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N ão é segredo, mas
o fato de a coisa
ser óbvia não faz
brotar do chão as
obras:o principal
problema econô-

mico do Brasil é o imenso défi-
cit na infraestrutura – estradas,
ferrovias, hidrovias, mobilida-
de urbana, portos, aeroportos e
energia.Essedéficitsedeveà in-
capacidade do governo federal
dedarrealidadeaosinvestimen-
tos públicos.

Como proporção do PIB, o
Brasilestáentreosdezpaísesdo
mundo onde o governo menos
investe.Umparadoxo,semdúvi-
da,selevarmosemcontaotama-
nhoda carga tributária –a maior
do mundo em desenvolvimen-
to – e a excepcional bonança ex-
terna que favoreceu a economia
brasileiradesdemeadosdadéca-
da passada até recentemente.

Os frutos dessa bonança e os
maiores recursos fiscais não fo-
ram aproveitados para elevar
investimentos,e simpara finan-
ciar gastos correntes do gover-
no, consumo importado (que
substituiu a produção domésti-
ca), turismo no exterior e gran-
des desperdícios. Não é por me-
nos, aliás, que o Brasil caminha
firme rumo à desindustrializa-
ção e, com ela, à queda de inves-
timentos no setor, à exporta-
ção de postos de trabalho mais
qualificados e à renúncia dos
benefícios do progresso técni-
co que acompanha a atividade
manufatureira.

Mais ainda: o País tornou-se
vítima,novamente,dodesequilí-
brio externo, com um déficit em
conta corrente caminhando pa-
ra 4% do PIB. Nota: é bobagem
relativizar o peso desse número
com a máxima de que temos re-
servas altas. Relevante é a ten-
dência observada, que piora as
expectativas, leva à contração
dos investimentos privados e à
pressão sobre a taxa de câmbio.

Pareceparadoxal,mas ofraco
desempenho dos investimen-
tos públicos se deve à inépcia,
nãoàescassezderecursos.Ote-
to dos investimentos federais
pode até ser baixo, e é, mas o
governo não conseguiu atingi-
lo.Afaltadeprojetos,deplaneja-
mento, de gestão e de priorida-
des é o fator dominante.

Há exemplos já “tradicio-
nais” de obras que, segundo o
cronogramaeleitoralpropagan-
deado, deveriam ter sido entre-
gues, mas percorreram de zero
à metade do caminho, como a

Ferrovia Transnordestina, a
transposição do São Francisco,
a Refinaria Abreu e Lima, a Fer-
rovia Oeste-Leste (Bahia), as li-
nhas de transmissão para usi-
nas hidrelétricas prontas (San-
to Antônio e Jirau), etc. A ponte
do Guaíba, no Rio Grande do
Sul,nemsaiudoprojeto.Dezae-
roportos da Infraero estão com
contratos paralisados. Os atra-
sos das obras nas estradas fede-
rais contempladas no PAC são,
emmédia, de quatro anos – para
aBR-101,noRioGrandedoNor-
te, serão, no mínimo, cinco: de-
veria ter sido entregue em 2009
e foi reprogramada para 2014.
Depoisdeumpacotedeconces-
sões de estradas muito mal fei-
to, em 2007, só agora, seis anos
depois, o governo anuncia um
novo, e em condições adversas,
dadas as incertezas da econo-

mia e dos marcos regulatórios.
O emblema da falta de noção

de prioridades é o trem-bala,
anunciado em 2007. Só trans-
portaria passageiros e, segundo
o governo, custaria uns R$ 33
bilhões. O Planalto garantia
queseriabancadopelosetorpri-
vado. O aporte do Tesouro Na-
cional não passaria de 10% do
total. Graças à inépcia – nesse
caso, benigna, porque se trata
de uma alucinação – e ao desin-
teresse do setor privado em co-
meterloucuras (apesardossub-
sídios fiscais e creditícios que
receberia), não se conseguiu
atéhoje licitar a obra. Depoisdo
recente adiamento, o ministro
dos Transportes estimou que a
concorrência ficará para depois
de2014.Aoser lançado,ogover-
no dizia que já estaria circulan-
do durante a Copa do Mundo...

