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Populismo no debate
dos planos econômicos
Cristiano Romero

H
á uma dose
considerável de
populismo e
maniqueísmo no
tratamento dado ao

tema da correção monetária
nos planos econômicos. O caso
está sendo analisado,
erradamente, como se os
bancos tivessem tungado os
poupadores.

Na verdade, os bancos
cumpriram as leis da época e, se
por um lado obtiveram ganhos
ao aplicar um redutor na
correção dos saldos da caderneta
de poupança, por outro sofreram
perdas em seus ativos — na
correção dos empréstimos
imobiliários, concedidos no
âmbito do Sistema Financeiro da
Habitação (SFH), com recursos
da caderneta.

Se alguém é passível de
questionamento na Justiça, é o
Estado brasileiro, responsável
pelas leis que puseram os planos
econômicos de pé. Tentar obrigar
as instituições financeiras a
bancar uma conta que não é sua
cria um precedente perigoso. Os
cidadãos passarão a recorrer à
Justiça contra empresas toda vez
que considerarem que seus
interesses foram contrariados,
mesmo sabendo que as firmas
não criaram as regras, mas
apenas as cumpriram.

A caderneta de poupança é um
produto financeiro totalmente
regulado pelo governo. A
correção é fixa e a aplicação dos
recursos, idem. O crédito gerado
a partir de seus recursos é
direcionado: só pode ser
destinado a financiamentos
habitacionais e da agricultura.

“No caso específico da
caderneta de poupança, os
bancos realmente não têm nada
a ver com isso. Eles recebem do
governo ordens claras com
relação ao que podem cobrar na
captação e na aplicação desses
recursos no SFH”, diz Armínio
Fraga, ex-presidente do Banco
Central. “[Os bancos] atuaram de
forma casada: ativos e passivos
sofreram o mesmo efeito da
regra imposta pelo governo.”

O argumento usado pelo
ministro Ricardo Lewandowski,
do Supremo Tribunal Federal
(STF), de que os bancos devem
pagar a conta porque já lucraram
demais, é despropositado.
Baseia-se num preconceito bem
brasileiro, segundo o qual, os
bancos são entidades diabólicas,
sempre prontas a surrupiar
dinheiro dos pobres clientes e, o
que dirá, dos poupadores. Não
deveria ser o raciocínio que se
espera de um magistrado da
principal corte do país.

“Esse argumento de que não
há um problema porque os
bancos têm condições de arcar
com os custos não me parece ser
algo de natureza constitucional”,
assinala Armínio.

É curioso que não passem pela
cabeça dos maniqueístas dois
fatos relativos aos bancos: eles
são regulados pelo Banco Central
e obtêm lucros fabulosos, em
grande medida, graças ao
desequilíbrio fiscal do Estado.

Os planos econômicos
cometeram, de fato,
arbitrariedades na tentativa de
debelar a inflação crônica que
prevaleceu no Brasil nos anos 80
e até meados dos 90 do século
passado. Talvez, o mais opressivo
de todos tenha sido o Plano
Collor 1, que confiscou não só a
poupança, mas também as
contas correntes e tudo onde

havia recursos lastreados em
papéis da dívida pública.

“Muitos desses planos
econômicos não foram
realmente brilhantes, mas o fato
é que a questão era bastante
complicada. Os governantes têm
que tomar providências e, com
frequência, tomam decisões sob
condições de imensa incerteza e
muita pressão e essas decisões
têm consequência”, observa
Armínio, hoje sócio da G áv e a
I nv e s t i m e n t o s . “Avaliar tudo com
base nas consequências me
parece um extremo. Isso vai
engessar demais o governo daqui
para frente.”

O ex-presidente do BC
reconhece que dar carta branca
ao governo para fazer qualquer
coisa e prejudicar o cidadão e não
arcar com os custos também é
“algo grave”. O Brasil deveria tirar
lições do passado. Não se deve
esquecer, por exemplo, que o STF
aprovou o confisco.

“Penso que, a longo prazo, é
bom também que o governo
tenha que se submeter a uma
disciplina e a honrar contratos. É
saudável que o Brasil seja um país
onde se possa processar o
governo, ganhar e receber e não
ser perseguido por isso. Em
vários dos países emergentes,
isso é impensável. Na China e na
Rússia, por exemplo”, diz
A r m í n i o.

O STF adiou o julgamento dos
planos econômicos para 2014. O
ânimo predominante no
tribunal é por dar ganho de causa
aos poupadores, mas é provável
que, dadas as consequências
desastrosas dessa decisão não só
para os bancos mas para o país
como um todo, opte-se ou por
um ganho parcial, limitado a um
plano econômico e não a todos,
ou por uma solução negociada
com o governo, resultando na
transferência da conta à Viúva.
Em qualquer uma dessas opções,
perde o país e ganham uma
minoria e seus advogados.

