
Em tempo: o senador

tucano aparece tanto

no noticiário que os jornalistas

de Brasília o apelidaram

de Álvaro Todos os Dias.

O PT recebeu ontem a visita

do polêmico deputado grego

Alexis Tsipras, que chefia uma

delegação grega do SYRIZA,

coalizão de esquerda integrada

por partidos e organizações

independentes. Tsipras é

o líder parlamentar que liderou

o movimento contra o pacote

de austeridade da Grécia.

A senadora Vanessa

Graziottin, que é do

Amazonas, pediu a palavra

no plenário da casa para

parabenizar o Corinthians.

Ao ouvir a colega, o senador

tucano Álvaro Dias não se

aguentou e perguntou se

o Lula, de quem ela é amiga,

já sabia da vitória do Timão já

que ele nunca sabe de nada...

O senador Paulo Paim

(PT-RS) será o novo relator

do projeto de lei que criminaliza

a homofobia. A relatora original

era Marta Suplicy, mas ela

assumiu o Ministério da Cultura

em setembro. O projeto, que

está na Comissão de Direitos

Humanos, inclui a homofobia

entre os crimes de racismo.

O ex-presidente Lula

assistiu ao jogo do

Corinthians no domingo com

a família em São Bernardo.

Depois do apito final, celebrou

com um post no Facebook.

O recesso no Congresso só

começa dia 22, mas será

impossível encontrar alguém

por lá a partir de sexta-feira.

Dilma Rousseff viajou muito

mais em 2012 do que em

2011 por causa das campanhas

municipais. Seu destino mais

frequente foi São Paulo.

●

Depois de perder a eleição municipal em

PortoAlegre, a deputada (e musa do Congresso

Nacional) Manuela D’Ávila receberá um modesto

prêmio de consolação. Ela assumirá formalmente

amanhãa liderança da liliputiana bancada

do PCdoB na Câmara dos Deputados.
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●

●

●

●

A ideia de Brics emergiu nos últimos 10 anos como conceito relati-
vo ao futuro da economia. Projeções que, turbinadas por sua de-
mografia e expansão do PIB, mudariam o eixo dos mercados mun-
diais. Essas grandes nações (Brasil, Rússia, Índia e China) alcança-
ram status de “usinas de crescimento”. Ascederam já que nas últi-
mas duas décadas conseguiram se adaptar exitosamente aos con-
tornos cambiantes da economia global. Num mundo em que a ge-
ração de empregos é a chave do sucesso econômico e social, esses
países foram capazes de trilhar caminhos alternativos de modo a
que suas economias estivessem sempre ocupadas na produção de
conteúdo local. O crescimento liderado por exportações da Chi-
na; a expectativa dos benefícios de uma economia em transição pa-
ra o mercado na Rússia; o empreendedorismo tecnológico e popu-
lar na Índia, e a “Substituição de Importações 2.0” do Brasil manti-
veram a economia aquecida e as tensões sociais mais arrefecidas.

O futuro dos Brics como motores do crescimento global residirá
não tanto em como esses países de adaptam à economia, mas como
eles a moldam. Tal “transmutação econômica” implica que estes
países evoluam da condição de eficientes “camaleões” (sobretudo
mediante políticas industriais e de comércio orientados para a no-
ção de conteúdo local) em direção a converterem-se em “vetores”
de conhecimento e inovação. Nesta trajetória, o conceito de Brics
não poderá se resumir apenas a considerações de natureza econô-
mica. As quatro gigantes nações perderão espaço na corrida pela
competitividade no século 21 se fiarem-se tão somente ao peso rela-
tivo de sua demografia e à noção de que a conjuntura internacional
do último quarto de século — que permitiu a ascensão dos Brics —
continuará a mesma nas décadas por vir. Será interessante obser-
var como esses países articularão sua projeção de poder, influência
e prestígio à tarefa da continuada prosperidade econômica.

Será no entanto um equívoco supor que a China assumirá gran-
des responsabilidades globais — que seriam naturais a uma fun-
ção de liderança. O projeto de poder chinês estará dimensionado
sobretudo à sua vizinhança geopolítica asiática. A China não se
expandirá, mantendo-se “desinteressada” dos grandes temas po-
lítico-militares globais. Reterá no entanto em seu discurso suas
pretensões quanto à (re)união com Taiwan. Ou seja, uma “Absor-
ção Concêntrica” do entorno à força centrípeta de Pequim. A Chi-
na só projetará poder na medida em que não se crie uma tensão
com seu projeto de prosperidade. Mudança de DNA para a China
significa deixar de ser uma “Nação-Comerciante” para tornar-se
uma megaprodutora de bens de alto valor agregado.

O Brasil não busca irradiar poder, mas prestígio. Entende que
para tanto o status de membro permanente do Conselho de Segu-
rança da ONU é escala obrigatória. Em temas mais amplos da ce-
na global, continuará com sua equilibrada política baseada em
“princípios” e no multilateralismo. Liderará a cooperação regio-
nal via a União Sul-Americana de Nações. Mudança de DNA no
Brasil significa fazer com que os ganhos de produtividade e cur-
vas de aprendizado da Substituição de Importações 2.0 criem as
bases para um país denso em tecnologias e inovação. ■

●

Manuela D’Ávila recebe prêmio
de consolação amanhã

Enquanto o PSDB se organiza para promover uma grande reforma em seus organogramas em 2013,
duas perguntas rondam tucanos de todas as plumagens, estados e patentes. Quando José Serra vol-
tará ao Brasil? E o que está passando na cabeça dele? Sabe-se que, depois da derrota na eleição pau-
listana de outubro, o ex-governador foi passear uns dias em Buenos Aires e depois embarcou para
os Estados Unidos. Atualmente, Serra não conta com assessoria de imprensa, não tem conversado
com interlocutores e não enviou sinais de fumaça sobre suas pretensões para 2013. Ontem, ele (que
é palmeirense roxo) deu sinal de vida: parabenizou o Corinthians pelo Facebook. E só. Mas a vida
segue e o partido toca o barco. A coluna apurou que o vereador eleito (e serrista) Andrea Matarazzo
deve ser escolhido por unanimidade o presidente dos tucanos paulistanos. Pedro Tobias e Duarte
Nogueira estão no páreo para o comando estadual da legenda. ■

No plano nacional, o senador Aécio Neves será

aclamado presidente do PSDBem maio, quando

ocorre a convenção nacional tucana. Antes disso

acontecem os encontros municipais e estaduais.A

ideia é que o partido passe por uma reforma geral de

fio a pavio. Espera-se que Serra tenha voltado até lá.

Wilson Dias/ABr

Futuro dos tucanos
será definido em maio
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pobreeinvestimentosnaáreairiamgarantirmuitaeconomia. ➥ P31

Será um equívoco supor que a China
assumirá grandes responsabilidades globais

MOSAICO POLÍTICO

O alto custo da falta de nutriente no solo

A Diageo fechou parceria com a agência You Create com objetivo de

daroportunidade para criativos independentes (não apenas os que

trabalham em grandes agências) produzir ações para a marca. ➥ P21 ➤

Johnnie Walker e os criativos
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CURTAS

Os Brics continuam
em ascensão?

Serra some do mapa e PSDB toca o barco

“Lula da Silva
não é nada mais
nada menos do
que aquele
homem
trabalhador”

PRONTO, FALEI
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 18 dez. 2012, Mosaico Político, p. 3.




