
O
Ministério da
Educação (MEC)
prometeu divul-
gar, amanhã, a se-
gunda versão de
seu projeto de re-

forma universitária. Duramente
criticada pelos meios acadêmi-
cos, a primeira versão submetida
ao exame dos setores interessa-
dos, entre janeiro e maio, sofreu
quase 70 emendas. Mesmo as-
sim, como afirma o ministro Tar-
soGenro, asdiretrizes do textoori-
ginal serão mantidas.

Entre elas se destacam a ênfase
na democratização no acesso ao
ensino superior, a definição de
um “marco regulatório” para as
instituições privadas e confessio-
nais, a concessãode maior autono-
mia para a gestão “democrática”,
comoenvolvimentodemovimen-
tos sociais e apolitização dasdeci-
sões acadêmicas, e a insistência
na vinculação do ensino de gra-
duação e pós-graduação à pesqui-
sa e serviços de extensão à comu-
nidade. É justamente esse o re-
ceio dos especialistas.

Eles temem que, com a manu-
tenção das linhas gerais do proje-
to, a segunda versão contenhaape-
nas mudanças de caráter pontual.
Com isso, em vez de se inspirar
nas reformas universitárias que al-
cançarammaior êxito entre ospaí-
ses em desenvolvimento, nos últi-
mos anos, o MEC mais uma vez
teria se deixado levar pelo ranço
ideológico do “participacionismo
democrático”, em detrimento do
princípio da meritocracia. Entre
essas reformas, como lembrou o
economista Cláudio Moura Cas-
tro, em artigonoEstadode segun-
da-feira, merecem especial aten-
ção as promovidas pela Coréia do
Sul e pelo Chile.

Para induzir suas universida-
des privadas a se modernizarem e

estimular suas universidades pú-
blicas a estabelecer vínculos per-
manentes com as mais prestigio-
sas instituições de ensino superior
dos Estados Unidos, a Coréia do
Sul concedeu incentivos fiscais,
ofereceu recursos entre US$ 2mi-
lhões e US$ 8 milhões e simplifi-
cou a burocracia para conceder
vistos de entrada a estudantes e
professores estrangeiros.

Emvez de enquadrar suas insti-
tuições universitárias numa cami-
sa-de-força legal e de restringir a
presença de investidores externos
no setor educacional, como pre-
tendemnossas autoridades educa-

cionais, o governo coreano desti-
nouUS$400milhõespara aumen-
tar seu número de publicações es-
pecializadas, ampliar o intercâm-
bio científico e convidar cientistas
estrangeiros a visitar o país. A ló-
gica dessas medidas é óbvia: na
economia globalizada, a Coréia
doSul só conseguirá crescer e am-
pliar suas exportações se interna-
cionalizar seu sistema de ensino.

Já no Chile, que como o Brasil
também tem um governo de cen-
tro-esquerda, a estratégiapara esti-
mular as universidades particula-
res a melhorar o padrão de ensino
foi obrigá-las a divulgar seus ba-
lanços e suas atividades. Com is-
so, as autoridades educacionais
puderam conhecer a realidade fi-
nanceira do setor privado no ensi-
no superior, o que lhes permitiu fi-
xar parâmetros para mensalida-
des e abrir linhas de crédito para
alunos pobres. Mas, uma vez for-

mados, os beneficiados por es-
ses créditos têm de devolver
parte da ajuda recebida, em
prestações que não podem ul-
trapassar 10% de seus salários.
Os recursos assim obtidos são
aplicadosno mercado financei-
ro e os dividendos são utiliza-
dos para financiar a expansão
do ensino universitário.

Além disso, em vez de apri-
sionar suas universidades num
modelo único, como quer o
MECentrenós, oChile diversi-
ficou o ensino superior, crian-
do instituições para formação
de elites acadêmicas e outras
para aproduçãodequadros téc-
nicos. Enquanto estas últimas
são de acesso fácil e permitem
rápida colocação de seus for-
mandos no mercado de traba-
lho, as primeiras são muito se-
letivas em seus vestibulares e
não admitem o sistema de co-
tas. Nessas universidades, só
passa quem estiver preparado,
o que a médio prazo permitirá
aoChile formar gruposcientífi-
cos de excelência, com impac-
to positivo para todo o país.

Na Coréia do Sul e no Chi-
le, essas reformas foram conce-
bidas para acelerar o cresci-
mentode suas economias, con-
dição fundamental para a me-
lhoria do bem-estar de suas so-
ciedades. Já, entre nós, o dis-
curso justiceiro e a ênfase no
participacionismo fizeram da
reforma universitária tema de
palanque e proselitismo. Co-
mo a esperança é a última que
morre, vamos esperar que,
num rasgo de bom senso, o
MEC reconheça os erros que
cometeu, faça um mea-culpa e
depure, na segunda versão de
seuprojeto, as bobagens e con-
cessões ideológicas que cons-
tam da primeira.

