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Os protestos realizados em São Paulo e Rio de Janeiro, em demonstração clara da insatisfação
popular contra o aumento do preço das passagens de ônibus, colocaram os governantes das duas
maiores cidades do país em uma situação que nenhum político gostaria de estar: caso continuem
firmes na repressão aos manifestantes e manutenção dos preços, verão o conflito se alongar por
mais alguns dias e sua reputação cair ainda mais; caso cedam, estarão comprando briga com al-
guns dos maiores financiadores de campanhas majoritárias no Brasil e, pior, acabarão dando um
cheque em branco na mão de manifestantes que, a partir daí, verão o potencial que um quebra-
quebra duradouro pode atingir.

Longe de fazer juízo de valor sobre qual lado tem a razão, senti falta de uma análise que tratasse
do que se passa na cabeça dos mandatários em um momento de crise como este. A decisão é real-
mente difícil e, acredito, seria fácil caso não envolvesse tantas variáveis – que incluem, é claro, a
questão legal.

Nenhum político que se preze gosta de ver sua popularidade ir ao chão. Ainda mais no caso de
São Paulo, onde o atual prefeito tem apenas seis meses de cargo e chega ao poder depois de longos
anos amargados na oposição tanto da cidade como do estado. 

Por outro lado, a classe política sabe muito bem que, pior do que baixa popularidade, é a ausên-
cia de financiamento de campanha. Ou ainda, saber que seu opositor contará com todos os recur-
sos que poderiam estar caindo em sua quota de publicidade pessoal.

O fato é que nenhum dos dois prefeitos voltará atrás. As empresas de transporte coletivo,
muito menos, e os manifestantes, tão pouco. O que se verá nos próximos dias será o aumento da
violência, gerado pelo sentimento de fracasso por conta dos organizadores das movimentações.
Estes, ao perceber que o resultado está longe de ser alcançado – caso este seja realmente a re-
dução do preço das passagens – passarão a se utilizar de todas as armas possíveis para chamar a
atenção da população. 

Esta, preocupada com o pro-
longamento do caos e o aumento
violência, passarão a rejeitar os
protestos, resultando em um es-
vaziamento dos mesmos. Estes, re-
duzidos, serão melhor controlados
pelas autoridades policiais e, em
não mais do que duas semanas,
terão acabado, dando lugar à no-
vas manchetes nos principais jor-
nais do país. Os preços se man-
terão altos e, em um ou dois anos,
tudo se repetirá.

A questão, no entanto, é que a
solução real para o problema ain-
da não foi sugerida por nenhum dos lados. Possivelmente nem se passa pela cabeça da maior
parte dos manifestantes e gestores públicos.

Se o problema maior é exatamente o número restrito de mãos com poder de manipulação no
sistema de transportes, por que, ao invés de sugerir ainda mais centralização, não optamos pela
descentralização total do modelo, quebrando com o monopólio das empresas de ônibus?

Os grandes empresários, com toda a certeza, ficariam furiosos ao ver indivíduos, devidamente
registrados na prefeitura e com uma mínima estrutura de conforto e segurança, transportando
cidadãos de um canto ao outro da cidade por tarifas como R$ 0,50 ou R$1. 

É fato que, no curto prazo, haveria certa quebradeira, tanto por parte dos grandes empresários
como dos pequenos empreendedores. Ainda, veríamos um número absurdo de vans e micro-
ônibus rodando pelas cidades. Mas, no médio prazo, o mercado se estabilizaria e o atual poder de
lobby e cartéis acabaria por dar lugar às leis de mercado, onde vale o preço que o consumidor quer
pagar, em comparação com o que o empreendedor, grande ou pequeno, aceita receber.

O potencial de negociação, muito diferente do atual quebra-quebra ou dos mecanismos legais,
estaria relacionado à renda e ao poder de barganha do cidadão. Ainda que lobistas e empresários
pudessem perder seus empregos, por um lado, políticos descansariam em paz, ao lavar as mãos
para a questão, e, por outro, os cidadãos seriam promovidos à agentes principais da formulação de
preços.
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RODRIGO SCAFF
FUNDADOR DA SURIANA TRADING

O interesse dos estrangeiros pelo Brasil é indiscutível. Especifica-
mente em nossa empresa, esta tendência tornou-se ainda mais clara a
partir de 2008.Por suas características tanto geográficas quanto cultur-
ais, o Brasil sempre teve visibilidade junto aos mais diversos públicos,
ao redor do mundo. 

Trata-se de um país de dimensões continentais, clima tropical, lin-
das paisagens naturais, cuja população é mundialmente reconhecida
pela hospitalidade e jeito alegre de levar a vida. Por outro lado, até o fi-
nal da década de 80, a economia brasileira caracterizou-se por uma
política de fechamento às importações. 

