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Crescimento além
do discurso

A solução é
alugar o Brasil?
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tem uma medida numérica do
quesejamonopólio.Semessamedida, não se consegue regular o
setor. Além disso, a mistura de
igrejas com emissoras é um festim pagão, sem regra nenhuma.
Para complicar um pouco mais,
autoridadespúblicaseparlamentares são acionistas ou donos
ocultosde redesderádioetelevisão, nas quais eles mandam como coronéis eletrônicos.
Em resumo, o que ocorre no
Brasil é incompatível com qualquer modelo democrático, seria
considerado ilegal nos Estados
Unidos, na Europa ou no Canadá.Eaquiterminamosnossabreve recapitulação histórica – que
só se faz necessária porque, embora todos a conheçam,
quase todos fingem não
saber. Sigamos adiante.
Hápouco mais de uma
semana, ojornal Folha de
LOREDANO
S.Paulo, em reportagem
de Julio Wiziack, noticiou que o governo federal prepara um decreto
para tentar pôr ordem –
um pouco, pelo menos –
no caos. O ponto mais
forte dos planos do Palácio estaria na limitação
do aluguel de horários,
de horas e horas seguidas,dentrodaprogramação de várias emissoras e
de várias redes de rádio e
de televisão.
Oleitor,quetambémé
telespectador, sabe do
que se trata. O mecanismotemservidoparapastores evangélicos comprarem faixas fixas da
programação. De posse
de seus horários, eles difundem suas religiões e
angariam fiéis contri-
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É necessário que o
aluguel de TV acabe ou,
pelo menos, seja muito
mais limitado do que é

buintes. O negócio dá sinais de
ser bem sustentável, e prospera.
No mesmo filão estão essas telelojas de quinquilharias, que vendempanelas,tapetes,brincos,relógios e armários embutidos nos
horários que também alugam na
TV. Com grande sucesso.
Embora a plateia não proteste
(quem nunca comprou pela TV
um jogo de facas Ginsu ou uma
cartelademeiasVivarinaqueatire a primeira pedra), é necessário que a prática seja interrompida, pois ela ofende o princípio legal (e ético) da concessão pública. É um atalho privado que subverteaconcessãopública.Aooutorgar uma frequência de TV a
uma empresa privada, credenciando-a a explorar comercialmente aquele canal (que é um
bem público), o poder público a
transformaemprestadoradeserviço público. Para ser concessionária, a empresa deve atender a
vários requisitos, que dão ao Estado a segurança de que ela saberá cumprir ao menos o que a
Constituiçãoda RepúblicaFederativa do Brasil, em seu artigo
221, exige das estações de rádio e
televisão, de dar “preferência a
finalidades educativas, artísticas, culturais e informativas”.
Ora, se essa empresa, após ganhar a concessão, aluga o seu horário, ela abre mão de exercer o
controle sobre aquela faixa da
programação e delega esse controleaumterceiroquenuncapassou por uma avaliação do Estado
paraprestaresseserviçopúblico.
De seu lado, aquele que obtém o
horário mediante o pagamento
de um aluguel está usurpando
uma concessão pública que jamais obteve pelas vias legais normais. Claro que há justificativas
jurídicas para essa locação – há
justificativas jurídicas para tudo
–, mas que ela agride o princípio
da concessão pública, por favor,
isso é mais do que evidente.
Por isso, enfim, é necessário
que o aluguel de TV acabe ou, pelomenos, seja muito mais limitado do que é. Por isso, também,
por alguns dias, o projeto do governo até soou como boa notícia.
Mas aí veio o ministro Paulo Bernardo(Comunicações),comoeste jornal noticiou na semana passada, e declarou que acabar com
o aluguel de horário não está na
agenda. Que pena. Que banho de
água fria.
No Brasil, o espaço público é
representado, mediado e muitasvezescontidopeloquesepassa dentro das programações das
redes de TV. Se elas podem ser
alugadas assim, sem mais nem
menos,estamosalugando o Brasil. Sem tirar nem pôr. O ministro não é maluco beleza, mas
não acha ruim. E Raul Seixas se
diverte.
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do Brasil.
Comotodossabem(equasetodos fingem não saber), não há
marco regulatório que discipline
essa área no Brasil. O que existem são retalhos de leis engruvinhadasedecretosestrábicos,embaralhados num cipoal que, sem
trocadilho,éaprópriaselva. Desde 1962 (data do Código Brasileiro de Telecomunicações), passando pelos rearranjos autoritários de 1967, até os improvisos e
puxadinhos jurídicos que se
amontoaram com o fim da ditadura, o espectro eletromagnético nacional é uma terra de ninguém.AConstituiçãode1988definiu as emissoras de rádio e de
TV como serviço público que deveria estar a salvo de oligopólios
e monopólios.Como nunca houveleiqueregulamentasseasboas
intençõesconstitucionais,atéhoje a administração pública não
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OBancoCentralacertouquando adotou a trajetória de redução da taxa Selic, evitando o erro
espetacular do governo Lula na
crise de 2008-2009. Mas essa
mudança está longe de ser suficiente. Há obstáculos que precisariamserremovidoscomurgência nas áreas de investimentos e
de tributação. É preciso, por
exemplo, desonerar os investimentos privados de forma radical, acelerar a depreciação de
equipamentos e corrigir os abusos nos setores de insumos básicos, como é o caso do gás e da
energia elétrica, em que, de cada
R$ 1 gasto, R$ 0,52 vai para tribu- ✽
EX-GOVERNADOR E EX-PREFEITO
tos e recolhimentos.
Já a área de saneamento bási- DE SÃO PAULO
co paga mais de R$ 2 bilhões anuais de PIS-Cofins, que poderiam estar
sendo investidos de forSINAIS PARTICULARES
ma rápida pelas empresas estaduais e municipais. Isso reduziria o superávit primário? Ora,
hoje essas empresas têm
de recorrer ao financiamentodoFGTSedaCaixa Econômica Federal –
além de demorado, também é considerado vetor de déficit público.
Eaqui tratamosdaoutrapeçadomodeloesgotado:obaixoinvestimento governamental, cuja
taxa tem até declinado
no governo Dilma. A retomada desses investimentosbeneficiariaaatividade econômica no
curto prazo e, no médio
e no longo prazos, reduziria o custo Brasil. Para
isso – embora dolorosas
para o partido do goverJuízo, precisa-se
no e a coalizão do poder
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O modelo lulista perdeu
o vigor, e em razão dos
fatos, não por alguma
conspiração da imprensa

