oficiais,
a soma aplicada em publicidade
da prefeitura ficou na casa de R$
0,47 milhão e, em 2011, o total
alcançou a cifra de R$ 74 mi-
lhões. O governo estadual do
Rio de Janeiro passou de R$ 70
milhões em 2005 para R$ 172,5
milhões em 2011. No governo fe-
deral, conforme cifras divulga-
das no site da Secretaria de Co-
municação Social da Presidên-
cia da República, a Secom, os gas-
tos da administração direta e in-
direta (contando, portanto,
com as empresas estatais) vêm
oscilando em torno da marca do
bilhão de reais. No ano de 2009
houve um pico: R$ 1,7 bilhão.
Também em 2009, o governo
paulista alcançou um ápice de
R$ 314,6 milhões, ante apenas R$
33 milhões em 2003.

Aque se destinam tantasfortu-
nas? Elas não geram ambulató-
rios, não criam vagas nas escolas
públicas,não abrem um só quilô-
metro de metrô, não aumentam
o efetivo policial, não melhoram
as estradas, nada disso. Nem se-
quer informação elas oferecem à
sociedade. Só o que essa dinhei-
rama produz é fetiche: uma boa
imagem – imagem mercadológi-
ca – para aqueles que governam.
É bom observar, a propósito,
que a linguagem, a estética e a
forma narrativa da propaganda
oficial são idênticas – são as mes-
mas – às adotadas pelos filmetes
partidários exibidos no horário
eleitoral. A propaganda governa-
mental é o prolongamento es-
cancarado da propaganda eleito-
ral – e vice-versa. Ao contrário
do que dizem os governantes,
não sem cinismo, essas peças de
comunicação não informam coi-
sa alguma – apenas contam loro-
tas publicitárias.

O pior, o mais grave de tudo, é
que elas esvaziam a independên-
cia dos órgãos jornalísticos de
pequeno e de médio porte. Di-
zem as autoridades da comuni-
cação oficial que, distribuindo
seus milhões para os pequenos,
os governos fortalecem os jor-
nais locais ou “alternativos”. É
mentira. A verba pública trans-
formada em verba anunciante
nos jornais e nas emissoras lo-
cais produz neles uma depen-
dência mortal. O dinheiro públi-
co entra pela porta e a indepen-
dência crítica é expulsa pela ja-
nela. Também por isso, a figura
novíssima e abrutalhada do Esta-
do-anunciante só enfraquece a
democracia.

Têm razão Rubén Aguilar e
Bernardo Sorj. Mas que político
terá coragem de romper com o
ecossistema?

✽

JORNALISTA, É PROFESSOR

DA ECA-USP E DA ESPM

Apresidente Dilma
Rousseff fez bem
ao tocar na taxa de
juros da caderneta
de poupança. A
que prevalecerá

para depósitos até o dia 3 deste
mês, e se a taxa básica de juros,
ou Selic, for superior a 8,5% ao
ano, tem parcela fixa de 6,17% ao
ano e a variável dada pela Taxa
Referencial (TR); esta última in-
tegrará a nova taxa, junto com
70% da Selic, se esta for igual ou
menor que 8,5% ao ano.

O motivo é que se a Selic, hoje
de 9% ao ano, continuar caindo,
a remuneração de mais fundos
de renda fixa, descontado o Im-
posto de Renda (IR) e a taxa de
administração,tenderá a ficar in-
ferior à da poupança, que não
tem essa taxa e é isenta do mes-
mo imposto, ainda que não em
geral, como explicarei mais
adiante. Com isso haveria o ris-
co de uma fuga de recursos des-
ses fundos para a poupança, cujo
destino é principalmente finan-
ciar imóveis, e o governo teria
dificuldades na rolagem e na am-
pliação de sua dívida, que serve
como aplicação à maioria dos re-
cursos dos mesmos fundos.

