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Notas & Informações

A economia global
deve crescer 2,2%
neste ano, pouco
menos que no
a n o p a s s a d o
(2,3%), mas com

menor instabilidade, segundo a
nova projeção do Banco Mun-
dial (Bird). A expansão geral
continuará sendo puxada pelos
países emergentes e em desen-
volvimento, mas boa parte des-
ses, incluído o Brasil, está ope-
rando muito perto de sua capa-
cidade máxima ou até acima
desse limite. Não se deve espe-
rar desse grupo novos grandes
arranques, pelo menos até sur-
girem os efeitos de mais investi-
mentos em infraestrutura e ou-
tros meios de produção e em
produtividade. Em conjunto,
essas economias devem expan-
dir-se neste ano 5,1%, pouco
mais que em 2012 (5%). O cres-
cimento da China, a segunda
maior potência econômica do
mundo, deve diminuir ligeira-
mente, de 7,8% no ano passado
para 7,7% em 2013.

De modo geral, o ambiente
externo será menos sujeito a
choques, mesmo na Europa, e
o aumento de volume do co-
mércio mundial deverá passar
de 2,7% para 4%, mas os preços
das matérias-primas será me-
nor e isso afetará as exporta-
ções brasileiras e de boa parte
dos países sul-americanos.

O Brasil já paga um preço al-
to pela excessiva dependência
das commodities, um reflexo
do baixo poder de competição
de sua indústria, da relação de
tipo colonial com a China e,
naturalmente, dos erros come-

tidos nos últimos dez anos
por uma diplomacia comercial
terceiro-mundista. Nenhum
destes comentários sobre a po-
lítica de comércio aparece, é
claro, no relatório do Bird,
mas todos se referem a fatos
inegáveis, bem conhecidos e
de consequências desastrosas
para o País.

Os autores do relatório repe-
tem, a propósito da América La-
tina, a advertência apresentada
em estudo recente por uma
equipe do FMI. A diferença en-
tre a produção efetiva e a pro-
dução possível praticamente
desapareceu para o conjunto
dos países, no ano passado.
Não sobra, portanto, espaço pa-
ra um crescimento seguro bem
maior que o de 2012.

O mais prudente, nessas con-
dições, seria evitar um aqueci-
mento muito forte da ativida-
de. Mas provavelmente, adver-
tem os economistas do banco,
a evolução será no rumo do pe-
rigo. “Com a expectativa de
crescimento mais acelerado
em 2014 e em 2015, em parte
por causa de políticas monetá-
rias e fiscais relativamente frou-
xas, pressões inflacionárias de-
vem formar-se e os déficits em
conta corrente, aumentar.”

As autoridades brasileiras de-
veriam ter levado a sério esses
perigos há mais tempo. No
País, inflação alta e contas ex-
ternas em deterioração já são
condições bem conhecidas há
mais de um ano. Para o Brasil,
espera-se uma aceleração do
crescimento para 2,9% em
2013 e perto de 4% até 2015, co-
mo consequência, segundo o

relatório, dos gastos em in-
fraestrutura e do consumo pri-
vado ainda forte. Também se
preveem políticas monetária e
fiscal expansionistas. O docu-
mento deve ter sido concluído
antes da segunda elevação dos
juros, mas o cenário é basica-
mente correto, principalmente
por causa da piora das contas
públicas.

Com a economia provavel-
mente operando com todo o
potencial, “a aceleração do
crescimento manterá a infla-
ção perto do limite da mar-
gem”. Ao mesmo tempo, “a de-
manda interna robusta, combi-
nada com a demanda externa
relativamente fraca e com pre-
ços mais baixos para as commo-
dities, sustentará o déficit na
conta corrente do balanço de
pagamentos perto de 3% do
PIB em 2015”.

As duas possibilidades já fo-
ram confirmadas, fazem parte
do debate econômico no Bra-
sil, e só uma política bem mais
séria poderá afastar a inflação
do teto de 6,5% e aumentar a
segurança das contas externas.
A novidade importante, se exis-
te alguma, é a ênfase no trata-
mento desses problemas, no
documento do Bird. Os desajus-
tes principais da economia bra-
sileira são agora bem conheci-
dos em todo o mundo – e a Stan-
dard & Poor’s tornou-os mais
visíveis ao qualificar a perspec-
tiva do País como negativa.
Mas o governo parece enxergar
mal os perigos. Se os enxergas-
se bem, teria renunciado a no-
vas medidas eleitoreiras de estí-
mulo ao consumo.