compositor
RaulSeixasmorreu no dia 21 de
agosto de 1989,
aos44anos.Deixou canções
que acabaram se tornando clássicas, pois hoje nos acostumamos a chamar de “clássicos” os
produtos da indústria cultural,
assim como se dizem “clássicos”aquelesjogosdefutebolem
que se enfrentam times famosos. Raul Seixas, de todo modo,
não é mercadoria barata. Mereceserouvidoatéhoje.Principalmente hoje. Seus refrões ressoamcomofundomusicalirônico da cena política nacional.
Um desses refrões a gente escutaemAluga-se,emqueelepropunha, como num discurso de
candidato, sua bandeira mais
que satírica: “A solução é alugar
oBrasil”.Naquelestempos,oroqueiro baiano criticava o que se
chamava de “entreguismo”, dizendoqueera horade“darlugar
pros gringo entrar”.
Agoraotermo“entreguismo”
saiu de moda. A conversa é outra. Nos dias atuais, a letra de
Raul é evocada por uma prática
que virou febre: o aluguel de horários em emissoras de televisão. Por brasileiros mesmo, ao
menos por enquanto.
Antes de descortinarmos os
mistérios da locação das ondas
eletromagnéticas, porém, seria
recomendável, para benefício
daclareza,umabreverecapitulaçãodasregrasjurídicasdesconexas que transformaram o setor
numa mistura de rock baiano,
carnaval, privilégio e macumba.
Depois cuidaremos do aluguel
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uas das principais molas que
impulsionaram
a economia brasileira nos últimos anos têm
perdido sua elasticidade: a demanda internacional por matérias-primasagromineraiseocrédito ao consumo. A primeira sofre os efeitos da contração do
crescimento mundial, que se
prolongará por alguns anos. Não
necessariamente haverá um colapso dos preços das commodities brasileiras, mas as receitas
de exportações e os investimentosnessaáreaperderãovelocidade. Quanto ao crédito ao consumo, basta mencionar que 90%
das famílias brasileiras revelaramnãoterdisposiçãoparaendividamento adicional. Elas gastam,atualmente,30%desuarenda em juros e amortizações da
dívidajáassumida,proporçãosuperior à das famílias norte-americanas. Assim, as tentativas de
estímulo ao consumo via crédito não terão impacto forte nem
duradouro.
Nessecontexto,nãoédeestranharque aeconomia esteja seretraindo.Denovo,nenhumcolapso, mas um declínio da taxa de
crescimento a cerca de metade
donívelobtidonogovernopassado. De fato, é o modelo – chamemosassim–lulistadecrescimento que perdeu o vigor.
Quais foram as principais peças desse modelo? Em resumo:
● crescimento médio razoável, puxado pelo consumo, com
baixos investimentos, aumento
rápido das importações e preço
ascendente das commodities
exportadas;
● diminuiçãodataxadedesemprego em razão do crescimento
das ocupações menos qualificadas. Entre 2009 e 2011, o aumentodosempregoscomcarteiraassinada foi de 5,9 milhões na faixa
deatédoissaláriosmínimos;acima dessa faixa, a queda foi de 1,2
milhão;
● juros elevadíssimos, de um
lado, exigindo despesas fiscais
emtornode6%doprodutointerno bruto (PIB) e, do outro, atração abundante de aplicações financeiras do exterior;
● forte sobrevalorização cambial, tornando as importações
maisbarataseasnossasexportações menos competitivas, o que
acelerou a desindustrialização
do País;
● reduzidataxadeinvestimentopúblico–dasmenoresdomundo –, com reflexos nas deficiências da infraestrutura;
● ampliaçãodasdistorções tributárias, que, ao lado dos altos
encargos financeiros, das carências na infraestrutura e da sobre-

