
H
á preocupação de
mais com o câm-
bio e de menos
com a educação
nodebatebrasilei-
ro sobre políticas

de comércio e de modernização
produtiva. Dólar muito barato po-
de ser um entrave à exportação,
mas a longo prazo nenhuma taxa
de câmbio será suficiente para
compensar a escassez de capital
humano. Se fosse mais atento à
formação desse capital, o empre-
sariado brasileiro estaria alarma-
do e pressionando as autoridades,
em todos os níveis de governo,
para mudar com urgência o pa-
drão educacional do País. O bai-
xo padrão brasileiro foi evidencia-
do mais uma vez com a divulga-
ção de resultados de 2003 do Pro-
grama Internacional de Avalia-
ção de Estudantes (Pisa, no acrô-
nimo inglês).

Escolares brasileiros de 15
anos classificaram-se em último
lugar, juntamente com tunisinos
e indonésios, numa prova de habi-
lidade matemática formada prin-
cipalmente de problemas ligados
à vida real. Participaram do teste
representantes de 41 países.

O exame foi promovido pela
Organização para a Cooperação
e o Desenvolvimento Econômi-
co (OCDE), formada por 30 paí-
ses, na maior parte desenvolvi-
dos. Onze países não associados
à OCDE, incluídos Brasil, Rús-
sia, Uruguai e Indonésia, partici-
param do teste.

É importante notar que não se
tratou de um teste acadêmico, re-
cheado de questões abstratas. O
objetivo foi avaliar até que ponto
os estudantes são capazes de “re-
conhecer, formular e resolver pro-
blemas no contexto da vida real”.
Foi um teste, portanto, de habili-
dades matemáticas aplicáveis a

questões práticas – competências
que podem fazer diferença tanto
para o indivíduoquanto para o sis-
tema produtivo.

A pontuação do Brasil melho-
rou tanto em ciência quanto em
matemática, na comparação en-
tre o placar do teste anterior, reali-
zado em 2000, e o de 2003. Mas
o País continuou em último lu-
gar, embora tenha conseguido
maior número de pontos no últi-
mo exame.

Provas desse tipo chamam a
atenção para dois problemas que
as autoridades brasileiras deve-
riam enfrentar com muito maior

firmeza. Um deles é o da qualida-
de do ensino. No Brasil, o acesso
à educação fundamental ampliou-
se consideravelmente nas duas úl-
timas décadas, mas a formação
oferecida à maior parte dos jo-
vens e das crianças permanece
muito deficiente. O segundo pro-
blema é o da posição do País no
quadro internacional. Por vários
critérios o Brasil continua mal
classificado. O País aparece em
72.º lugar, entre 127, numa recen-
te avaliação divulgada pela Orga-
nização das Nações Unidas para
Educação, Ciência e Cultura
(Unesco).

Comentando esse relatório, o
ministro da Educação, Tarso Gen-
ro, disse que o Brasil fez uma pri-
meira revolução ao colocar todas
as crianças na escola e agora vai
fazer uma segunda, ao garantir a
qualidade do ensino.

Não seria justo cobrar do go-

verno petista uma revolução
na qualidade em menos de
dois anos. Mas pode-se per-
guntar se as iniciativas toma-
das até agora justificam otimis-
mo em relação ao futuro próxi-
mo. A resposta é negativa.
Não se conhece, por enquan-
to, um efetivo programa de
melhora do ensino fundamen-
tal.

O governo federal tem sido
tão deficiente na reformulação
dos padrões educacionais
quanto na promoção do desen-
volvimento científico e tecno-
lógico. Tem falhado, portanto,
em duas áreas fundamentais
para as políticas de moderniza-
ção e de competitividade.

O mau desempenho de estu-
dantes brasileiros em competi-
ções e exames internacionais
de ciências, matemática e lin-
guagem é quase uma tradição.
De vez em quando uma equi-
pe obtém boas marcas em pro-
vas desse tipo, mas isso ocorre
apenas excepcionalmente.

O relatório da OCDE sobre
o Pisa 2003 contém uma análi-
se dos fatores que afetam o de-
sempenho dos estudantes em
matemática. Um dos fatores
mais importantes é o ambiente
socioeconômico dos estudan-
tes. Nos países com melhor de-
sempenho, como Finlândia,
Canadá, Japão e Hong Kong,
o sistema educacional conse-
gue de alguma forma neutrali-
zar as desvantagens dos estu-
dantes mais pobres. Não basta
a inclusão quantitativa. É ne-
cessário cuidar também da in-
clusão qualitativa. No Brasil,
as duas tarefas são complica-
das. A segunda é a mais difícil
e a que requer maior compe-
tência na concepção e na exe-
cução dos programas.