D epois de am-
pliar o crédito
estudantil nos
cursos de gra-
duação presen-
ciais das facul-

dades e universidades privadas
e confessionais, por meio de
programas de bolsas integrais
ou parciais e da abertura de li-
nhas especiais de crédito, o go-
verno agora quer aumentar o fi-
nanciamento para os cursos su-
periores a distância.

A graduação a distância fun-
ciona por meio da distribuição
de livros e apostilas e de uma
plataforma na internet que per-
mite aos estudantes acessar au-
las e sugestões bibliográficas.
Ao final do período letivo, para
avaliar o aproveitamento dos
alunos, vários cursos aplicam
provas escritas e provas práti-
cas presenciais, enquanto ou-
tros pedem fichamentos de lei-
turas, relatórios de atividades
de pesquisa e um trabalho de
conclusão. Por terem mensali-
dades baixas, os cursos a dis-
tância são os mais acessíveis pa-
ra grandes parcelas da popula-
ção, especialmente nas cidades
do interior. Os empréstimos
feitos pelo governo com base
no Fundo de Financiamento
Estudantil (Fies) têm uma taxa
de juros muito baixa, de 3,4%.

O ensino a distância cres-
ceu significativamente nos úl-
timos anos. Em 2000, só havia
10 cursos desse tipo na gradua-
ção. Em 2008, estavam creden-
ciados no Ministério da Educa-
ção (MEC) 349 cursos de gra-
duação e 255 cursos de pós-
graduação lato sensu. Em

2005, 11 mil pessoas concluí-
ram a licenciatura a distância.
Atualmente, os alunos de cur-
sos de graduação a distância
representam 30% do total de
estudantes matriculados em li-
cenciaturas. Há seis anos, eles
eram 5%. Atualmente, há 1 mi-
lhão de estudantes cursando a
graduação e pós-graduação a
distância. Para atender à de-
manda, o MEC acaba de autori-
zar 40 instituições de ensino a
criarem 148,4 mil vagas nessa
modalidade de ensino.

A decisão de ampliar as ver-
bas do Fies para o ensino a dis-
tância ainda não foi anunciada
oficialmente pelo MEC. Mas o
ministro Aloizio Mercadante a
divulgou há um mês, durante
uma audiência pública realiza-
da no Senado. A divulgação
ocorreu semanas após a fusão
dos dois maiores conglomera-
dos educacionais privados, o
Anhanguera e o Kroton. Jun-
tos, eles detêm mais de 50% da
educação superior privada no
País. Antes da fusão, a Kroton
Educacional já era a líder abso-
luta do ensino a distância, com
um total de 344 mil alunos ma-
triculados em seus cursos.

Com essa iniciativa, que be-
neficia grupos empresariais co-
mo a Unip, a Estácio de Sá e a
Unifran, adquirida recente-
mente pela Universidade Cru-
zeiro do Sul, as autoridades
educacionais querem estimu-
lar a concorrência e evitar a
concentração nesse segmento
do ensino superior. Juntamen-
te com pequenas faculdades e
centros universitários situa-
dos em cidades de porte médio

no interior do País, esses gru-
pos têm concentrado seus in-
vestimentos na oferta de cur-
sos de pedagogia a distância.
Desde que muitas secretarias
municipais e estaduais de edu-
cação passaram a exigir que os
professores das primeiras sé-
ries do ensino fundamental te-
nham diploma superior, cres-
ceu a demanda por licenciatu-
ras nas áreas de português, ma-
temática, física, química, geo-
grafia e história.

Além disso, instituições tra-
dicionais como a Fundação Ge-
túlio Vargas e o Ibmec e três
importantes universidades fe-
derais – a UFRJ, a UnB e a
UFSC – passaram nos últimos
anos a investir em atividades
de ensino a distância – inclusi-
ve nos cursos de mestrado e
doutorado.