prevalecente –, são essenciais
mudanças no aparato governamental com a introdução de técnicas de planejamento, hoje ausentes, e melhora de sua capacidade executiva, hoje tão baixa.
Além disso, há possibilidades
imensas nas parcerias com o setor privado na área, por exemplo, de hidrovias e de estradas.
Bastaria que o governo federal
substituísse o seu modelo inepto de concessões pelo modelo
paulista.
Quanto ao saneamento, além
da eliminação do PIS-Cofins, é
preciso que o endividamento
junto ao FGTS não seja mais entendido como dívida bancária
do setor público. O governo federalpromoveuaretiradadaPetrobrásedaEletrobrásdacontabilização do resultado primário.
Há como dizer que Sabesp, Copasa e Sanepar, por exemplo, tenhamgestãopiordoqueadaquelas empresas?
Volto a um tópico que há muito tenho abordado: Rio de Janeiro,SãoPaulo e outras grandescidades têm uma demanda infinita por metrô e trens urbanos. O
governo federal nuncaentrou de
verdade nesse setor, e os Estados e municípios não têm condições fiscais de dar conta das
obras necessárias. Isso tem de
mudar, e a possibilidade é dada,
paradoxalmente, por um erro
monumental: o trem-bala São
Paulo-Rio – uma verdadeira alucinação, que custará pelos menos R$ 65 bilhões. Esse projeto
deveria ser suspenso e substituído por um programa federal que
mobilizariaaquelemontantepara investimentos massivos nos
trilhos urbanos.
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valorização cambial, elevaram o
custo Brasil às nuvens;
● e sistemática substituição
dasaçõesparamelhoraraeficiência das redes de saúde e educação pela contínua criação de
ações midiáticas.
Emfacedissotudo,nãoespantaoreduzidocrescimentodaprodutividade da nossa economia:
1,2% nas últimas duas décadas,
equivalente a dois terços da taxa
da economia norte-americana.
Esse modelo não é mais sustentável–enãoporcausadealguma conspiração da imprensa,
masemrazãodos fatos,dalógica
econômica e de dois círculos viciosos à frente: desaceleração
das receitas fiscais por causa da
retração da atividade econômica
e queda do emprego caso os empresáriosdesconfiemdequearetomadadodinamismodaeconomia pode demorar.
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Fórum dos Leitores
dos no famoso PAC.
DELTA
Inidônea