Desde logo, os custos foram
grosseiramente subestimados.
Esqueceram-se as reservas de
contingência e foram subesti-
mados os preços das obras. O
custo dos 100 km de túneis foi
equiparado ao dos túneis urba-
nos, apesar de serem muito
mais complexos e não dispo-
rem de rede elétrica acessível.
Esqueceram-se de calcular o
custo das obras urbanas para
dar acesso rápido às estações
do trem. A preços de hoje, a im-
plantaçãodotrem-bala se apro-
ximaria de R$ 70 bilhões. Além

dos subsídios do BNDES, que
saem do bolso dos contribuin-
tes, o banco seria investidor di-
reto,aoladoda...Empresa Brasi-
leira de Correios e Telégrafos!

A obra não foi adiante, mas o
governo não desistiu. Para va-
riar, criou uma empresa estatal
para cuidar do projeto, que já
emprega 140 pessoas. Até o ano
que vem, o alucinado gestor go-
vernamental do trem-bala
anunciou o gasto de R$ 1 bilhão,
sem que se tenha movido ainda
uma pedra. O atual ministro
dos Transportes desmentiu-o,
assegurando que seriam ape-
nas... R$ 267 milhões! Sente-se
mais aliviado, leitor?

Admitindo que seria possível
mobilizar R$ 70 bilhões para
transportes, um governo “pa-
drão Fifa”, como pedem as ruas,
poderia, sem endividar Estados
e municípios, fazer a linha do
metrô Rio-Niterói, completar a
Linha 5 e fazer a Linha 6 do me-
trô de São Paulo, concluir o de
Salvador, tocar os de Curitiba e
Goiânia, a Linha 2 de Porto Ale-
gre,a Linha3 deBeloHorizonte,
construir a ferrovia de exporta-
ção Figueirópolis-Ilhéus, a Co-
nexãoTransnordestina,aFerro-
via Centro-Oeste, prolongar a
Norte-Sul de Barcarena a Açai-
lândiaePortoMurtinhoaEstre-
lad’Oeste,oCorredorBioceâni-
co Maracaju-Cascavel e Chape-
có-Itajaí. E, é certo, poder-se-ia
fazer uma boa ferrovia Campi-
nas-Rio de Janeiro, com trens
expressos normais, aproveitan-
do a infraestrutura já existente.

Nessa perspectiva, seriam in-
vestidos R$ 35 bilhões em trans-
porte de cargas e outros R$ 35
bilhões em transporte de passa-
geiros, beneficiando mais de 5
milhões de pessoas por dia. O
trem-bala,nasuposiçãomaiseu-
fórica,transportaria125milpes-
soas por dia – 39 vezes menos!

É evidente, leitor, que nada
disso é fácil. Acontece que, no
geral, as facilidades se fazem
por si mesmas. Populações
criam o Estado e elegem gover-
nos para que se façam as coisas
difíceis e necessárias. Só por is-
so aceitamos todos pagar im-
postos, abrir mão de parte das
nossas vontades e sustentar
uma gigantesca burocracia. Os
governos existem para tornar
mais fáceis as coisas difíceis, e
não para fazer o contrário.
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Adetençãodobrasi-
leiroDavidMiran-
da no Aeroporto
de Heathrow, em
Londres, no do-
mingo, dá o pior

sinal possível para quem preza
aliberdade deimprensa. Namo-
rado do jornalista americano
(também advogado constitu-
cionalista) Glenn Greenwald,
com quem vive no Rio de Janei-
ro, David permaneceu por qua-
se nove horas em poder da Polí-
cia Metropolitana de Londres.
Pesava sobre ele a suspeita de
transportarinformações rouba-
das,queestariatrazendodeBer-
lim. Entre outras humilhações,
Miranda teve de entregar seu
equipamento para averigua-
ções dos policiais.