O
prefeito José Ser-
ra surpreendeu
ao anunciar que
vai frear a cons-
trução de mora-
dias populares

na distante e carente Cidade Tira-
dentes, na zona leste de São Pau-
lo. Em vez de permitir a constru-
ção de mais 3 mil unidades resi-
denciais pela Companhia Metro-
politana de Habitação de São
Paulo (Cohab), o prefeito deci-
diu investir num plano de urbani-
zação e arborização do distrito, o
que permitirá desde a ampliação
da infra-estrutura e dos serviços
prestados, como os de saúde,
com a construção do Hospital Ci-
dade Tiradentes, até a melhora
da paisagem e do meio ambien-
te, com o plantio de árvores por
todo o distrito, hoje um dos que
apresentam menor índice de ver-
de de toda a cidade.

Numa cidade castigada pelo
crescimento desordenado, em
grande parte resultante das pró-
prias ações clientelistas dos go-
vernantes, a valorização da quali-
dade de vida no planejamento do
seu desenvolvimento é um pri-
meiro passo para que um pouco
da ordem urbana se restabeleça.

Nas regiões carentes da cida-
de, tradicionalmente, políticos
mantêm a moradia popular co-
mo valiosa moeda de troca com
os eleitores. Por isso, multipli-
cam-se em ano eleitoral as entre-
gas de novas unidades em con-
juntos habitacionais nas perife-
rias cada vez mais distantes e,
nos legislativos, anistias a cons-
truções irregulares são aprova-
das, loteamentos clandestinos
são legalizados e favelas, urbani-
zadas.

Nos bairros nobres, por outro
lado, grandes e sofisticados em-
preendimentos comerciais e resi-

denciais são realizados, as mais
concorridas escolas particulares
instalam novas unidades e shop-
pings buscam esse público com
autorização do poder público,
apesar da escassa malha viária e
dos parcos recursos destinados à
engenharia de tráfego, que não
consegue reduzir os efeitos des-
ses pólos geradores de trânsito.

Os serviços públicos não aten-
dem à demanda desses novos
bairros, pobres ou nobres. A Ci-
dade Tiradentes há anos espera
por um hospital. Na administra-
ção Marta Suplicy, o projeto se
arrastou e as obras foram final-

mente paralisadas, em 2004,
dois anos depois de iniciadas,
por falta de recursos. Há um
mês, José Serra renegociou a dí-
vida com a empresa construtora
e retomou a construção, com a
promessa de entrega do hospital
em 15 meses. A nova unidade de-
verá realizar 25 mil atendimen-
tos por mês. Atualmente, o bair-
ro que concentra o maior comple-
xo de conjuntos habitacionais da
América Latina – são 40 mil uni-
dades da Cohab onde vivem 230
mil habitantes – conta apenas
com dez Unidades Básicas de
Saúde (UBSs).

Além da área da saúde, o bair-
ro-dormitório também exige me-
lhorias nos transportes. No iní-
cio do mês, a Prefeitura instalou
linhas de ônibus semi-expressas,
ligando Cidade Tiradentes ao
centro. É pouco e os moradores
agora exigem linhas semelhan-

tes entre o bairro e a estação
CPTM Guaianases.

Sempre será pouco se não hou-
ver planejamento. Também nas
áreas nobres, como a região do
Morumbi, na zona sul, onde a Vi-
la Andrade, cortada pelos 7,2
quilômetros da Avenida Giovan-
ni Gronchi, apresentou cresci-
mento populacional semelhante
ao de Cidade Tiradentes, entre
1991 e 2004, o caos se instalou.

A falta de transporte público
de qualidade provoca filas imen-
sas de passageiros nos pontos de
ônibus de Cidade Tiradentes.
Sem transporte de alto padrão,
capaz de garantir atendimento
preciso e amplo conforto, os mo-
radores do Morumbi permane-
cem enfileirados em seus carros,
nos congestionamentos da Gio-
vanni Gronchi.

As duas realidades mostram a
necessidade de os vários organis-
mos municipais atuarem em con-
junto no planejamento urbano
da cidade. Vila Andrade, Vila
Olímpia, algumas regiões do
Itaim, de Moema e a maior parte
da periferia de São Paulo não po-
dem mais abrigar pólos gerado-
res de tráfego ou projetos habita-
cionais. Antes de aprovar mais
um sofisticado empreendimento
num bairro nobre, a Companhia
de Engenharia de Tráfego
(CET) deve ser consultada. Nas
áreas carentes, setores como edu-
cação, saúde, transporte, infra-es-
trutura e outros apresentam défi-
cits monumentais no atendimen-
to à população, que não podem
mais ser ampliados.

