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Exportação parece um tema sem grande importância
para quem compra um automóvel produzido no Brasil.
No entanto, esse é um motivo de preocupação. Afinal, o
que dá grau de competitividade à indústria automobilís-
tica de um país é o seu nível de produção. O País é o
quarto maior mercado do mundo e apenas o sétimo
maior produtor, justamente por ter perdido sua capaci-
dade de exportar.

Impacto positivo das exportações significa aumento
de escala de produção. Isso, frequentemente, viabiliza
tecnologias sensíveis a volume, em especial as maravi-
lhas da eletrônica de bordo para segurança e conforto,
além de melhorias de qualidade. No novo regime auto-
mobilístico Inovar-Auto estão contemplados investi-
mentos fortes em pesquisa e inovação, mas não há obje-
tivos claros para o mercado externo. Luiz Moan Yabiku
Jr., novo presidente da Anfavea, coloca como bandeira
de sua gestão a recuperação das exportações até 2017.

Ter produto com bom preço no exterior passa, obvia-
mente, pela cotação do real. Tanto que em 2005, com
câmbio favorável, quase 900.000 unidades (montadas e
desmontadas), 35% da produção anual, deixaram os
portos. No ano passado, apenas 470.000 unidades saí-
ram do país, 14% do produzido. A meta para daqui a
cinco anos é exportar 1 milhão de veículos (20% da pro-
dução). Seria um incomum cenário de equilíbrio: 5 mi-

lhões de unidades em vendas internas, 5 milhões pro-
duzidas, 1 milhão de veículos exportados e o mesmo
tanto de importados.

No ano passado o Brasil importou 795.000 veículos,
70% mais do que exportou. Uma saída indica a desvalori-
zação cambial – boa para exportar e segurar importações
–, porém só colocaria a sujeira do custo Brasil para baixo
do tapete. Um real fraco, por sua vez, aumenta os custos
de certos componentes sofisticados, que continuarão a
vir do exterior e aplicados em produtos nacionais.

Há várias sugestões de estímulos às vendas externas:
simplificação do processo aduaneiro, mudanças na le-
gislação burocrática e retirada de encargos fiscais indire-
tos ou invisíveis, na longa cadeia produtiva, estimados
em quase 9%. Nenhum país se dá ao luxo de exportar im-
postos, típico cacoete brasileiro.

Alguns dos problemas históricos se concentram nos
portos e o governo enfrenta resistências para vencer o ar-
caísmo. Só agora alguns deles passam a funcionar 24 ho-
ras por dia, fundamental para escoar volumes. Faltam,
até, pátios para estocagem de veículos. Faz pouco tempo
a guerra fiscal entre os portos estaduais, com desconto
de alíquotas do ICMS, levava automóveis vindos do exte-
rior a reconquistar boa parte da competitividade perdida
com o imposto de importação. Em outros termos, deses-
tímulo a quem produz internamente.
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Exportar importa muito
PARA fábrica de Betim (MG), Fiat também reserva
novidades, que a coluna antecipa. Cronograma
refere-se ao início de vendas. Começo de 2014: no-
vo Fiorino (cara de novo Uno); um ano depois, iní-
cio de 2015, novo Doblò (projeto 263); segundo
trimestre de 2015, o aguardado subcompacto
(projeto 344) sucessor do Mille. Strada cabine du-
pla de três portas, fácil de produzir, ainda sem
confirmação.

ALÉM da GM, que já decidiu entrar no mercado de
subcompactos (provável inspiração no sucessor do
Opel Adam), Renault também vai mergulhar nos
modelos pequenos de uso urbano preferencial.
Projeto para o Brasil será específico, sem aproveitar
quase nada do Twingo francês. Assim o VW Up!,
talvez ainda no final do ano, terá muita concorrên-
cia à frente.

LEVANTAMENTO da Anfavea indica: 62 marcas
de veículos leves e pesados – total de 1.744 mode-
los e versões – estão em lojas hoje. Compara-se
apenas à China, estima a coluna. Ou seja, opções de
sobra, concorrência acirrada.

ESCALADA dos juros básicos (Selic) não deve ser
repassada para taxas do crédito ao consumidor. Es-
tas dependem bem mais da inadimplência (que re-

siste a cair) e da disputa entre bancos e financeiras.