D
epois de errar
na avaliação do
Banco Santos,
há quase um
mês sob inter-
venção, analis-

tas de risco financeiro voltaram
à carga com maior vigor, como
se estivessem dispostos a cau-
sar um estrago muito maior no
sistema financeiro do País. O
primeiro disparo partiu da Moo-
dy’s, que na segunda-feira
anunciou a revisão, “para possí-
vel rebaixamento”, da classifi-
cação de três bancos até então
considerados sem problemas.

Os golpes seguintes foram
dados por dois consultores, no
dia seguinte, durante audiência
pública na Câmara dos Deputa-
dos. Segundo eles, o risco de in-
solvência, agora, ronda um gru-
po de 25 a 30 bancos pequenos
e médios. Seria difícil imaginar
declarações mais inoportunas e
mais irresponsáveis, que só po-
dem resultar, se forem levadas
a sério, em mais insegurança
no mercado.

Profissionais de análise de
risco deveriam estar de joe-
lhos, com cinza na cabeça, de-
pois de haver mais uma vez de-
monstrado, no episódio do Ban-
co Santos, que seu julgamento
pode ser tremendamente falho.
Analistas de risco, no entanto,
habitualmente reagem às pró-
prias falhas não com penitência
e esforços de correção, mas
com ataques “preventivos”.

Esse procedimento, já bem
conhecido, vale tanto para em-
presas quanto para países. Espe-
cialistas erraram antes das cri-
ses do México, em 1994, e dos
emergentes da Ásia, em 1997.
Enganos igualmente espanto-
sos foram cometidos em mui-
tas outras circunstâncias. Quan-

do isso ocorre, o que vem logo
depois não é a humilde autocrí-
tica, mas uma tentativa de apon-
tar a bola da vez, como se isso
pudesse compensar as falhas
cometidas há pouco tempo.

Não há outra interpretação ra-
zoável para o que acabam de fa-
zer os analistas que lançaram
desconfiança sobre a saúde fi-
nanceira de três dezenas de ins-
tituições pequenas e médias.
De fato, pode-se dizer que suas
declarações criam perigo não
só para essas 25 ou 30 institui-
ções não identificadas, mas pa-
ra todo o sistema.

Ao cometer o segundo erro,
como se fosse uma compensa-
ção para o primeiro, a agência
Moody’s ainda tentou culpar as
autoridades monetárias pelo
possível aumento de inseguran-
ça no sistema: “A revisão [dos
três bancos] foi motivada pela
avaliação da Moody’s de uma
mudança no comportamento
do BC ao impor o congelamen-
to de depósitos após a interven-
ção no Banco Santos.” Segun-
do a agência, esse congelamen-
to “parece revelar” uma disposi-
ção do BC de “expor o sistema
a um risco um pouco maior”.

Até agora, a atitude mais sen-
sata, nesse episódio, foi da
Standard & Poor’s, que afir-
mou não haver sinais de risco
sistêmico e estimou que os pe-
quenos bancos com saúde fi-
nanceira não devem ser conta-
minados pelo problema do San-

tos.
Resta torcer, agora, para que

as declarações desastradas de
alguns especialistas não preci-
pitem esse contágio. O diretor-
presidente da Austing Rating
afirmou, durante o depoimento
na Câmara, que várias institui-
ções “estão passando por sérias
dificuldades” e que os peque-
nos e médios bancos estão ex-
postos a um risco sistêmico.

Luiz Fernando Lopes Filho,
da consultoria Lopes Filho As-
sociados, disse na mesma au-
diência que os clientes, num
movimento de manada, vêm sa-
cando dinheiro das pequenas e
médias instituições e que a
ação do BC, ao liberar R$ 300
milhões de reservas desses ban-
cos, foi insuficiente para dar-
lhes segurança.

Esse festival de imprudência
motivou reações tanto de autori-
dades quanto de representantes
do setor financeiro. O econo-
mista-chefe da Federação Bra-
sileira da Associação de Ban-
cos (Febraban), Roberto Luís
Troster, disse que o caso do
Banco Santos é isolado e ne-
gou que as instituições peque-
nas e médias estejam em difi-
culdades.

Comentário semelhante foi
feito pelo diretor de Fiscaliza-
ção do BC, Paulo Sérgio Cava-
lheiro, também na audiência na
Câmara. Os bancos pequenos e
médios têm fundamentos sóli-
dos, disse Cavalheiro. Além
disso, as autoridades monetá-
rias, segundo ele, estão obser-
vando o mercado e tomarão no-
vas medidas, se for necessário.

É provável que não seja, se
os profissionais da classifica-
ção deixarem de fazer declara-
ções inoportunas e irresponsá-
veis.
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O
governo fez o que pôde para
transmitir a impressão de que o
leilão de energia realizado em
São Paulo, na terça-feira, foi
um sucesso. Mas o sucesso não
foi confirmado pelas reações

do mercado aos resultados que refletem o senti-
mento de desconfiança que se apossou dos in-
vestidores em energia.