A
decisão do governo
de não dar à
Pe t r o b r a s uma
regra que lhe
permita corrigir o

preço dos combustíveis de
acordo com a flutuação dos
preços internacionais está sendo
encarada, por investidores
pesos-pesados, como o sinal
definitivo de que a presidente
Dilma Rousseff não pretende
voltar atrás em seu modelo de
gestão, nem mesmo confrontada
com as consequências da
deterioração fiscal (com efeitos
perversos sobre as taxas de juros
cobradas de consumidores e
empresas), do baixo crescimento
do PIB, do encolhimento do
investimento, do aumento da
vulnerabilidade externa
provocada pela elevação do
déficit em transações correntes,
da retomada da contabilidade
criativa (revelada pela repórter
Leandra Peres, do Va l o r ).

A contradição do governo no
caso Petrobras é gritante. Foi
Brasília quem aumentou as
atribuições da estatal ao torná-la
monopolista na operação do
pré-sal e ao obrigá-la a ter, no
mínimo, 30% do capital de cada
consórcio. Para fazer frente à nova
realidade, a companhia elaborou,
para os próximos anos, o que
muitos chamam de “maior plano
de investimento de uma empresa
no mundo”. Garroteada pelo
controle dos preços dos
combustíveis, não gera recursos
suficientes para bancar esse plano
e pode ter dificuldade para
captá-los no mercado.

A decisão contrária à Petrobras
tem pelo menos dois significados
que vão além do petróleo. Mostra
que o governo pretende continuar
controlando a inflação por outros
meios que não a taxa de juros e o
controle dos gastos públicos e
enfraquece a presidente da estatal,
Graça Foster, que vinha fazendo
um elogiado trabalho de
saneamento desde que assumiu o
posto, em fevereiro de 2012. Para
muitos, se a situação não se
inverter, Graça não terá condições
de permanecer à frente do cargo.

Cristiano Romero é editor-executivo e
escreve às quartas-feiras
E-mail c r i st i a n o . ro m e ro @ va l o r. c o m . b r

Responsável por
regras dos planos foi o
Estado e não os bancos

Educação brasileira tem avanços
frágeis em avaliação internacional
Luciano Máximo
De São Paulo

Embora a Organização para a
Cooperação e Desenvolvimento
Econômico (OCDE) tenha desta-
cado como “n o t áv e l ” o desempe-
nho do Brasil em matemática na
última década e na edição 2012
do Programme for International
Student Assessment (Pisa), o re-
sultado do país é frágil. Quase
70% dos alunos participantes
não ultrapassaram o nível 1 da
escala de habilidades da prova,
que identifica a capacidade de
resolver questões mais simples.
Apenas 0,8% dos estudantes teve
notas compatíveis com os níveis
5 e 6 da escala do Pisa, os mais al-
tos e que identificam competên-
cias para resolver questões mais
complexas e conceituais.

O professor Ocimar Munhoz
Alavarse, da Faculdade de Educa-
ção da Universidade de São Pau-
lo, diz que se trata de uma distri-
buição assimétrica positiva. “Ou
seja, um pelotão de elite sai na
frente e chega ao fim da marato-
na muito bem, mas tem uma
massa que pena para terminar,
mas chega. O Pisa está dizendo
que mais da metade dos alunos
anos chega ao fim do ensino fun-
damental lendo e resolvendo
problemas como se fossem do
sexto ano”, afirma Alavarse.

O Chile, que ficou sete posições
acima do Brasil no Pisa 2012 em
matemática, teve 51,5% de seus
alunos abaixo do nível 2 e 1,6%
nos níveis 5 e 6. Xangai, que teve a
nota mais alta na matéria, teve
55,4% dos alunos com pontuação
elevada e apenas 3,8% nos níveis
mais baixos de proficiência. A es-
cala de habilidades do Pisa vai de
0 a 6. No caso de matemática,
pontuação acima de 607 coloca o
aluno nos níveis 5 e 6 da escala;
nos níveis 3 e 4, com pontuações

acima de 482, o estudante é con-
siderado de nível intermediário;
e nos níveis 1 e 2, cuja pontuação
varia de 357 a 420, o jovem está
apto a “resolver questões defini-
das com clareza, que envolvem
contextos conhecidos”, conforme
o marco referencial do exame.

O Pisa 2012 teve seus resulta-
dos divulgados ontem pela
OCDE. Aplicada a cada três anos,
a avaliação testa os conhecimen-
tos de leitura, matemática e ciên-
cias de mais de 500 mil alunos de
15 anos em 34 países desenvolvi-
dos e outros 31 convidados, co-

mo o Brasil. A prova do ano pas-
sado enfatizou matemática, e a
educação brasileira ficou entre as
dez que mais avançaram na disci-
plina desde 2003, de acordo com
a escala de pontuação do teste.