Todo este cenário começou a mudar, a partir da abertura comercial
observada no governo de Fernando Collor. Posteriormente, com o con-
trole da inflação e a consequente estabilidade econômica atingida
através do Plano Real, houve um aumento substancial do poder de
consumo de grande parte da população, fenômeno este observado du-
rante os dois mandatos de Fernando Henrique Cardoso e, mais recen-
temente, durante os dois mandatos de Luis Inácio Lula da Silva. 

Ocorreu um processo de facilitação do acesso ao crédito e uma
parcela da população - até então excluída do sistema financeiro formal
- passou a ter contas bancárias e acesso a opções de financiamento de
bens de consumo e de bens duráveis. 

O conjunto de mudanças foi grande e suas consequências também.
Nascia um novo Brasil e o mundo todo assistia a este processo. Hoje
temos uma classe média significativa no Brasil, ainda que nossa
definição de classe média seja bem diferente do que se observa em
países mais desenvolvidos. O fato é que muito mais brasileiros são con-
sumidores ativos nas categorias mais diversas, desde gêneros alimentí-
cios até cosméticos, passando por automóveis e telefones celulares. 

E com isso, não é de se surpreender que empresas e grandes con-
glomerados internacionais vejam no Brasil uma grande oportunidade.
Isto fica evidente tanto nos diversos processos de privatização ocorri-
dos nas últimas décadas – onde investidores estrangeiros tiveram uma presença constante -, quanto
nas diversas marcas que chegaram ao país em passado recente. 

Muitos estrangeiros me perguntam como o Brasil pode ser um mercado interessante com preços tão
altos nas mais diversas categorias de produtos. Nossos preços absurdos estão relacionados, entre out-
ras coisas, à estrutura de impostos e às altas margens praticadas localmente. Mas tais obstáculos apli-
cam-se a todas as empresas e marcas presentes no país. 

Assim, no final, o consumidor acostumou-se a pagar muito pelos produtos e nem por isso, deixou de
consumir. Em outras palavras, o consumidor médio brasileiro só conhece essa realidade e, portanto,
vive nela sem maiores questionamentos. 

Isto fica evidente nos constantes artigos em revistas e jornais estrangeiros que focam nos preços as-
tronômicos pagos pelos brasileiros por seus automóveis (em geral, algo como três vezes o que os norte-
americanos pagam pelos mesmos modelos). 

Em última análise, temos hoje, no Brasil, um país com mais poder de compra, mais acesso ao crédito
e com um público claramente ávido para consumir. E ainda que os obstáculos sejam vários (problemas
de infraestrutura logística que dificultam e encarecem a distribuição e sistema tributário pesado e com-
plicado, entre tantos outros), o Brasil hoje se apresenta como uma alternativa interessante para a ex-
pansão dos negócios de várias empresas multinacionais, com características políticas e demográficas
que o destaca mesmo em comparação aos outros membros do chamado grupo dos BRICS. 

Considerando a continuidade do cenário de estabilidade econômica e a grande exposição e vis-
ibilidade que vem com os grandes eventos esportivos de 2014 e 2016, este é um momento para ser
aproveitado. Com trabalho sério e disciplina na correção de nossos problemas, acredito que temos
muito a ganhar. 
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CARLOS ALBERTO LOPES
DEPUTADO FEDERAL PELO RJ E LÍDER DO PMN

E
m primeiro mandato como deputado feder-
al, desde o início de minha atuação parla-
mentar, em janeiro de 2011, venho defend-
endo a tese de que somos meros represen-
tantes do povo; de que não “recebemos um
cheque em branco” para preenchermos na
hora em que bem entendermos e no valor
que acharmos conveniente. A minha defesa

se estende aos outros poderes constituídos de que não
podemos agir como se fossemos os donos da verdade, sem
auscultar os reclamos da sociedade brasileira; as suas necessi-
dades básicas, as suas carências, os seus anseios. 

Nós fomos eleitos para defendê-las, conforme compromisso
assumido solenemente quando da posse, quando dizemos
“Prometo manter, defender e cumprir a Constituição, observar
as leis, promover o bem geral do povo brasileiro e sustentar a
união, a integridade e a independência do Brasil”. 

Leio nos jornais, revistas e vejo nas TVs que muitos estão sur-
presos com os movimentos recentes que vem ocorrendo de seg-
mentos da sociedade, em especial dos jovens, sob o mote de re-
dução dos preços das passagens de ônibus e outros modais. 