Nos últimos cinco anos, o
MEC suspendeu cursos de gra-
duação a distância de quatro
instituições de ensino supe-
rior, por terem currículos defa-
sados, infraestrutura adminis-
trativa precária e apostilas fra-
cas. Com a maior fiscalização,
a educação a distância – que
nos seus primórdios se limita-
va a cursos de especialização e
a programas de extensão uni-
versitária – passou a interessar
às faculdades, aos centros uni-
versitários e às universidades
aprovadas nas avaliações do
MEC. A ampliação do crédito
estudantil nesse setor atende
aos interesses dessas institui-
ções. Mas o MEC não pode rela-
xar, fiscalizando com rigor a
qualidade dos cursos por elas
oferecidos.
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Ao rejeitar as no-
vas regras de distri-
buição do Fundo
de Participação
dos Estados (FPE)
aprovadas pelo Se-
nado, os deputa-
dos federais de-

ram mais uma mostra da pouca con-
ta que têm pela instituição a que
pertencem.

Trata-se de uma questão que os
congressistas deveriam ter resolvi-
do até o fim do ano de 1991, mas,
por comodismo ou por incapacida-
de de decidir sobre questões polêmi-
cas envolvendo interesses dos Esta-
dos, continua sem solução. Depois
de vários de seus dirigentes e líderes
partidários terem criticado dura-
mente decisões do Poder Judiciário
que, a seu ver, interferiam em ques-
tões privativas do Legislativo, neste
caso é o próprio Congresso que, por
não tomar a tempo decisões de sua

exclusiva competência, poderá se
ver obrigado a pedir socorro ao Su-
premo Tribunal Federal (STF), para
evitar o caos financeiro nos Estados.

Em 2010, ao julgar uma Ação Dire-
ta de Inconstitucionalidade propos-
ta por governos de Estados que se
sentiam prejudicados pela omissão
dos parlamentares, o Supremo Tri-
bunal Federal determinou que no-
vas regras de distribuição dos recur-
sos do Fundo de Participação dos Es-
tados fossem aprovadas pelo Con-
gresso até 31 de dezembro de 2012,
para vigorarem a partir de 2013. No
entanto, mesmo dispondo de mais
de um ano e meio para decidir, os
parlamentares nada fizeram.

No início do ano, para evitar a sus-
pensão dos repasses dos recursos do
Fundo de Participação dos Estados
– formado por 21,5% da arrecadação
do Imposto sobre Produtos Indus-
trializados e do Imposto de Renda –,
que forçaria a paralisação dos servi-

ços públicos em alguns Estados e im-
poria dificuldades financeiras a to-
dos, o STF concedeu novo prazo ao
Congresso, que se esgota no dia 23
de junho. Embora um grupo de sena-
dores ainda tente aprovar às pressas
um novo projeto, é pouco provável
que, em seguida, também a Câmara
o faça antes de se esgotar o prazo
concedido pelo STF.

“O que lamento é o Legislativo
não ter cumprido o seu papel e não
ter tomado uma decisão”, disse o
presidente da Câmara, deputado
Henrique Eduardo Alves (PMDB-
RN), após concluída a votação, a to-
que de caixa. Com 218 votos a favor
e 115 contra, o projeto não alcançou
o número mínimo de votos (257) exi-
gido para sua aprovação, por se tra-
tar de projeto de lei complementar.

Lamentável foi o comportamento
das lideranças das principais banca-
das da base governista, que não con-
seguiram convencer seus liderados a

aprovar as novas regras, como era in-
tenção do governo. Formalmente, a
inexistência de novos critérios para
a distribuição do dinheiro do FPE
impede o governo federal de repas-
sar esses recursos aos Estados.

Isso pode gerar o caos adminis-
trativo e financeiro em diversos Es-
tados. Neste ano, prevê-se que os
recursos do FPE somarão R$ 62 bi-
lhões. Pelas regras atuais, 85% des-
se dinheiro é repassado para os Es-
tados do Norte, Nordeste e Centro-
Oeste e 15% para os do Sul e do Su-
deste. Estados com renda per capi-
ta menor têm direito a fatias maio-
res do Fundo. Em alguns deles, o
repasse do dinheiro do FPE repre-
senta mais de 70% do orçamento
estadual.