Além da prepotência de que
se revestiu, a medida também
chamou a atenção da opinião
públicapeladuração. Obrasilei-
ro ficou detido por oito horas e
55 minutos, exatamente. A
imensa maioria das operações
com base na mesma lei de com-
bate ao terrorismo (sanciona-
da em 2000) não costuma du-
rar mais que uma hora. Logo na
segunda-feira o Financial Times
se manifestou, em editorial,
afirmando que, embora seja
compreensível e legítimo que o
Reino Unido aja para se prote-
ger contra atos terroristas, as
bases legais para o tratamento
hostil dispensado a Miranda
são, no mínimo, frágeis.

A reação do Guardian, o diá-
rio britânico para o qual Glenn
Greenwald trabalha, seguiu a
mesma linha. Na mesma segun-
da, dia 19, o jornal começou seu
editorial dizendo que “a deten-
ção de Mr. Miranda contraria o
princípio do benefício da dúvi-
da”, um valor central nas demo-
cracias liberais. Para o Guar-
dian, as leis antiterror confe-
rem poderes imensos ao Estado
e, por isso mesmo, esses pode-
res não devem ser empregados
de modo desproporcional, co-
moclaramenteocorreucomDa-
vidMiranda,sobrequemnãope-
saa mínimasuspeita deligações
com organizações terroristas.
“Esse caso indica que o Estado
está agindo como se todos nós
fôssemosidiotas”,concluioedi-
torial, caracterizando o “lasti-
mável episódio” como “intimi-
dação aberta (harassment) con-
tra o jornalismo independente
e contra cidadãos livres”.

Por certo, o combate ao ter-
ror é necessário. Isso não está

emquestão.Estadosdemocráti-
cos devem dispor (e dispõem)
de serviços de inteligência e de
forçaspoliciais parase proteger
– e a seus cidadãos – contra ata-
ques e atentados. A detenção
do jovem brasileiro (Miranda
tem 28 anos de idade) em Hea-
throw, no entanto, foi além do
que seria razoável para um pro-
cedimento preventivo. Muito
além. Ele assinala que a liberda-
de de imprensa e as garantias
individuaissãovalores cujas co-
res vêm sendo esmaecidas tan-
tonoReinoUnidocomoempaí-
ses centrais.

Oincidentenoaeroportolon-
drino não pode ser visto como
fatoisolado ou, como os juristas
gostam de dizer, “um ponto fo-
ra da curva”. Para começar, as
autoridadesbritânicasmantive-
ram as autoridades americanas
informadas da operação o tem-
po todo. É bom não esquecer
que Glenn Greenwald foi quem
revelou ao mundo, pelas pági-
nas do Guardian, as denúncias
de Edward Snowden de que, se-
gundoele,ogovernoamericano
mantémprogramasdeespiona-
gem que vasculham correspon-
dências eletrônicas de cidadãos
de vários países, tudo em nome
de combater o terror. O cerco à
liberdadenoportãoinglêsé par-
teintegrante de um movimento
amplo e profundo das potên-
cias ocidentais para, a pretexto
de interceptar e neutralizar

agentes terroristas, atropelar a
privacidade de cidadãos ingle-
ses, americanos e... brasileiros,
entre tantos outros.

Nummundoemqueaativida-
de da imprensa depende, cada
vez mais, da cooperação inter-
nacional entre jornalistas inde-
pendentes, qualquer restrição
abusiva ao livre trânsito de in-
formação entre cidadãos livres
termina por violar o direito à in-
formaçãodetodos.Atenção,lei-
tor: a brutalidade cometida em
Heathrow pode violar não ape-
nas a integridade moral de Da-
vid Miranda, mas também o di-
reito que você tem à informa-
ção jornalística.

Quando lembramos que a In-
glaterra foi a pátria da liberdade
de imprensa, o cenário ganha
sombras ainda mais soturnas.

Foilá queJohnMilton fez circu-
lar sua célebre Areopagítica, em
1644,lançandoa tesedequenin-
guémdeveriadependerdeauto-
rização do Estado para publicar
o que quer que fosse. Cerca de
20anos depois, William Blacks-
tone, em Comentários sobre as
Leis da Inglaterra, reafirmou o
mesmo princípio, que iria virar
cláusula pétrea nas democra-
cias do mundo inteiro.