O comportamento dos preços das ações de
empresas de energia nas sucessivas etapas do
leilão ajuda a entender o que se passou. Nas pri-
meiras rodadas, quando os preços do MWh se si-
tuavam entre R$ 70,00 e R$ 90,00 para os con-
tratos que se iniciam em 2005, 2006 e 2007, as
cotações permaneceram estáveis. A partir da se-
gunda metade do leilão, quando os preços da
energia declinaram para níveis entre R$ 60,00 e
R$ 80,00 – sendo depois reduzidos ainda mais
–, as cotações das ações das principais gerado-
ras de energia despencaram. As ações tipo ON
da Eletrobrás caíram 9,81% e as PN, 9,24%; as
da Copel (PNB), 7,83%; e as da Cemig (PN),
5,43%. No pregão de ontem essas ações conti-
nuaram despencando.

Alguns fatos explicam a avaliação da minis-

tra de Minas e Energia, Dilma Rousseff, de que
o leilão foi “um sucesso”. O consumidor será,
sem dúvida, beneficiado com a estabilidade e
até mesmo com a queda real das tarifas, princi-
palmente em 2005, quando se prevê sobra de
energia de 5,6 mil MW – bastante elevada, em-
bora inferior à sobra deste ano, calculada em 7,2
mil MW. Energia mais barata estimula a ativida-
de econômica em geral e favorece os
consumidores, mas desestimula inves-
timentos no setor. Apesar disso, o
MME acredita que o conhecimento
prévio dos preços que vigorarão nos
próximos oito a dez anos aumentará a
segurança dos investidores. E, por
fim, as autoridades consideram positi-
vo que os preços tenham refletido as
condições atuais do mercado, não ha-
vendo interferência do Estado na sua
fixação.

Mas, numa conjuntura caracterizada pela so-
bra de energia e na qual as geradoras estatais
não têm contrato para grande parte do que pro-
duzem, o excedente determinou o preço baixo,
como em qualquer mercado. É o que explica a
disposição das estatais de vender a preços de li-

quidação, principalmente nos contratos para
2005. “A dúvida é saber se, caso o excesso de
energia não se repita em 2007 e 2008, o gover-
no vai manter este mecanismo de leilão”, afir-
mou a especialista Elena Landau à coluna Dire-
to da Fonte, do Estado.

Análises feitas pelo setor privado e também
por estatais estaduais como a Cesp e a Cemig

não registram o sucesso dos leilões as-
sinalado pelo MME, salientando que
os preços obtidos desestimulam inves-
timentos. “Teremos um impacto pe-
queno nas tarifas dos consumidores e
um impacto grande na geração de cai-
xa”, afirmou o superintendente de Re-
lações Institucionais da Cemig,
Ayres Mascarenhas. Os baixos pre-
ços, de fato, levaram um grande gru-
po privado, a Tractebel, a desistir de

continuar no leilão, o mesmo ocorrendo com a
estatal Cesp.

Nos últimos meses, muitos estudos sobre
energia foram feitos por departamentos econô-
micos de bancos e empresas, estimando que os
preços do MWh seriam superiores – em média,
em R$ 20,00 – aos alcançados no leilão. O go-

verno também deu indicações de que os preços
seriam maiores, ao apresentar, antes das roda-
das, valores de referência de R$ 80,00 o MWh,
para os contratos de 2005; de R$ 86,00, para
2006; e de R$ 93,00, para 2007 – muito superio-
res aos valores finais, respectivamente de R$
57,51, R$ 67,33 e R$ 75,46 o MWh. Os núme-
ros sugeridos pelo MME e pelo setor privado
não são cabalísticos. Hoje, os preços do MWh
variam muito, oscilando entre R$ 55,00 e R$
90,00 o MWh – em média, segundo o MME,
são de R$ 61,00.

A situação atual de abundância da oferta deve-
rá tender ao equilíbrio até 2008, quando o supe-
rávit se reduzirá para 624 MW, ou seja, menos
de um décimo do atual. Se a economia crescer
acima do previsto, o excesso de oferta poderá se
transformar em déficit. Se as tarifas forem redu-
zidas, o consumo tenderá a se acelerar e poderá
ocorrer um desequilíbrio entre oferta e demanda
antes de 2008. Sem tarifas adequadas, que ge-
rem caixa para investimentos em geração, que
têm longo prazo de maturação, o governo não
conseguirá afastar os riscos de novos apagões,
no futuro. E o leilão não contribuiu para a cria-
ção de um cenário atrativo para os investidores.
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das críticas que ambos fizeram à
gestão Lula. Um dos pilares da de-
mocracia é o direito de opinião. É
lícito, e até mesmo uma obrigação,
que as lideranças políticas do País
façam críticas e exponham à popu-
lação os pontos com que não con-
cordam. Alckmin e FHC têm, para
isso, um histórico de serviços pres-
tados, credibilidade e aprovação
popular. O PT daria uma grande
contribuição à Nação se soubesse
conviver com o contraditório.
EDSON APARECIDO, deputado estadual,