Vi um jovem, em São Paulo, que a redução dos preços das
passagens foi o estopim para que esses movimentos fossem
deflagrados, e que retrata parte da insatisfação da sociedade
com o “status quo” aqui e alhures, no mundo. Dizia o cartaz:
COPA FIFA: 33 BILHÕES; OLIMPÍADA 26 BILHÕES; COR-
RUPÇÃO 50 BILHÕES; SALÁRIO MÍNIMO 678 REAIS; E VOCÊ
AINDA ACHA QUE É POR 20 CENTAVOS? Importante frisar
que somos “SOMOS 200 MILHÕES EM AÇÃO, PRA FRENTE
BRASIL, SALVE A SELEÇÃO”. 

A que ponto chega o nível de insatifação do brasileiro, para
preterir uma de suas maiores paixões que é o futebol, para ten-
tar incluir na pauta do País a discussão de seus problemas na-
cionais, que vem sendo postergados pelo parlamento na-
cional, tais como: a reforma política; a reforma tributária; a re-
forma previdenciária; a reforma administrativa; a reforma da

segurança pública; a reforma da saúde; a reforma da edu-
cação; a reforma econômica; a reforma orçamentária; a refor-
ma do Judiciário; a reforma da ética, da moral, dos bons cos-
tumes, estas que deveriam embasar o comportamento dos
agentes públicos, nos três poderes e nas três esferas da feder-
ação brasileira, para aplacarmos os desvios de conduta que
geram as improbidades administrativas. 

Li hoje, na coluna dos leitores, de um jornal de grande circu-
lação nacional, um leitor de Niterói/RJ, dizer: “As manifestações
que estão ocorrendo não são apenas por elevação de passagens,
mas um sentimento de frustração geral. Nosso representantes,

apesar de eleitos, nunca traduzem o sentimento de uma nação.
No poder só elaboram, normalmente, leis que os diferenciam
do cidadão eleitor e os fazem impunes. Julgam-se nas CPIS e se
absolvem, ou se submetem a foros especiais, como cidadãos
diferenciados. Criam privilégios financeiros e legais para uso
próprio e castas de funcionários especiais para estarem à dis-
posição de seu bem-estar ou interesse político. É a negação do
que deveria ser um portador de mandato popular.”

Tenho visto e ouvido na tribuna da Câmara dos Deputados e
do Senado Federal inúmeros deputados e senadores que dis-
cursam explicitando o mesmo sentimento do leitor de Niterói
acima mencionado. Lembro-me que numa discussão na
Comissão da Reforma Política, em 2012, ao elencarmos os prin-
cipais pontos que deveriam ser abordados, perguntei: mas não

vamos ouvir a sociedade?; ao que fui respondido por um parla-
mentar: “não senhor, nós já recebemos delegação do povo para
decidir por ele”; ao que repliquei: “o senhor está enganado, pre-
cisamos ouvir o povo”, tendo o presidente da Comissão à época,
com um grupo de parlamentares, ido a várias regiões brasileiras. 

Lembro-me, também, que, quando discutíamos como seri-
am bancadas as despesas com a Copa do Mundo, alguns de-
fendendo a utilização dos recursos do FGTS, votei contra,
dizendo: “mas não há um entendimento de que essas despesas
seriam bancadas pelo empresariado nacional? Não podemos
utilizar os recursos do trabalhador brasileiro.” 

Lembro que quando defendia a extinção do
pagamentos dos 14º e 15º salários, percebi que
alguns não ficaram satisfeitos. Lembro-me que
sugeri a presidência da Ouvidoria da Câmara
que a mesma fosse às Assembléias Legislativas
dos estados brasileiros, com o intuito de ouvir
os cidadãos brasileiros, o que acabou por ocor-
rer em inúmeras delas. 

Poderá parecer a alguns que quero me valer
da funesta oportunidade para fazer proselit-
ismo político; ser melhor ou maior do que o
rei. A esses peço que acessem o meu blog:
http://carlosalbertolopesrj.blogspot.com/ Em
12 de fevereiro escrevi um artigo intitulado

“MEA CULPA”, que está postado no meu blog, em que abordo
os conflitos entre os três poderes; o questionamento dos par-
lamentares da judicialização pelo Poder Judiciário das ações
do Poder Legislativo; a interferência do Executivo no Legisla-
tivo, com o excesso de medidas provisórias; a inação do Leg-
islativo na definição e votação de pautas nacionais, tudo sob a
perplexidade da sociedade brasileira que não aguenta mais
esse estado de coisas. 

As manifestações recém ocorridas, excetuados os desman-
dos provocados por aqueles que querem aproveitar politica-
mente desses momentos, que não concordo, e que não são ob-
jeto da maioria, que quer ver e sentir um novo caminho para o
nosso País, são justas, democráticas, e decorrem do saturamen-
to da sociedade, porque “estamos” cegos e surdos
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Text Box
Fonte: Jornal do Commercio, Rio de Janeiro, 19 jun. 2013, Primeiro Caderno, p. A-13.