Vigentea reclamarque apresi-
dente “mexeu” na poupança,
comparando a alteração que fez
com a do presidente Collor no
início do seu mandato, quando
grande parte da poupança foi
temporariamente confiscada.
Agora não houve confisco, a me-
xida foi nos juros, e o poupador
pode fazer o que quiser com o
dinheiro depositado. Os saldos
existentes antes da nova regra
não estarão sujeitos a ela, ou seja,
não houve quebra de contrato
quanto a eles.

A propósito, o brasileiro preci-
saentender que a liquideze a ine-
xistência de risco são universal-
mente ingredientes de remune-
raçãobaixapara recursos investi-
dos. Rendimentos maiores en-
volvem riscos mais altos, como
no mercado acionário ou em em-
preendimentos próprios. Liguei
há pouco para uma pessoa nos
EUA e ela me disse que lá o rendi-
mento da poupança está em
0,5% ao ano.

Será interessante saber se a
poupança antiga resistirá à mu-
dança. Para muitas pessoas a
poupança écomo uma conta cor-
rente, dada a sua simplicidade
operacional. Não tem taxas de
administração e há os rendimen-
tos para o dinheiro que permane-
ce nela por pelo menos um mês.
Mas parcela significativa dos sal-
dos entra e sai mensalmente. Da-
dosde2011 mostramque, emmé-
dia, perto de um quarto do valor
dos saldos fez esse movimento
mensal. Em números redondos,

para um saldo total próximo de
R$ 400 bilhões, os saques e depó-
sitos alcançaram em cada caso o
valor mensal de R$ 100 bilhões.
Dessaforma, se essa movimenta-
ção for sempre assim e dos mes-
mos depositantes, perto de um
quarto do saldo total anterior à
nova poupança sairá da antiga
para a nova versão das contas,
pois os novos depósitos só ocor-
rerão nesta. Mas se forem do
mesmo valor e de depositantes
diferentes a cada mês, a saída de-
verá ser maior.

Outro aspecto interessante é
que toda a discussão do assunto,
inclusive nas apresentações ofi-
ciais, foi realizada sob a hipótese
de que não é cobrado IR dos ren-
dimentos da caderneta. Mas es-
sa isenção só vale para depósitos
de pessoas físicas (PFs) e de jurí-
dicas sem fins lucrativos. Os de
pessoas jurídicas com fins lucra-

tivos, que chamarei de empre-
sas, têm rendimentos contados
só trimestralmente e sujeitos a
um IR de 22,5%.

Nãosei qualproporçãodossal-
dos de poupança é destas últi-
mas. Deve ser pequena, pois com
esse imposto sobre a poupança
os fundos de renda fixa em geral
sempre foram e continuariam
maisatraentes. Mas a simplicida-
de de movimentação pode ter le-
vado pequenas e microempresas
a utilizarem a poupança também
como conta corrente e com ren-
dimentos.Sei tambémdedepósi-
tos de empresas como garantia
de cumprimento de contratos.

Assim, toda essa conversa da
fuga de fundos de renda fixa para
a poupança foi exagerada, pois
grande parcela do valor nesses
fundos deve pertencer a
empresas. Ainda assim, o
das PFs representava va-
lor considerável, perto
deR$ 350 bilhões em mar-
ço e bem próximo, por-
tanto, do referido saldo
total das contas de pou-
pança, justificando a
preocupação do governo
com a tal fuga.

Passando à redução
dos juros em geral, tam-
bém é louvável que o go-
verno se empenhe nela,
atémesmo medianteque-
da de braço com os ban-
cos. Mas, ao oferecerem
taxasmenores,seleciona-
rão ainda mais os seus
clientes, como demons-
trado pelo noticiário so-
bre o assunto.