presidente do Diretório Municipal do PS-

DB da capital

São Paulo
●

O presidente FHC é jóia rara, o
resto, bijuteria barata.
JAIRO DE BENEDICTO

jairodebenedicto@ig.com.br

Araras

Injustiça
Acho que a maior injustiça que já vi
praticada no esporte foi a perda
dos pontos do São Caetano no
campeonato brasileiro. Uma coisa
é a morte do Serginho, que tem de
ser investigada – e levado em con-
sideração que toda profissão tem
seus riscos. Se houve negligência,
que sejam punidos diretores,
médicos e o presidente do clube.
Agora, punir o trabalho de todos os
jogadores do clube, que tanto
lutaram neste campeonato, e punir
toda a torcida desse time, que teve
de chorar a perda de seu jogador, é
injustiça pura. Srs. cartolas, não
estraguem o futebol, tenham um
pingo de bom senso e não
misturem coisas tão diferentes
quanto negligência e trabalho.
LUIZ CLÁUDIO ZABATIERO

zabasim@ig.com.br

Campinas
●

Eu sabia que isso iria acontecer.
Quando o sr. Luiz Zweiter fala, o
resto diz amém. Enquanto tivermos
CBF e STJD no Rio de Janeiro,
continuaremos a ver essas coisas
acontecerem. Onde anda a Federa-
ção Paulista de Futebol, que não
se mexe? Esses caras do STJD
não estão punindo somente o São
Caetano, mas os jogadores, que se
esforçaram e ganharam esses
pontos dentro de campo. Estão
punido seus familiares, os torcedo-
res. Sou corintiano, mas fico enver-
gonhado de ver tudo isso aconte-
cer e ficar por isso mesmo.
Eu imagino se isso acontecesse
com o Flamengo, por exemplo. Du-
vido que a punição fosse a mesma.
JOSÉ LEILSON BEZERRA DIAS

lnbdias@terra.com.br

São Paulo

Saneamento básico
Nossos cumprimentos pelo edito-
rial Insistência no erro (6/12, A3),
que aborda de forma lúcida e
equilibrada a questão do sanea-
mento básico. Constatada a neces-
sidade de viabilizar novas fontes de
financiamento do setor, o novo mo-
delo não pode desrespeitar as re-
gras básicas de segurança institu-
cional e jurídica, que são condicio-
nantes da participação privada.
Por outro lado, desprezar a atual
estrutura do setor é propiciar a con-
testação judicial e atos protelatórios
que podem servir a interesses me-
nores de quem aposta em “deixar
tudo como está”. O cidadão não
está interessado em debater a
“titularidade municipal ou estadual”,

está, sim, indignado com o ultrajan-
te índice de cobertura dos serviços
de água e esgoto no País.
PAULO GODOY, presidente da Associa-

ção Brasileira da Infra-estrutura e Indús-

trias de Base (Abdib)

pgodoy@abdib.com.br

São Paulo

Verdade histórica
Não desejo contestar a opinião do
leitor sr. Gilberto Souza Gomes Job
(Anistiados, 6/12) a respeito da apo-
sentadoria de Carlos Heitor Cony,
mas apenas registrar uma verdade
histórica. Trabalhei no Correio da
Manhã de 1954 a 1974, quando o
jornal acabou. Os editoriais Basta e
Fora foram redigidos por Edmundo
Moniz, seguindo ordem direta e
imperativa de Niomar Moniz Sodré
Bitencourt, proprietário do jornal.

Edmundo Moniz, mais tarde, tor-
nou-se amigo pessoal de Leonel
Brizola e foi seu secretário de
Cultura, substituindo Darcy Ribeiro,
eleito senador. O terceiro editorial,
Basta e fora, foi produzido conjunta-
mente pelo mesmo Edmundo
Moniz e pelo crítico de cinema Antô-
nio Moniz Viana, então exacerbado
adepto de Carlos Lacerda. Antônio
Moniz Viana não reconhece a
co-autoria – porque o Moniz Viana
de hoje rejeita o Moniz Viana de
ontem. Para que a história seja
fixada com exatidão, deve-se lem-
brar que há um quarto editorial
da série, este escrito pelo grande
Oto Maria Carpeaux – Basta: fora a
ditadura. Carpeaux foi profético
sobre o que aconteceu no Brasil de
1964 a 1985.
PEDRO DO COUTTO

Rio de Janeiro

Liquidação de energia

Um erro sobre outro
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