NOVOMaserati Quattroporte, por R$ 950.000, fi-
cou maior (5,26 m de comprimento) e ao mesmo
tempo apertado em nicho minúsculo do mercado.
Impressiona pelos materiais internos de acaba-
mento, em especial na parte inferior do painel,
além de itens de conforto. Motor V-8, biturbo novo,
de 3,8 L/530 cv/66,3 kgf·m, apesar de 1.900 kg do
carro, confere 0 a 100 km/h em apenas 4,7 s.

IMPORTAÇÕES recuaram 25% no primeiro
quadrimestre de 2013 frente a 2012, segundo Abei-
va, associação de empresas sem produção na-
cional. Por enquanto, a entidade não revisou suas
previsões. Há sinais contraditórios, como a recu-
peração em abril de suas marcas, atribuída ao sis-
tema de cotas do México que afetou, no mês passa-
do, veículos importados por associados da Anfavea.

LEITORES reclamam que Detrans estaduais têm
recusado, sistematicamente, cancelamento previs-
to em lei de multas de classificação leve para bons
motoristas, transformáveis em advertência como
viés educativo. Quem quer perder arrecadação? De-
pois negam existência da indústria de multas. Con-
versa que não dá para acreditar, desmistificada por
fatos como esse.

» GRASIELLE CASTRO

P
ara corrigir um erro, o
Ministério da Educação
vai aumentar o rigor na
contratação de profes-

sores das universidades fede-
rais. Em vez de pedir apenas o
título de graduação — como
saiu, equivocadamente, na Lei
nº 12.772 de dezembro do ano
passado —, a pasta voltou a exi-
gir o título de doutorado a quem
quiser se candidatar às vagas de
docente. A exigência deve ser
restabelecida nos próximos
dias, por meio de medida provi-
sória (MP). Até a noite de on-
tem, o governo ainda estudava
o que fazer com os concursos já
abertos. Uma das alternativas
em estudo é a inclusão de uma
cláusula que permite a suspen-
são do concurso em andamen-
to e a reedição do edital, ade-
quado à nova norma. 

"Se a universidade ainda
não realizou o concurso, evi-
dentemente poderá fazer uma
adequação do edital à nova le-

gislação, vai depender de ouvir
a procuradoria de cada univer-
sidade", explica o secretário de
Educação Superior (Sesu), Pau-
lo Speller. Segundo ele, a medi-
da resguarda a autoridade e a
autonomia das instituições.
"Você coloca o ‘sarrafo’ mais
em cima, mas, ao mesmo tem-
po, dá autonomia as universi-
dades", explica. 

O ministro da Educação,
Aloizio Mercadante, acrescen-
ta que os casos excepcionais
terão que ser analisados pelo

Conselho Universitário. Antes
da lei que está em vigor, os de-
partamentos podiam contra-
tar mestres e graduados, mas
não dependiam do aval de ou-
tras instâncias. A regra da fu-
tura MP aceitará duas exce-
ções: quando a atuação do
professor for em regiões remo-
tas ou em áreas nas quais há
pouca quantidade de doutores
com formação específica —
como nos cursos de artes, que
não têm tradição de doutora-
do. Com a Lei 12.772, um dou-

tor perderia a vaga para um
graduado se obtivesse pontua-
ção inferior no respectivo con-
curso público.

Médicos cubanos

O ministro Mercadante
anunciou as mudanças ao par-
ticipar de uma audiência na
Comissão de Educação, Cultu-
ra e Esporte (CE) do Senado.
Na ocasião, ele também escla-
receu que os médicos estran-
geiros que o governo quer
atrair para trabalhar no País
poderão atuar por, no máxi-
mo, três anos. Também on-
tem, o ministro da Saúde, Ale-
xandre Padilha, reforçou que a
revalidação automática dos
diplomas emitidos no exterior
está descartada e que a priori-
dade são profissionais portu-
gueses e espanhóis. Recente-
mente, o ministro das Rela-
ções Exteriores, Antonio Pa-
triota, disse que o Brasil nego-
cia um acordo para receber 6
mil médicos cubanos. 