O projeto rejeitado pela Câmara
previa um período de transição até
2015, durante o qual seriam manti-
dos os critérios atuais. Em 2016 e
2017, seria assegurado a todos os Es-

tados o recebimento de pelo menos
o valor transferido até 2015, corrigi-
do pela inflação e por metade do
crescimento do PIB. O excedente,
se houvesse, seria distribuído de ma-
neira diretamente proporcional à po-
pulação e inversamente proporcio-
nal à renda per capita.

Sem acordo entre representantes
dos Estados mais pobres e dos consi-
derados mais ricos, o projeto aca-
bou sendo rejeitado.

Para os Estados, esse é o pior do
mundos: uma regra ruim assegura-
ria o repasse dos recursos e poderia
ser revista no futuro; a inexistência
de regras impede a distribuição do
FPE, a não ser que, mais uma vez, o
STF abra prazo para o Congresso
aprovar a nova forma de partilha.

“A Casa fica o tempo todo falando
de judicialização e se ‘autojudiciali-
za’ ao deixar decisões como essa pa-
ra o Supremo”, resumiu o líder do
PT, deputado José Guimarães (CE).
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O Poder ausente

“As vaias à presidente
Dilma também estão ‘sob
controle’?”

EDUARDO HENRY MOREIRA /
GUARUJÁ, SOBRE AS VAIAS NO
ESTÁDIO MANÉ GARRINCHA E A
ECONOMIA DO PAÍS, QUE DILMA
DIZ ESTAR ‘SOB CONTROLE’
henrymoreira@terra.com.br

“E o Velho do Restelo foi à
forra. Que vaia!”

DOCA RAMOS MELLO / SÃO
SEBASTIÃO, IDEM
ddramosmello@uol.com.br

j.pastore@uol.com.br
São Paulo

PARTIDOS POLÍTICOS
A discussão é outra

O Congresso Nacional deverá
ocupar-se, nas próximas sema-
nas, com a discussão do proje-
to de lei que dificulta a criação
de partidos políticos no País.
Mas os parlamentares e a socie-
dade deveriam estar mais preo-
cupados com a vida dos parti-
dos já existentes do que com a
possível criação de outros. Ba-
nidos no regime autoritário e
ressurgidos na redemocratiza-
ção, atualmente os partidos
brasileiros nada mais são do
que cartórios dedicados ao re-
gistro de candidaturas e bal-
cões de negócios para o nefas-
to processo de constituição
das bases de sustentação aos
governos. Seus votos nas Ca-
sas Legislativas não atendem
ao clamor dos eleitores e da so-
ciedade, mas aos interesses de

seus próprios integrantes, pre-
miados com cargos e outras be-
nesses da administração públi-
ca. Quem pensa em ideologia
ou em compromisso com o
eleitor se decepciona ao conhe-
cer a atividade político-partidá-
ria. Os congressistas deve-
riam, portanto, cuidar dos par-
tidos já existentes. O crucial es-
tá na forma de manutenção
desses partidos. Eles recebem
verbas do Fundo Partidário,
horário de rádio e de TV e ou-
tros recursos públicos, mas
pouco produzem. Tanto que já
temos 30 partidos registrados,
a maioria sem nenhuma ex-
pressão, mas recebendo o sus-
tento oficial. Seria ideal que as
agremiações vivessem por con-
ta própria, sustentadas pela
contribuição dos seus filiados,
que, pagando mensalidade ou
anuidade, certamente se inte-
ressariam mais pelo seu corre-
to funcionamento.
DIRCEU CARDOSO GONÇALVES
aspomilpm@terra.com.br
São Paulo

O alerta do Banco MundialCrédito para o ensino a distância

● “O valor da passagem cresce, o nível de qualidade do transpor-
te não muda e a paciência do brasileiro estoura.”
LUCAS MELACCI

● “De que adianta aumentar a frota, se os ônibus não têm um
corredor exclusivo para rodar?”
EUGÊNIO RODRIGUES

● “Isso reforça minha convicção de que o futuro das cidades é o
investimento no metrô, nos trens e no incentivo à bicicleta.”
WASHINGTON CARDOSO KUWADA
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 17 jun. 2013, Primeiro Caderno, p. A3.