Hoje os tempos são menos
arejados e os jornalistas ingle-
ses vêm passando apuros com
toda sorte de cerceamentos.
Uma das mordaças vem de me-
didas judiciais draconianas que
impedem preventivamente
que determinado assunto (ou o
nome de determinado indiví-
duo) seja retratado em reporta-
gens. De tão severas, essas me-
didas foram apelidadas por
Alan Rusbridger, o editor do
Guardian, de “superinjunc-
tions”, pois elas não apenas ve-
tam previamente a publicação
de reportagens, como proíbem
que o jornal noticie que sofreu
esseveto.Estamosfalando,por-
tanto, de uma dupla proibição
caprichosamente desfechada
por uma peça única.

Outro tipo de mordaça vem
da intervenção direta. O pró-
prio Rusbridger declarou há
doisdiasquefoiobrigadoa dele-
tar arquivos confidenciais com
as denúncias de Edward
Snowden, arquivos que a reda-
ção do Guardian mantinha em
seus computadores, para aten-
der à pressão do governo. “Foi
um dos momentos mais bizar-
ros da história do jornal”, escre-
veu. Rusbridger contou ainda
que representantes do governo
estavam presentes para confe-
rir de perto a destruição de dis-
cos rígidos de computadores.
Eles queriam “ter a certeza de
que nada pudesse constituir
uma fonte de interesse para
eventuais agentes chineses”.
Claro: por essas e outras, o edi-
tordoGuardian tambémacredi-
taquehoje,noReinoUnido,gra-
ves ameaças conspiram contra
a liberdade de imprensa.

Háalgo depodre no Aeropor-
to de Heathrow. Os sonhos de
liberdade que, há mais de dois
séculos, moldaram o nosso
mundo talvez não tenham per-
missão de pouso para figurar
no nosso presente.
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A liberdade ficou
no portão de embarque

Fórum dos Leitores

Se é assim,
governo pra quê?

POLÍTICA ECONÔMICA
De mal a pior

Pelo visto, vão ficar ainda maio-
res a dificuldade e o aperto para
as empresas obterem lucro no
Brasil. Além de juros altíssimos,
taxas, impostos, toda sorte de tri-
butos, etc., que fazem os empre-
sários ter de pagar para trabalha-
rem, eles se deparam agora com
mais um obstáculo, o dólar caro,
para corroer cada vez mais os lu-
cros, chegando a abocanhar até
44% destes, conforme levanta-
mento feito pela consultoria Eco-
nomática a pedido do Estadão.
Ou seja, vamos de mal a pior...
ANGELO TONELLI
angelotonelli@yahoo.com.br
São Paulo

Dólar em alta

Diz o ministro da Fazenda, Gui-
do Mantega, que “tem gente que-
rendo ganhar com eventual subi-
da do dólar”. Após tantos anos

no cargo, tudo indica ter começa-
do a entender o mercado finan-
ceiro. Parabéns, ministro, antes
tarde do que nunca.
MARIO COBUCCI JUNIOR
maritocobucci@uol.com.br
São Paulo

Afundando o Brasil

Ministro Mantega, como o se-
nhor deve ter observado, a eco-
nomia dos EUA está se reerguen-
do. Naturalmente, a busca de dó-
lares aumenta e, assim, a cota-
ção da moeda sobe. O senhor
diz que tudo está bem, mas en-
quanto apenas meia dúzia de ex-
portadores lucra, os outros em-
presários e o povo brasileiro so-
frem com isso. Afinal, muitos in-
sumos são importados e diver-
sos produtos brasileiros têm
componentes e matérias-primas
de origem estrangeira. O Banco
Central (BC) diz que faz leilões
de dólar para amenizar a situa-
ção. Mas não se vê nenhum resul-
tado. Leiloar é vender a preço

mais baixo, não o de mercado, se-
não é em vão. Espero que o se-
nhor saiba disso. Ao brincar de
“inventismo”, sua equipe econô-
mica – que mais parece um jar-
dim de infância – põe em risco
toda a estabilidade conquistada
por Itamar e FHC. E se a infla-
ção já transborda, a alta do dólar
só a fará piorar. Cabe lembrá-lo,
ministro, de que o senhor está aí
para defender os interesses dos
brasileiros, e não dinamitá-los.
SÉRGIO ECKERMANN PASSOS
sepassos@yahoo.com.br
Porto Feliz

Inflação sob controle?

