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Isso ficou evidente na reunião de
cúpula do G20, em que foram toma-
das medidas que sinalizam para um
consenso sobre a necessidade de um
Estadoreguladornapolíticaeconômi-
caenagestãodas finanças.É ocontrá-
rio do que foi pregado durante a “era
FMI” , cujo resultado, no Brasil, foi re-
cessão — e, no resto do mundo, uma
desregulamentação que resultou na
mais grave crise do capitalismo.

Na abertura do encontro do G20 foi
aprovado um plano para fomentar o
crescimento econômico e a criação de
empregos. Segundoo ministro das Fi-
nanças russo, Antón Siluánov, é con-
sensual a necessidade de “adotar me-
didas para estimular o investimento e
prevenir a volatilidade do fluxo de ca-
pitais”.Só háconsensoporqueaexpe-
riência internacional mostrou que o
caminho do neoliberalismo levou
muitos países a desastres econômicos
— e, por tabela, sociais.

O G20 também decidiu, em atitu-
de acertada, analisar a atuação das
agências de classificação de risco,
cujas avaliações podem provocar o
caos nas economias examinadas — e,
às vezes, escondiam graves proble-
mas de solvência dos bancos, sem fa-
lar nas fraudes, nos ganhos abusivos
dos executivos e nas maquiagens de

contabilidade.Asavaliaçõesequivoca-
dasdessasagênciasforamum dosfato-
res da crise econômica mundial que
eclodiu em 2008 e não foi prevista pe-
los “agentes de risco”. As consequên-
cias da atuação temerária das agên-
cias de classificação de risco conti-
nuam sendo sentidas em todo o mun-
do. A crise de 2008 ainda não acabou.

O Brasil, felizmente, deu um claro
recado de que prefere o Estado geren-
ciador da economia, fomentador do
emprego, aoeleger por três vezes can-
didatos do PT à Presidência da Repú-
blica: Luiz Inácio Lula da Silva, em
2002 e 2006, e Dilma Rousseff, em
2010. O que a oposição ao governo fe-
deral chama de “excesso de interven-
ção” na economia é apenas a respos-
ta, exigida pelo povo, ao fracasso das
medidaseconômicasdasgestõesante-
riores: juros altos, corte de gastos so-
ciais e desvalorização dos salários.

Em vez dessas políticas que leva-
ram a economia brasileira à estagna-
ção, os governos Lula e Dilma adota-
ram a defesa comercial, a distribuição
de renda e crédito acessível, investi-
mentos em infraestrutura, incentivo
à indústria e financiamento à agricul-
tura familiar e empresarial e à habita-
ção popular. Neste momento, priori-
zaa melhoriadosserviços públicos es-
senciais — como na área da Saúde, da
Educação e da Mobilidade Urbana.

A experiência desenvolvimentista
no Brasil, como qualquer comparação
entre indicadores econômicos e so-
ciais constata, vem dando certo. Fi-
cou evidente que a defesa do liberalis-
mosó éencampada emauxíliodos in-
teresses dos rentistas e do capital fi-
nanceiro internacional. As opiniões
emitidas no encontro do G20 mos-
tram que esse entendimento não é só
brasileiro —mas mundial. Bom sinal.

A minha geração de ambientalis-
tas era portadora de uma ideia român-
tica do campo, com sérias restrições
a esta urbanização veloz. Hoje, mui-
tos conceitos praticados há poucas
décadas estão superados, sendo cada
vez mais evidente que devemos deba-
ter o modelo das cidades, de modo a
torná-las capazes de oferecer boa
qualidade de vida a seus habitantes.

Este tema foi um dos destaques do
eventoanualdo CBCS -Conselho Bra-
sileiro de Construção Sustentável, o
6º Simpósio Brasileiro de Construção
Sustentável,queaconteceuesta sema-
na: como tornar as cidades brasileiras
melhores em termos de oferta de ser-
viços públicos e privados, combaten-
do a desigualdade social. Nas palavras
de Marcelo Takaoka, presidente do
CBCS,“existea necessidade de se mu-
dar a mentalidade daqueles atores pú-
blicos eprivadosqueoperam nascida-
des, estabelecendo um ponto de con-
vergência no qual a sustentabilidade é
o pólo de atração”.

