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Notas & Informações

É
natural e mesmo
recomendável que
a atual administra-
ção de São Paulo
proponha à Câma-
ra Municipal uma

atualização da Planta Genérica
de Valores (PGV) dos imóveis
da cidade – base de cálculo para
o Imposto Predial e Territorial
Urbano (IPTU) –, já que a últi-
ma revisão data de 2009. Mas
não é nem natural nem reco-
mendável que isso seja feito pa-
ra obter recursos destinados,
ainda que em parte, a garantir o
congelamento da tarifa de ôni-
bus, de R$ 3, no ano que vem,
como quer o prefeito Fernando
Haddad. São coisas diferentes
que não podem e não devem
ser misturadas.

Estima a Prefeitura que 1,385
milhão de imóveis pagarão o te-
to do aumento do IPTU, decor-
rente da atualização da PGV.
Desses, 986 mil imóveis residen-
ciais pagarão o teto de 30% e
399 mil estabelecimentos co-
merciais e industriais arcarão
com o aumento de 45%, que é o
teto para essa categoria. As
áreas mais valorizadas e os gran-
des contribuintes serão os mais
afetados, como era de prever.

Dentro desse critério, segun-
do reportagem do Estado, po-
dem ser identificadas três zonas
fiscais. Na primeira, estão o cen-
tro e bairros nobres e de classe
média e média alta, como Jar-
dins, Pinheiros, Moema e Perdi-
zes. A segunda é composta por
regiões próximas do centro, co-
mo o bairro da Mooca, e por
bairros como Limão e Casa Ver-
de. Na terceira estão as áreas

mais carentes da periferia. Des-
sa maneira, dos dez bairros em
que os imóveis terão maior au-
mento médio do IPTU, cinco fi-
cam na região central – Santa
Cecília, Brás, Sé, Liberdade e Re-
pública. Quanto aos dez bairros
cujos imóveis pagarão menos,
nove são da zona leste – Itaim
Paulista, Jardim Helena, Iguate-
mi, Ermelino Matarazzo, São Ra-
fael, São Miguel, Vila Jacuí, Cida-
de Líder e Parque do Carmo.

São Paulo é sabidamente
uma cidade em que as transfor-
mações ocorrem muito rapida-
mente, em especial no setor
imobiliário. Desde a revisão da
PGV feita em 2009, muita coisa
mudou. Há bairros em que os
preços dos imóveis mais do que
dobraram desde então. Isso fez,
por exemplo, com que nesse pe-
ríodo dois bairros – Santana e
Jardim Anália Franco – passas-
sem a integrar o grupo dos con-
siderados nobres e de classe
média alta. Outro aspecto do
problema é apontado pelo se-
cretário municipal de Finanças,
Marcos Cruz: “Se você tinha
uma residência de 100 m² cons-
truída em Itaquera ou em Pi-
nheiros, no mesmo padrão, ti-
nha (nos dois casos) a mesma ba-
se de cálculo. A gente entende
que isso não reflete mais a reali-
dade do mercado”.

As mudanças acarretadas pe-
la atualização da PGV devem
ser, portanto, as impostas pela
realidade, como outras se im-
porão, daqui a quatro anos,
quando ela deverá ser nova-
mente revista. Acertos e corre-
ções no projeto do Executivo
cabe à Camara fazer.

Independentemente disso, é
da maior importância esclare-
cer até que ponto as mudanças
propostas foram determinadas
por razões técnicas ou pela ân-
sia do prefeito de encontrar re-
cursos para bancar o congela-
mento da tarifa de ônibus. E
quem misturou essas coisas
com a maior sem-cerimônia, co-
mo se não percebesse a gravida-
de do que estava fazendo, foi
Haddad: “Um dos destinos (do
dinheiro vindo do aumento do
IPTU) é o subsídio dos trans-
portes, que sai de R$ 600 mi-
lhões para R$ 1,6 bilhão”.

Em primeiro lugar, é preciso
esclarecer que os R$ 600 mi-
lhões previstos estavam clara-
mente subestimados, já que no
ano passado aquele subsídio fi-
cou perto de R$ 1 bilhão.

