
O ministro das Comunicações,
Paulo Bernardo, prometeu on-
tem que até o final deste mês a
Agência Nacional de Telecomu-
nicações (Anatel) irá concluir
o Plano Geral de Metas da Con-
corrência, o qual estabelecerá
que as companhias comparti-
lhem antenas de celulares. De-
pois de pronto, a presidente
Dilma Rousseff assinará o de-
creto que validará o plano.

Segundo o ministro, o obje-
tivo é reduzir o custo do servi-
ço ao consumidor, pois os in-
vestimentos das empresas di-
minuirão drasticamente. Ele
também conta com a entrada
da Nextel na briga por usuá-
rios de internet 3G para baixar
os preços.
Bernardo, que afirmou des-

conhecer o fato de que inter-
net no Brasil é uma dasmais ca-
ras do mundo, espera o cresci-
mento acima de 100% para o
uso de internet móvel no país.
“Omercado continua solici-

tando a melhora dos serviços e
nossa tarefa é criar condições
de que as empresas atendam a
demanda. Hoje, como aconte-
ceu com a telefonia móvel, as
pessoas compram um tablet ou
um smartphone antes de te-
rem um computador pessoal
em casa”, diz o ministro.

4G
Ciente da baixa qualidade da in-
ternet móvel no país, Bernardo
acredita que com o início dos
serviços de 4G, as redes 3G fi-
quem descongestionadas. Para

que as empresas acelerem os in-
vestimentos na rede, o governo
deve reduzir as alíquotas de PIS
e Cofins paramateriais de cons-
trução que seja utilizados na in-
fraestrutura de novas torres.
“Analistas previram que tere-
mos nos próximos anos um bi-
lhão emeio de conexõesmáqui-
na-máquina. Precisamos ter
uma rede forte”, avisa.

Punição
Bernardo reitera a posição do
governo em punir operadoras
que possuem alto índice de re-

clamações ou que “enganam”
usuários ao derrubar ligações
propositadamente.
Ele diz que a função primá-

ria do governo é garantir o di-
reito dos cidadãos. “Isso não
pode ser considerada uma in-
tervenção. Tivemos um núme-
ro elevado de reclamações e
precisávamos colocar um freio
nisso. Caso aconteçam novos
casos, o governo irá punir as
operadoras novamente. Espera-
mos que com a entrada de no-
vas companhias os serviçosme-
lhorem”, alerta. ■ G.M.

A política brasileira de proteção
à indústria contra as importa-
ções voltou a ser atacada ontem,
em evento promovido pela em-
presademídia britânicaTheEco-
nomist. Segundo os especialis-
tas, o protecionismo nacional
atrasa o desenvolvimento da in-
dústria inovadora, favorecendo
a produção de artigos de menor
valor agregado.
Entre outras reclamações, eles

também criticaram as interven-
ções do governo em áreas como
ade energia e a bancária.O argu-
mento é que a equipe econômica
utiliza empresas estatais como
instrumento político.
Para Sergio Lazzarini, econo-

mista do Insper, o governo fede-
ral precisa definir com critérios
objetivos que tipo de indústria o
país pretende incentivar. Ele diz
que, em alguns casos, não há
meios de estancar a perda de
competitividade. As indústrias
fadadas a fechar são, principal-
mente, as fabricantes de itenspa-
dronizados, como têxteis e calça-
dos demenor qualidade.
“Temos de saber em quais se-

tores somos competitivos. Emal-
guns, não há o que fazer. Sei que
a indústria é importante, e preci-
sa ser protegida,mas existem in-
dústrias e indústrias. Algumas,

apesar do apoio, não tiveramga-
nho de produtividade em déca-
das”, afirma o economista.
Para Lazzarini, o que falta ao

Brasil é coragem para definir
áreas prioritárias em detrimento
de outras. “Temos a ideia de que
o certo é ajudar setores compro-
blemas. Mas nem sempre isso
precisa ser prioridade. Precisa-

mosdestruir criativamente e rea-
locar os recursos”, reflete.
Por fim,ao serquestionado se a

intervenção do governo desesti-
mulaoempresariado,ele foi enfá-
tico.“Nãofaltaambiçãoaoempre-
sário, faltam incentivos corre-
tos”, frisou, mencionando que a
intervenção do governo federal
paracontrolarpreçose taxasde ju-

ros por meio de estatais — como
no caso da gasolina com a Petro-
bras e dos juros bancários com o
Bancodo Brasil e Caixa Econômi-
ca Federal— cria umambiente de
insegurança para os empresários.

Desestímulo
Para Ronaldo Lemos, diretor do
Centro de Tecnologia e Socieda-
de da Fundação Getúlio Vargas,
este é apenas um dos fatores que
desestimulam investimentos no
Brasil. Segundo ele, existe inse-
gurança jurídica no país e isso
tem reduzido a competitividade.
“Não temos ainda o marco civil
da internet, por exemplo. Qual-
quer um que pense em investir
ou empreender no Brasil, ao si-
nal do primeiro embate jurídico,
desiste de investir”, diz Lemos.
Marcello Hallake, sócio do es-

critório de advocacia americano
Jones Day, diz que a burocracia,
a legislação trabalhista e tributá-
ria também podem ser entendi-
das como instrumentos de reser-
va de mercado. Ele entende que
o investidor estrangeiro reage
negativamente a essas barreiras.
“Quando fazemos estudos so-

bre como atuar no Brasil, se as-
sustam com os passivos que te-
rão de arcar. É uma salvaguarda
para as empresas que aqui estão
e um incentivo para investimen-
tos em outros mercados”, afir-
ma Hallake. ■

INDICADOR

Usodacapacidade instaladada indústria
brasileira ficaem80,9% nomêsdeagosto

Gustavo Machado
gmachado@brasileconomico.com.br

A utilização da capacidade instalada (UCI) na indústria brasileira ficou
em 80,9% em agosto, estável em relação a julho, conforme dados da
Confederação Nacional da Indústria (CNI). No mesmo mês de 2011 a
UCI — considerada um indicador de potenciais pressões inflacionárias —
ficou em 82,2%. A CNI informou que, em agosto, o faturamento real
dessazonalizado da indústria aumentou 4,8% frente a julho. Reuters

Marcela Beltrão

Plano demetas para teles sai até fimdomês
Informação foi dada ontem
pelo ministro das Comunicações,
Paulo Bernardo

Economistas criticam barreiras
comerciais contra importações
Naopinião dos especialistas, proteção à indústria pode inibir inovação empresarial e atrasar desenvolvimento
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Para economista
do Insper, governo
precisa definir
com critérios
objetivos o tipo
de indústria que o
país quer incentivar

Henrique Manreza
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 5, 6 e 7 out. 2012, Primeiro Caderno, p. 10.