Doutorado voltará a ser
exigido nas universidades
Ministério aumentará o rigor na contratação de professores para universidades
federais. Em vez de pedir apenas o título de graduação, voltará a exigir doutorado

EDUCAÇÃO

Se a universidade ainda não realizou o
concurso, evidentemente poderá fazer uma
adequação do edital à nova legislação, vai
depender de ouvir a procuradoria de cada
universidade"

Paulo Speller
Secretário de Educação Superior (Sesu)

GRANDES EVENTOS 

» EDSON LUIZ

A proximidade dos grandes
eventos fez o Ministério da
Defesa criar uma assessoria
especial para atuar nas áreas
de inteligência e segurança
pública. O novo órgão chega
em um momento em que ou-
tros setores do governo, que
estarão trabalhando nesses
setores, reclamam que a maior
parte dos recursos está sendo
deslocada para os militares. A
assessoria ficará ligada ao Es-
tado-Maior Conjunto das For-
ças Armadas e será extinta em
dezembro de 2016, depois da
realização das Olimpíadas.

Há duas semanas, o delega-
do federal Valdinho Caetano

entregou o cargo de secretário
Extraordinário de Grandes
Eventos do Ministério da Justi-
ça. Segundo fontes da pasta,
um dos motivos foi um supos-
to direcionamento, para as
Forças Armadas, dos recursos
para a realização da Jornada
Mundial da Juventude, da Co-
pa das Confederações, da Co-
pa do Mundo e das Olimpía-
das. Com um orçamento de
R$ 1,8 bilhão, a secretaria foi
criada há dois anos.

Segundo a portaria do mi-
nistro da Defesa, Celso Amo-
rim, a assessoria tem como fi-
nalidade facilitar a coordena-
ção das ações com os demais
órgãos que estão na organiza-
ção dos grandes eventos. 

Defesa cria assessoria
especial de inteligência

LIBERDADE DE IMPRENSA

» JULIANA BRAGA

Reunidos na Câmara dos
Deputados na manhã de on-
tem, representantes dos Três
Poderes defenderam a livre
atuação das mídias, mas ad-
mitiram a possibilidade de
regulação. Durante a 8ª Con-
ferência Legislativa sobre Li-
berdade de Expressão, que
fazia alusão aos 25 anos da
Constituição, parlamentares
e ministros do Executivo e do
Judiciário se posicionaram
sobre questões como direito
de resposta, regulação prévia
e autorregulamentação.

"A Constituição já definiu
muito claro o espaço da im-
prensa, e acho que o parla-
mento deve manter essa po-
sição, porque qualquer regu-
lação terá sempre tentativas
de deformar, de distorcer es-
sa liberdade, que está muito
bem definida no texto cons-
titucional", disse o presiden-
te da Câmara, Henrique
Eduardo Alves (PMDB-RN).
"Liberdade de expressão e
democracia são indissociá-
veis", completou. Alves afir-
mou, entretanto, que outras
questões surgiram com as
novas mídias, e que o Con-
gresso ainda precisaria anali-
sá-las, mesmo sabendo que a
sociedade jamais aceitaria
"retrocessos".

O ex-ministro da Defesa
Nelson Jobim avaliou que,
mesmo se criado, um conse-
lho de comunicação jamais
poderia fazer qualquer alte-
ração no que diz respeito à li-
berdade de imprensa, que

poderia se configurar como
censura. Segundo Jobim, du-
rante a Constituinte, o texto
foi elaborado de tal modo
que não pode ser modificado
por lei ordinária. "Da forma
como aprovamos, não há
possibilidade de um conse-
lho de comunicação cassar
conteúdo. Na Constituição, a
liberdade de expressão não é
passível de regulamentação
por lei", pontuou.

O ministro aposentado do
Supremo Tribunal Federal
(STF) Carlos Ayres Britto de-
fendeu a regulamentação do
direito de resposta. Para Ayres
Britto, quem comete exces-
sos no direito de liberdade de
expressão pode ser punido
depois de publicado o con-
teúdo, nunca antes. "O dano
causado ao cidadão pelo cer-
ceamento da liberdade de
imprensa é irreparável. Não
se pode puxar pelo cós da cal-
ça a liberdade de imprensa",
disse. "Mas o Código Penal,
com suas figuras clássicas da
injúria, da difamação e da ca-
lúnia, está em pleno vigor. É
possível, sim, em pleno gozo
da liberdade de imprensa, ser
enquadrado em uma tipifica-
ção penal", declarou. 