Não faz o menor sentido au-
mentar o IPTU para conseguir
cobrir, ainda que em parte, os
restantes R$ 600 milhões do
subsídio que vai garantir a pas-
sagem de ônibus a R$ 3. Fazer
isso é viciar a PGV, alterando
seus valores por motivos estra-
nhos aos das mudanças no mer-
cado imobiliário. Ela tem de re-
fletir esse mercado e não ser
usada como instrumento para
cobrir buracos abertos por fa-
tos imprevistos como as gran-
des manifestações de junho,
que forçaram a Prefeitura e o
governo do Estado a cancelar o
aumento da tarifa dos vários
meios de transporte coletivo,
que retornou ao valor de R$ 3.

Resta esperar que os verea-
dores mantenham a atualiza-
ção da PGV dentro de estritos
critérios técnicos.

Dois anos depois
de ter ficado en-
tre as 200 me-
lhores universi-
dades do mun-
do, no levanta-

mento comparativo que a Ti-
mes Higher Education vem reali-
zando desde 2004, a USP des-
pencou no ranking. Em 2012, a
instituição foi classificada no
158.º lugar. Na pesquisa de
2013, ela figura entre as 226 e
250 melhores (o estudo não re-
vela a posição de cada universi-
dade depois do 200.º lugar).

A segunda melhor institui-
ção brasileira no ranking – a
Unicamp – nem sequer aparece
entre as 300 primeiras. A classi-
ficação leva em conta o orça-
mento de cada universidade, o
nível de ensino, a reputação do
corpo docente, o número de tí-
tulos de doutor concedidos, a
quantidade de pesquisas e o vo-
lume de receitas delas decor-
rente, citações de artigos em pe-
riódicos de prestígio mundial, a
influência das pesquisas na ino-
vação industrial e o grau de in-
ternacionalização. Para o ran-
king de 2013, a Times Higher
Education entrevistou mais de
10 mil acadêmicos e analisou
cerca de 50 milhões de men-
ções em revistas científicas.

Dos países que tinham ao me-
nos uma universidade entre as
200 melhores nas edições ante-
riores da Times Higher Educa-
tion, o Brasil é o único que não
está mais na lista. No levanta-
mento de 2013, há 26 nações
com universidades bem avalia-
das – e nenhuma delas é da
América Latina. Os Estados

Unidos, com 77 instituições, li-
deram o ranking, seguidos do
Reino Unido, com 31. Apesar
das dificuldades financeiras e
políticas por que passam, Espa-
nha e Turquia entraram para o
grupo de elite.

Para os especialistas em edu-
cação, a saída do Brasil da elite
universitária mundial afetará
negativamente a imagem exter-
na do País. “Com seu tamanho
e poder econômico, o Brasil
precisa de universidades com-
petitivas internacionalmente.
É um golpe perder a única en-
tre as 200 no topo do ranking”,
diz o editor da Times Higher
Education, Phil Baty. “Um país
do porte do Brasil precisa ter
mais universidades de nível glo-
bal para o crescimento com ba-
se em inovação científica”, afir-
ma a especialista que analisou
o sistema educacional brasilei-
ro, Elizabeth Gibney.

A queda da USP no ranking
da Times Higher Education se de-
ve a vários fatores. A institui-
ção apresenta problemas na
proporção entre doutores e alu-
nos da graduação. Tem um nú-
mero baixo de doutorados pre-
miados por mérito acadêmico.
E o desempenho nos indicado-
res de reputação internacional
caiu, apesar dos programas de
internacionalização adotados
pela instituição. A reputação é
medida por questionários en-
viados a milhares de acadêmi-
cos em todo o mundo.

Segundo os especialistas, se
os professores e pesquisadores
da USP e das demais universi-
dades brasileiras publicassem
mais artigos em revistas inter-

nacionais com conselho de arbi-
tragem, a imagem melhoraria.
Nos últimos anos, nossas uni-
versidades aumentaram a pro-
dução de artigos, em termos ab-
solutos, mas a qualidade – me-
dida pelo total de citações nos
periódicos mais respeitados –
deixa a desejar. Além disso, as
atividades de intercâmbio inter-
nacional de nossas instituições
de ensino superior são muito
baixas – só nos últimos dois
anos é que o País ampliou seus
investimentos na área, com a
criação do Ciência sem Frontei-
ras. E, mesmo assim, muitos
bolsistas desse programa não
têm o domínio de outros idio-
mas, o que compromete seu
aprendizado numa instituição
estrangeira. O inglês é aponta-
do como um dos principais obs-
táculos para pesquisadores bra-
sileiros em trabalhos e publica-
ções científicas no exterior.