Assim, se o governo
imagina que vai incenti-
var muito o crédito com
juros menores, esse efei-
to será limitado. Outro

obstáculo é que, conforme mos-
trado pelo recente aumento da
inadimplência, e pela queda da
demandade crédito, indicadape-
la dificuldade de alguns bancos
em encontrar clientes de risco
adequado às suas operações, co-
mo no financiamento de veícu-
los, motocicletas incluídas, o re-
curso ao crédito parece ter alcan-
çadoolimitedacapacidadedepa-
gamento de muitos tomadores.
Ademais, no caso de bens durá-
veis em geral, sua renovação não
é frequente e a aquisição acaba
atingindo um ponto de saturação
que desestimula novas compras.

Com isso volto a uma questão
que já abordei neste espaço. A
demanda pelas exportações bra-
sileiras e a expansão do crédito
interno foram os motores mais
importantes da expansão da eco-
nomia nacional de meados até
quase o final da década passada.
Lula como que surfou nessa on-
da, faturou os ganhos políticos
correspondentes e elegeu Dil-
ma. Esta, contudo, já terá a pri-
meira metade de seu mandato
marcada por um cenário de va-
cas magras. Para engordá-las
nãopode mais contar como mes-
mo estímulo que vinha de fora,
nem com o mesmo crescimento
do crédito interno.

Em particular quanto aocrédi-
to, estará correndo um alto risco
se apostar muito na ideia de que
juros mais baixos o ampliarão
substancialmente. Em síntese,
estes não serão tão baixos como
alardeia a propaganda oficial e
de alguns bancos. Nem o crédito
seexpandirá como anteriormen-
te, pois os sinais indicam ser me-
nor a disposição dos brasileiros
de tomá-lo.

✽

ECONOMISTA (UFMG, USP E

HARVARD), PROFESSOR ASSOCIADO

À FAAP, É CONSULTOR

ECONÔMICO E DE ENSINO SUPERIOR

SINAIS PARTICULARES

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)

Contra o
Estado-anunciante

●✽
ROBERTO
MACEDO

Poupança, juros,
crédito e resultados

COMISSÃO DA VERDADE
O ovo e a galinha

Como era fácil prever, componen-
tes dessa comissão declararam,
antes mesmo de sua instalação,
que vão apurar somente as ações
dos agentes de Estado nos chama-
dos “anos de chumbo”. Que “es-
se negócio de apurar os dois la-
dos é bobagem”. Quer dizer que
violação dos direitos humanos va-
le só para um lado da moeda e as
famílias dos militares – normal-
mente jovens obrigados a cum-
prir o serviço militar – que foram
vítimas de atentados, assim co-
mo civis roubados, sequestrados
ou mortos pelos que “combatiam
o regime militar” (forma delicada
de intitular os terroristas) da épo-
ca não terão nenhuma resposta
dessa comissão? Realmente, boba-
gem seria acreditar que uma apu-
ração justa, equilibrada e, princi-
palmente, sem ranço ideológico
poderia resultar dos trabalhos

dessa que deveria chamar-se Co-
missão da Meia Verdade. A ques-
tão não é defender um ou outro
lado. E fica a pergunta: o que sur-
giu primeiro, o ovo ou a galinha?
HELEO POHLMANN BRAGA
heleo.braga@hotmail.com
Ribeirão Preto

Vítimas viram réus?

Se, conforme um integrante da
comissão, só será investigado o la-
do das vítimas, que sofreram vio-
lações dos direitos humanos, en-
tão, que nome se dá aos que mor-
reram vitimados pelos militan-
tes? Réus? Alguém precisa expli-
car à família de Mário Kozel Filho
que ele é réu! Quem o mandou
trabalhar e cumprir seu dever no
Exército? Quem o mandou tentar
socorrer um carro batido na pare-
de do quartel? Que vergonha!
DEBORAH MARQUES ZOPPI
dmzoppi@uol.com.br
São Paulo