Já o senador Pedro Taques
(PDT-MT) disse ser necessá-
rio que o direito de resposta,
quando concedido, seja equi-
valente à informação publi-
cada. "Não acho que é pro-
porcional você aparecer co-
mo manchete na primeira
página e depois aparecer no
direito de resposta em uma
nota de rodapé", criticou. 

Representantes dos Três
Poderes discutem a questão 

OPERAÇÃO PORTO SEGURO

» JULIANA BRAGA

Foi aprovado ontem no Se-
nado um pedido de compare-
cimento do ministro da Secre-
taria-Geral da Presidência,
Gilberto Carvalho, para escla-
recer a suposta investigação
da pasta sobre as denúncias
feitas na Operação Porto Se-
guro, da Polícia Federal. Para-
lalelamente à Casa Civil, ór-
gão responsável pela apura-
ção dos fatos, a Secretaria-Ge-
ral teria levantado informa-
ções a respeito da atuação da
ex-chefe de gabinete da Presi-
dência da República em São
Paulo Rosemary Noronha.

O requerimento, apresenta-
do pelo senador Aloysio Nunes
(PSDB-SP) na Comissão de
Meio Ambiente, Defesa do
Consumidor e Fiscalização e
Controle, não tem caráter im-
positivo. Ou seja, Gilberto Car-

valho não é obrigado a compa-
recer. O autor do pedido, entre-
tanto, acredita que o ministro
não se esquivará de prestar es-
clarecimentos. "Seria muito
descortês, para não dizer o mí-
nimo, se ele não vier", susten-
tou. Integrante da oposição, o
senador José Agripino (DEM-
RN) também defendeu a ne-
cessidade do comparecimento
do ministro, embora não acre-
dite que Carvalho prestará es-
clarecimentos. "Ele não vai vir,
mas em qualquer governo sé-
rio, em face dos fatos denun-
ciados, o secretário-geral com-
pareceria", argumentou.

Segundo a assessoria de im-
prensa de Carvalho, o ministro
disse que "é uma prática natural
e democrática o Congresso pe-
dir esclarecimentos a ministros.
Será uma boa oportunidade de
esclarecer diversas informações
falsas e interpretações equivo-

cadas". A Secretaria-Geral nega
a existência da investigação pa-
ralela sobre Rosemary.

A investigação paralela foi
noticiada pela imprensa em ja-
neiro. Segundo a reportagem,  a
investigação teria o objetivo de
limitar a repercussão das de-
núncias contra a ex-chefe de ga-
binete, suspeita de tráfico de in-
fluência no período em que co-
mandou o escritório. 

O MPF apresentou ação na
Justiça pedindo a condenação
de 18 envolvidos no esquema.
Eles são acusados de improbi-
dade administrativa e teriam
de devolver R$ 38 milhões. Se-
gundo a promotoria, os envol-
vidos cometeram ilegalidades
para manter o contrato de ar-
rendamento entre a Compa-
nhia Docas do Estado de São
Paulo (Codesp) e a empresa
Terminal de Contêineres da
Margem Direita (Tecondi).

Oposição pretende ouvir o 
secretário-geral da Presidência

TSE

DA REDAÇÃO

A Justiça Eleitoral cance-
lou  mais de 1,3 milhão de tí-
tulos de eleitor em todo o
País. Segundo o Tribunal Su-
perior Eleitoral (TSE), teve o
documento invalidado quem
não votou e não justificou a
ausência nas últimas três
eleições até o prazo estipula-
do pelo TSE - dia 25 de abril.
A decisão não afeta eleitores
com menos de 18 e com  mais
de 70 anos.  Com o título de
eleitor anulado, o cidadão fi-
ca impedido de tirar  docu-
mentos como passaporte ou
identidade, e ainda  perde o
direito de qualquer candida-
tura a emprego público. A si-
tuação é regularizada em  um
cartório eleitoral, mediante o
pagamento de uma multa de
R$ 3,50 por turno no qual o
eleitor deixou de votar. 

Títulos de
eleitor são
anulados 
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Fonte: Jornal do Commercio, Rio de Janeiro, 15 maio 2013, Primeiro Caderno, p. A9. 
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