Estãonascidadesasgrandesoportu-
nidadesdemitigaçãonocampodamu-
dança do clima, o que exige políticas
públicasefetivaseempresárioscomvi-
sãodemédioelongoprazo.Realmente
há necessidade de se colocar na agen-
da dos governantes um compromisso

com políticas que não atendam unica-
mente o calendário eleitoral.

O melhor exemplo hoje, no Brasil,
está no estímulo aos automóveis con-
cedido pelos governos com algumas
consequências trágicas. As maiores
despesasdeconsumodasfamíliasbra-
sileiras não estão naeducaçãooumes-
mo na saúde e sim nos automóveis, de
acordo com o programa Pyxis Consu-
mo do Ibope. E mais do que isso: de
acordocomoEstadãoDados,“tercar-
ro próprio nunca esteve tão barato no
Brasil, assim como andar de ônibus
nunca esteve tão caro”.

Este é um retrato 3X4 da falta de
sensibilidade dos nossos governantes
e desprezo absoluto pelos seus cida-
dãos. No caso do transporte público,
nadajustificaaprecariedadedesteser-
viço,caroedepéssimaqualidade,ain-
da que haja um enorme espaço para
inovação. Levando em consideração
que os ônibus urbanos são utilizados
fundamentalmente no serviço públi-
co, quais seriam as razões para que,
nas concessões e aquisições, o poder
público não exigisse que os mesmos
fossemeficientesnoconsumodecom-
bustível?Eporquenãopromoverisen-
ções nos itens da planilha de custo
que mais oneram as tarifas?

É inegável que asociedade brasilei-
ra está mais aberta a mudanças de
comportamento: a bicicleta já é vista
como meio importante de transporte,
deixando de ser encarada apenas co-
mo lazer. Esta mudança simbólica re-
flete claramente queboas políticasgo-
vernamentais seriam bem recebidas
pelo eleitorado. E como assinalou
Takaoka, “não podemos esquecer
que as manifestações de junho foram
provocadas pelo aumento da tarifa e
por maior justiça social na mobilidade
nas grandes cidades brasileiras”.

É preciso abandonar
de vez o neoliberalismo

Urbanização sustentável
nas cidades brasileiras

O neoliberalismo, que atingiu seu auge no Brasil durante o
governo do tucano Fernando Henrique Cardoso (1995-2002),
encontra cada vez menos defensores sérios no debate sobre
políticas econômicas. O motivo é que, a essa altura, os países
que já conheceram tanto administrações liberalizantes, quan-
to governos desenvolvimentistas, sabem que a primeira op-
ção traz benefícios para apenas uma parcela da população. As
experiências negativas (neoliberalismo) e as positivas (desen-
volvimentismo) deixaram o debate mais claro.

Nas últimas décadas, observou-se uma veloz urbanização
do planeta com grande parte da população vivendo nas cida-
des, em um processo irreversível para o bem ou para o mal. A
China prevê uma grande migração do campo para a cidade, o
que significa uma escala de milhões de pessoas se concen-
trando nos centros urbanos.O Brasil, por sua vez, assistiu a
um processo rápido de urbanização, sendo que as cidades
brasileiras ainda carecem de uma infraestrutura mínima pa-
ra garantir aos seus cidadãos uma boa qualidade de vida.

O Brasil deu um claro
recado de que prefere o
Estado gerenciador da
economia, fomentador do
crescimento e do emprego,
ao eleger por três vezes
seguidas candidatos do PT
à Presidência da República

As maiores despesas
de consumo das
famílias brasileiras
não estão na educação
ou mesmo na saúde
e sim nos automóveis,
de acordo com o Pyxis
Consumo do Ibope
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 19 set. 2013, Mundo, p. 31.
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