Menos iguais

Meia verdade, no bom entendi-
mento, é desinformação ou men-
tira. Como pode o sr. Paulo Sér-
gio Pinheiro dizer que os atos de
terrorismo praticados por militan-
tes de esquerda ficarão de fora da
investigação? Parafraseando Or-
well, as vítimas do terrorismo são
menos iguais que as da ditadura?
ULYSSES F. NUNES JUNIOR
ulyssesfn@terra.com.br
São Paulo

Os esquecidos

Os agentes do Estado vítimas das
organizações terroristas, como,
por exemplo, o capitão PM Alber-
to Mendes Júnior, o soldado do
Exército Mário Kozel Filho – tam-
bém o capitão Charles Rodney
Chandler (EUA) –, bem como de-
zenas de outros serão esquecidos
pela Comissão Nacional da Verda-

de (CNV). Se há um procedimen-
to apuratório, a verdade tem de
prevalecer sobre toda a mentira a
que assistimos até hoje!
ALOISIO PEDRO NOVELLI
celnovelli@terra.com.br
Marília

Doa a quem doer...

A CNV começou mentindo. An-
tes da nomeação de seus integran-
tes, dizia-se não haver revanchis-
mo em seus propósitos. Consti-
tuída, o ministro do STJ declarou
que o colegiado poderá contri-
buir para a “reconciliação nacio-
nal”, sem nenhum “revanchis-
mo”, e atuará “doa a quem doer”
(12/5, A4). Sendo assim, reconci-
liar é congraçar e pacificar, en-
quanto doer a quem doer é de su-
por haver dois lados passíveis da
ação em questão. Mas o diploma-
ta Paulo Sérgio Pinheiro declarou
que “nenhuma comissão da ver-
dade teve ou tem essa bobagem

de dois lados, de representantes
dos perpetradores dos crimes e
das vítimas. Isso não existe”.
Com absoluta “imparcialidade”,
segundo o diplomata, a comissão
vai apontar os militares como as-
sassinos, torturadores e violado-
res dos direitos humanos e, ao
contrário, o pessoal que seques-
trou, assaltou, matou, violou a lei
na tentativa de implantar o comu-
nismo no Brasil... Um grande gol-
pe de Estado, sim, impedido pe-
las Forças Amadas, que no seu de-
ver constitucional o evitaram
com bravura, com o sacrifício da
própria vida, como, por exemplo,
o soldado Mário Kozel Filho em
São Paulo, o sargento Carlos Ca-
margo em Leônidas Marques, no
Paraná, o tenente Alberto Men-
des Júnior, na Operação Registro,
e tantos outros. É uma grande in-
coerência a presidente nomear
sua ex-defensora e deixar fora da
comissão alguém que se possa
contrapor aos fatos aventados. Is-
so é um julgamento em que o acu-

sado não tem direito a defesa.
VICENTE MUNIZ BARRETO
dabmunizbarreto@hotmail.com
Cruzeiro

Revanchismo

Eu era tenente assistente social e
dentista do Regimento de Cavala-
ria 9 de Julho da antiga Força Pú-
blica e me lembro de quando o ca-
bo João Costa, guiando um cami-
nhão da entidade, se viu empare-
lhado por um carro de onde um
terrorista barbudo deu uma raja-
da de metralhadora que atingiu a
mão do policial e parte do cami-
nhão. Na primeira página do Es-
tadão de 15/5 li que “a Comissão
Nacional da Verdade se dedicará
à investigação das violências de di-
reitos humanos praticadas por
agentes do Estado no regime mili-
tar. Os atos de terrorismo por mi-
litantes da esquerda ficarão de fo-
ra”. O lado a ser investigado é o
das “vítimas”, afirma o diplomata
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EUGÊNIO
BUCCI

Cabe ou não? Convocar Gurgel e a patroa

LOREDANO

O dinheiro público
entra pela porta e a
independência crítica
é expulsa pela janela

Os juros não serão
tão baixos nem o
crédito se expandirá
como quer o governo
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Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 17 maio 2012, Primeiro Caderno, p. A2.