A nota de matemática dos cerca
de 20 mil alunos brasileiros de es-
colas públicas e particulares que
participaram do Pisa ficou em 391
pontos. Enquanto o avanço anual
médio dos países da OCDE na ma-
téria foi negativo (0,3 pontos), a ta-
xa brasileira anualizada foi de 4,1
pontos na escala do Pisa. A maior
taxa de crescimento anualizada foi
a do Catar, de 9,1 pontos.

Com menor peso, as notas bra-
sileiras de leitura e ciências foram
410 e 405 pontos, respectivamen-
te. Essas médias não alteraram
significativamente a colocação
do país no ranking do Pisa e o
mantêm distante do desempe-
nho dos países desenvolvidos da
OCDE. Nas três matérias avalia-
das, o país oscila entre a 54ª e a
58ª posições, longe de Xangai, lí-
der em todos os quesitos, com no-
tas que variam de 570 a 613 pon-
tos. Na comparação com países
latino-americanos, o Brasil fica à
frente de Argentina, Colômbia e
Peru em matemática e leitura,
mas não supera Chile, Uruguai e
México, cujas notas variaram en-
tre 409 e 445 pontos.

Em relação ao teste de 2009, o
Brasil avançou em matemática, de
386 para 391 pontos, e ficou está-
vel em leitura (de 412 para 410
pontos) e ciências, repetindo a
marca de 405 pontos. Os 34 países
que integram a OCDE tiveram de-
sempenho estável nas três discipli-

nas entre 2009 e 2012: matemática
(de 495 para 494 pontos), leitura
(493 para 496 pontos) e ciências
(500 para 501 pontos).

Em geral, a recepção do resulta-
do do exame foi positiva, tanto da
parte de especialistas como do go-
verno. “Estamos comparando a
evolução do Brasil com países que
investem muito mais por estudan-
te e tivemos um avanço maior”, de-
clarou o ministro da Educação,
Aloizio Mercadante, durante en-
trevista a jornalistas em Brasília.

Na avaliação de Priscila Cruz, di-
retora-executiva do Todos pela
Educação, o avanço brasileiro no
Pisa em dez anos está associado à
melhoria das condições socioeco-
nômicas das famílias brasileiras no
período e também à inclusão de
mais de 425 mil novos alunos na
educação básica, a partir da pré-es-
cola. “Ações estruturantes que me-
xem na base da educação dão re-
sultados. Políticas de primeira in-
fância, mesclando creche, saúde,
assistência social, darão resultados
positivos quando a criança chegar
aos 15 anos”, avalia Priscila.

O economista André Portela, es-
pecialista da FGV Projetos, lembra
que o Pisa é uma fonte muito rica
para formulação de diagnósticos.
“Se bem utilizadas, as informações
do teste podem orientar algumas
políticas educacionais.” Para Mo-
zart Neves Ramos, diretor do Insti-
tuto Ayrton Senna, o avanço polo-
nês no Pisa deve ser visto como re-
ferência. “A Polônia investiu muito
em educação básica e formação de
professores e teve resultados im-
pressionantes. Um exemplo a ser
s e g u i d o”, observa Ramos.

Fonte: OCDE

Brasil no Pisa 2012
Teste da OCDE testa habilidades de alunos de 15 anos em 65 países

Resultado do país por área de conhecimento – Em pontos

Ranking educacional, segundo o Pisa 2012

Matemática

Matemática

Posição País

1º

2º

3º

4º

5º

34º

36º

49º

51º

53º

58º

62º

Xangai (China)

Cingapura

Hong Kong (China)

Taipé (China)

Coreia do Sul

Rússia

EUA

Turquia

Chile

México

Brasil

Colômbia

Leitura Ciências

Posição País

1º

2º

3º

4º

5º

24º

41º

42º

46º

51º

54º

56º

Xangai (China)

Hong Kong (China)

Cingapura

Japão

Coreia do Sul

EUA

Turquia

Rússia

Chile

México

Brasil

Colômbia

Posição País

1º

2º

3º

4º

5º

27º

36º

42º

54º

57º

58º

64º

Xangai (China)

Hong Kong (China)

Cingapura

Japão

Finlândia

EUA

Rússia

Turquia

México

Argentina

Brasil

Peru

2000 2003 2006 2009 2012

Brasil Média OCDE

300

350

400

450

500

496

334

494

391

Leitura

2000 2003 2006 2009 2012

Brasil Média OCDE

350

400

450

500

497 496

396
410

Ciências

2000 2003 2006 2009 2012

Brasil Média OCDE

350

400

450

500

550

495 501

375
405

A ut
iliz

aç
ão

 de
ste

 ar
tig

o é
 ex

clu
siv

a p
ar

a f
ins

 ed
uc

ac
ion

ais
.

Text Box
Anúncio

Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 4 dez. 2013, Primeiro Caderno, p. A2.