Uma parte dos problemas
que afligem nossas universida-
des resulta de dificuldades bu-
rocráticas e falta de foco na defi-
nição de prioridades. Outra par-
te resulta do viés ideológico das
autoridades educacionais – des-
de a ascensão do PT ao poder,
elas desqualificam os órgãos
responsáveis pelos levantamen-
tos comparativos e insistem
em aumentar a quantidade de
universidades federais, abrindo
campi onde não há demanda,
admitindo alunos antes de exis-
tirem instalações adequadas,
criando cursos noturnos sem
preocupação com a qualidade e
aumentando os custos do ensi-
no superior sem modificar seus
objetivos e formas de atuação.
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Além de sua impor-
tância para o mer-
cado e para os in-
vestidores, a fusão
da companhia bra-
sileira de telecomu-
nicações Oi com a
Portugal Telecom,

que assume a gestão da nova empre-
sa, tem também um significado polí-
tico de grande relevância. Ela simbo-
liza o fracasso – mais um, entre tan-
tos outros – da política do governo
do PT de mobilizar grande volume
de recursos públicos, beneficiar gru-
pos empresariais privados por ele
escolhidos e modificar regras e nor-
mas para formar o que vinha cha-
mando de empresas campeãs nacio-
nais capazes de conquistar espaço
no mercado internacional. É mais
um sonho de grandeza criado duran-
te o governo Lula que se desvanece
na realidade da vida empresarial.

A história da Oi e de suas anteces-

soras é, em boa medida, a história
do ativismo e do intervencionismo
estatal no setor de telefonia mui-
tas vezes justificados pela necessi-
dade de viabilizar a entrada de em-
presas privadas em setores antes
dominados por estatais, mas tam-
bém marcados por intrigantes tro-
cas de favores.

O leilão de concessão da Tele Nor-
te-Leste, que reunia operadoras de
16 Estados até então controladas pe-
la Telebrás, foi vencido em 1998 pe-
lo grupo – formado, entre outras,
por uma empresa da área comercial,
uma construtora de grande porte e
companhias de seguro – que ofere-
ceu ágio de apenas 1%. Para viabili-
zar a operação, o Banco Nacional de
Desenvolvimento Econômico e So-
cial (BNDES) entrou no consórcio
com significativa participação no ca-
pital, mas com a disposição de dele
se retirar assim que houvesse um in-
vestidor para assumir a sua parte.

Dez anos depois, na metade do se-
gundo mandato de Lula, o governo
voltou a apoiar o grupo, já com o no-
me de Oi, para viabilizar a compra
da Brasil Telecom (BrT), com o que
se formaria o que se chamou de “su-
pertele” brasileira, uma empresa for-
te financeiramente e com capacida-
de técnica para operar em outros
países. Seria o que, na área de teleco-
municações, o BNDES passou a cha-
mar de empresa campeã, cuja consti-
tuição apoiaria fortemente.

Para permitir a formação da “su-
pertele”, além de assegurar-lhe
apoio financeiro, o governo teve de
mudar o Plano Geral de Outorgas
(PGO), dele eliminando a regra se-
gundo a qual a operadora poderia
atuar em apenas uma das quatro re-
giões em que o País foi dividido. As-
sim, a Oi tornou-se a primeira tele
de alcance nacional.

Não passou despercebido, na oca-
sião, o fato de que, entre os princi-

pais sócios da Oi, estava a construto-
ra Andrade Gutierrez, principal fi-
nanciadora da campanha que levou
Lula à Presidência da República.
Igualmente foi observado que a Oi
tinha sido investidora da Game-
corp, empresa especializada em pro-
dução de programas de televisão e
de jogos para celular, da qual o prin-
cipal sócio era Fábio Luís Lula da
Silva, o Lulinha, filho do presidente
da República.

Mas, em vez de se transformar na
“supertele” pretendida pelo gover-
no, a Oi – cujos sócios principais,
desde o início, não eram do setor de
telecomunicações – passou a enfren-
tar dificuldades, sintetizadas na dívi-
da de mais de R$ 29 bilhões. A soma
das dívidas da Oi e da Portugal Tele-
com alcança R$ 45,6 bilhões. A capa-
cidade de geração de recursos, ex-
pressa no conceito de Ebtida (lucro
antes dos juros, depreciações, amor-
tizações e impostos), nos últimos 12

meses alcançou R$ 12,5 bilhões. Ou
seja, a dívida é 3,64 vezes maior do
que a capacidade de geração de re-
cursos, relação um pouco maior do
que a considerada tolerável pelos
analistas financeiros (de 3,5 vezes).