A presidente Dilma Rousseff e o
ministro Mantega afirmam que
a inflação está sob controle. Mas
o casal Marina Jannoni e Fernan-
do Benigno (‘Não faz sentido di-
zer que não há inflação’, 18/8, B4)
não concorda, pois, para eles, “a
maioria das coisas está bem
mais cara e o preço não para de
subir”. Sobrou até para os gatos,

que tiveram a ração substituída
por outra mais barata. Quem
tem razão: Dilma e Mantega ou
Marina e Fernando? Como tam-
bém frequento supermercado e
tenho uma gata, concordo com
Marina e Fernando, a inflação é
bem maior que o índice divulga-
do mensalmente pelo governo,
que, com certeza, só é levado a
público após passar por um sa-
lão de beleza e ser maquiado. O
iogurte e a carne estão sumindo
dos carrinhos dos consumido-
res. É, muita gente vai começar a
sentir saudades do Plano Real e
de FHC.
MARIA CARMEN DEL BEL TUNES
carmen_tunes@yahoo.com.br
Americana

Responsabilidade fiscal

Um dos fundamentos que permi-
tiram a estabilidade financeira
na economia brasileira foi a cha-
mada Lei de Responsabilidade
Fiscal (LRF), que entrou em vi-
gor em 4 de maio de 2000. Além

de tratar dos gastos públicos, a
LRF estabelece limites de endivi-
damento, que, na verdade, estão
sendo respeitados apenas pelos
Estados e municípios. O gover-
no federal está propenso a fazer
alterações pontuais nessa lei a
fim de permitir que os municí-
pios contratem novas dívidas pa-
ra investimentos na mobilidade
urbana sem que seus valores in-
tegrem os limites existentes. E
as alterações, para entrarem em
vigor, vão precisar da aprovação
da maioria qualificada do Con-
gresso Nacional. É preocupante
a eventual aprovação de uma pri-
meira exceção, porque é sabido
que depois novas reivindicações
poderão surgir. E será muito difí-
cil deter a ânsia dos congressis-
tas de obter mais recursos para
suas bases eleitorais, mesmo
que no futuro não consigam hon-
rar as dívidas. É comum o pensa-
mento político populista de que
comecemos a fazer, depois se en-
contrará uma maneira de arru-
mar o desajuste. A população
em geral é despreparada para en-

tender que o governo não pode
tudo. Ou, em outras palavras, tu-
do o que o governo gasta é preci-
so arrecadar do povo. O próprio
endividamento público nada
mais é do que a antecipação de
receita tributária ou patrimonial
futura. O processo de endivida-
mento começou já na indepen-
dência do Brasil em pequena por-
centagem do produto interno
bruto (PIB) e veio crescendo
através dos anos. Em menor ou
maior ritmo. Sempre com a justi-
ficativa de aplicação em novas
obras e investimentos de interes-
se da sociedade. Hoje, no Brasil,
o endividamento já está sendo
feito para o pagamento das des-
pesas correntes com juros da dí-
vida acumulada. Ou seja, a arre-
cadação anual dos tributos não é
mais suficiente para o pagamen-
to das despesas correntes. E a dí-
vida bruta ultrapassa os 68% do
PIB. Essa história de dívida líqui-
da é mais uma contabilização
criativa que não é aceita pela ava-
liação internacional. A última
versão é de que os títulos do Te-

●✽
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Ele existe para tornar
mais fáceis as coisas
difíceis, e não
para fazer o contrário

Incidente em Londres
não pode ser visto como
fato isolado ou ‘um
ponto fora da curva’
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 22 ago. 2013, Primeiro Caderno, p. A2.