A Controladoria-Geral da União
(CGU) declarou a Delta Construções inidônea e proibiu novos
contratos da empresa com órgãos públicos. A campeã das
obras do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) já recebeu R$ 4 bilhões do governo
desde 2001, uma montanha de dinheiro. Independentemente de
“futuras” licitações da quais a empresa estará fora, é importante divulgar as informações sobre todas as obras contempladas pela
Delta: prazos de entrega, seu estágio atual e, para os casos de obras
inacabadas, como ficarão ou serão geridas daqui para a frente,
até a sua conclusão. Essas informações se justificam em respeito
aos contribuintes deste país e
são a oportunidade para o governo confirmar a propalada gestão
de excelência nos projetos incluí-

RENATO DE REZENDE PIERRI
Renato.pierri@cerp.com.br
São Paulo

‘Pente-fino’

Contratos da Delta em andamento vão passar, agora, por um “pente-fino”. Pergunto: Quem fará esse levantamento? Uma comissão
de governistas coordenada pelo
PT? E cadê a responsabilidade da
gerentona do PAC?
VAGNER RICCIARDI
vbricci@estadao.com.br
São Paulo

MONTE CARLO
Escutas ilegais

Mais uma operação da Polícia Federal corre o risco de virar pó. As
escutas telefônicas da Operação
Monte Carlo, que desmontou o
grupo de Carlinhos Cachoeira, fo-

ram consideradas ilegais por um
desembargador, e só é preciso
mais um voto no Tribunal Regional Federal da Primeira Região
(TRF-1), de Brasília, para ir por
terra todo o trabalho investigativo, dificultando a atuação do Ministério Público. O magistrado
Tourinho Neto sustenta que as
escutas só podem ser usadas de
forma excepcional e que o delegado errou ao basear o seu pedido
em denúncias anônimas. Ora,
diante das circunstâncias do caso
concreto, o juiz de primeiro grau
entendeu suficientes os argumentos apresentados, tanto é que
houve a autorização judicial. Ambos os juízes fizeram uso do princípio do livre convencimento motivado, mas não nos podemos esquecer de que o Direito existe para servir à sociedade, e uma decisão favorável à impunidade seria
desastrosa. Vamos torcer para
que, no final do julgamento, os
bandidos que podem contratar
os melhores advogados não ba-

tam palmas mais uma vez.
DALILA DE MELLO C. VIEIRA
dalilamelloc@hotmail.com
Alfenas

Houve crime?

A nós interessa apenas saber se o
sr. Cachoeira cometeu de fato as
ações criminosas. Com o seu voto, o desembargador Tourinho
Neto prejudica a sociedade brasileira como um todo. Cabe ao sr.
Cachoeira um julgamento justo,
com direito à defesa, como todas
as pessoas que cometem crimes.
VITÓRIO F. MASSONI
suporte@eam.com.br
Catanduva

CPI
Novela mexicana

Os governadores Marconi Perillo
(PSDB-GO) e Agnelo Queiroz
(PT-DF) foram à Comissão Parla-

mentar de Inquérito (CPI) do Cachoeira com o crachá de santos
e, depois de muita lorota, cinismo e declarações de fazer inveja
a novelas mexicanas, receberam
um atestado, por ora, de puros e
inatacáveis. Devem ter saído de
lá direto para o Vaticano...
VICENTE LIMONGI NETTO
limonginetto@hotmail.com
Brasília

Lula fez escola

Pelo que se viu na CPI, até agora,
a situação é esta: praticamente todos os partidos se atolaram na lama da corrupção e, por isso, seus
membros fazem teatro em público para o povão e se acertam nos
bastidores. Parece que o tom é “o
meu governador é menos corrupto que o seu!”. E Lula fez escola:
ninguém sabia que Cachoeira era
bicheiro. Mas para que se preocupar? Vêm aí o Natal, o carnaval, a
Copa do Mundo, a Olimpíada, e,

daqui a alguns dias, ninguém
mais se lembrará de nada e todos
os corruptos serão reeleitos. Pobre país!
JOSÉ MILTON GALINDO
galindo52@hotmail.com
Eldorado

Picuinhas

Inaceitável o comportamento de
nossos representantes na CPI,
que põem as picuinhas de seus
companheiros, colegas e, principalmente, partidos políticos acima, mas muito acima, dos interesses da Nação.
SEBASTIÃO HETEM
sebahetem@ig.com.br
Taiúva

SEGURANÇA
Arrastões em São Paulo

Segundo o secretário de Segurança Pública de São Paulo, Antonio