O BNDES investiu cerca de R$ 18
bilhões na criação das “campeãs na-
cionais”. Elas receberam recursos
do banco público para operações de
fusão ou aquisição, inclusive no ex-
terior. Uma delas, a Lácteos Brasil
(LBR), em regime de recuperação ju-
dicial, impôs prejuízos estimados
em R$ 700 milhões ao banco esta-
tal. Já as ações de outras empresas
escolhidas como “campeãs” tive-
ram forte desvalorização desde a en-
trada do BNDES. O valor de merca-
do da Oi, por exemplo, que alcan-
çou R$ 13 bilhões na época da com-
pra da BrT, chegou a cair para R$ 7
bilhões. O BNDES e diversos fun-
dos de pensão de estatais são acio-
nistas da Oi.
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Mais um sonho desfeito

“Atirada no mar da
política, a Rede de
Marina Silva pescou
um belo dourado...”

ANTONIO BRANDILEONE /
ASSIS, SOBRE A ADESÃO AO
PSB, DE EDUARDO CAMPOS
abrandileone@uol.com.br

“Marina Silva, o
Bolsa Família de
Eduardo Campos”

LUIZ RESS ERDEI / OSASCO,
SOBRE OS MILHÕES DE
VOTOS QUE PODERÁ LEVAR
PARA A CANDIDATURA
DO GOVERNADOR DE
PERNAMBUCO EM 2014
gzero@zipmail.com.br

solidária”, erradicar “a pobreza
e a marginalização...”, “promo-
ver o bem de todos” (artigo 3.º),
e no caput do artigo 5.º, num ras-
go de voo de águia, edita: “To-
dos são iguais perante a lei...” –
o que há de fato, fora essas mag-
níficas palavras, que na visão do
povo, “dos cá de baixo”, não pas-
sam de meras palavras, hipócri-
tas, é casca luzidia e bem polida
que só tem validade para os ami-
gos do rei. A bem da verdade, e
o que salta aos olhos pela prova
da evidência, é que a “cidadã” só
existe para os “de cima”, os polí-
ticos e os ricos. Para o resto que
fique o resto. Vide o mau exem-
plo do mensalão, em que a Justi-
ça, com fundamento na dita Lei
“cidadã”, estende o manto pro-
tetor ao criminoso faltoso.
ANTONIO BONIVAL CAMARGO
bonival@camargoecamargo.adv.br
São Paulo

Iguais perante a lei...

Passados 25 anos da promulga-

ção da Constituição, é estarrece-
dor e ao mesmo tempo frustran-
te que um de seus mais belos ar-
tigos, o que diz que “todos são
iguais perante a lei”, muito pou-
co seja seguido ao pé da letra.
Neste país também impera a lei
do poder político e financeiro.
Criminosos de colarinho branco
continuam a sair impunes. E a
nossa Lei Magna em muitas cir-
cunstâncias é violada pelos pró-
prios parlamentares, que fazem
de seus mandatos verdadeiros
balcões de negociatas para atos
de corrupção e abuso de poder.
CÉLIO BORBA
celioborba@ovi.com
Curitiba

ENTULHO BUROCRÁTICO
Brasil competitivo

O Brasil seria altamente compe-
titivo se a “burrocracia” do go-
verno fosse minimizada.
MILTON BULACH
mbulach@gmail.com
Campinas

O IPTU e a tarifa de ônibusA USP sai da elite mundial

● “Isso sem contar os carros, as televisões, os imóveis, os impos-
tos e os políticos. (Todos) os mais caros do mundo!”
RODRIGO MOREIRA

● “É simples: os brasileiros pagam! Por que razão as empresas
de telecomunicação reduziriam os preços?”
RAFAEL MARTINS RIBEIRO

● “Aqui as operadoras fazem promoções em ligações diretas e
desligam sua ligação. É incrível este Brasil!”
WILLIAM GOULART
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 8 out. 2013, Primeiro Caderno, p. A3.