Trocar a expansão pela quali-
dade de vida é fundamental para
uma cidade caótica como São
Paulo. Bom será se a iniciativa
de José Serra em Cidade Tiraden-
tes se estender para toda a capi-
tal.
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S
aiu no Wall Street Journal, o mais
importante diário econômico dos
Estados Unidos e um dos mais li-
dos do mundo: a burocracia brasi-
leira prejudica a expansão econô-
mica e repele investidores. A repor-

tagem começa com a história de um ex-gerente
da Royal Dutch-Shell que tentou abrir uma em-
presa de telecomunicações, teve de ir a oito re-
partições para obter um registro provisório e
gastou seis meses para cuidar da papelada. Um
de seus problemas foi a largura da margem dos
talões de notas fiscais. Estava fora dos padrões
por alguns milímetros, segundo avaliação da
Receita estadual. Custo de atraso estimado pelo
investidor, segundo o jornal: US$ 20 mil.

Poucos dias antes da publicação dessa longa
reportagem sobre a burocracia brasileira, o go-
verno havia anunciado medidas para reduzir o
custo de investimentos destinados prioritaria-
mente à exportação. Essas medidas, ainda não
sacramentadas, devem constar de uma medida
provisória que o presidente Luiz Inácio Lula da
Silva assinará, segundo se espera, logo depois
de voltar da viagem ao Extremo Oriente.

A novidade foi apresentada pelo ministro do

Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exte-
rior, Luiz Furlan, como a MP do Bem. Esta será
para ajudar o investidor, não para atrapalhar a
economia.

A MP ainda é uma promessa, mas o proble-
ma representado pelo absurdo, custoso e assus-
tador emaranhado burocrático é um fato concre-
to, bem conhecido e agora apresentado ao mun-
do numa reportagem longa e ilustra-
da com um gráfico por um jornal que
é uma das bíblias do capitalismo.

O anúncio de que haveria uma MP
do Bem foi feito poucos dias antes da
viagem do presidente à Coréia do Sul
e ao Japão. Seria um argumento a
mais para a atração de investidores.
Não basta mostrar ao mundo uma
economia grande e com boas possibi-
lidades de expansão. Também não
basta mostrar o reforço dos fundamentos ma-
croeconômicos. Tudo isso é importante, mas in-
vestidores querem saber se encontrarão no País
um ambiente propício a negócios.

Ambiente propício inclui tributação razoá-
vel, boa infra-estrutura, regras claras e estáveis,
custos trabalhistas suportáveis, segurança, Judi-

ciário eficiente e confiável e padrões decentes
de burocracia.

Todas essas condições afetam os custos do in-
vestimento e da operação dos negócios e en-
tram na avaliação de riscos do empreendimen-
to. Investidores evitam aplicar capital quando
sabem que as decisões judiciais são imprevisí-
veis, que as leis são frouxas e que a burocracia

pode emperrar a vida de uma empre-
sa desde o início.

A reportagem menciona, com des-
taque, a queda do Brasil do 3.º lugar,
em 2001, para o 14.º lugar na mais re-
cente classificação dos principais des-
tinos de investimento, na lista divul-
gada periodicamente pela consultoria
A. T. Kearney. Mas outras fontes
mostram dados semelhantes. Uma ta-
bela baseada em pesquisa do Banco

Mundial expõe três dificuldades enfrentadas
por quem se dispõe a fazer negócios no Brasil.
São necessários 152 dias para abrir uma peque-
na empresa. No México, o empreendedor gasta
58 dias. Na República Checa, apenas 40. Fazer
valer um contrato na Justiça consome em média
566 dias, no Brasil. No México, 421, na Repú-

blica Checa, 300. Nos Estados Unidos, 250.
Esses números não são novos. A novidade é

a sua divulgação, com destaque, por um jornal
econômico lido e levado em conta em todo o
mundo.

Os empresários brasileiros conhecem todas
essas limitações e sabem que seu poder de com-
petição é prejudicado severamente pela burocra-
cia e pelo funcionamento insatisfatório das insti-
tuições. Esses problemas seriam menos impor-
tantes, de certa forma, se a economia brasileira
fosse fechada – o que também será muito ruim,
mas por outros motivos.

Mas a abertura iniciada há cerca de 15 anos,
uma alteração muito bem-vinda, é irreversível e
torna indispensável e urgente a melhora de to-
dos os fatores que possam afetar a competitivi-
dade e a atração de investimentos. A mudança
do sistema tributário, muito lenta e muito tími-
da, é apenas uma das mudanças necessárias. Nu-
ma economia aberta, o ritmo das mudanças não
pode depender das idiossincrasias nacionais. É
preciso levar em conta o ritmo dos países con-
correntes do Brasil, que disputam não apenas
mercados, mas também os capitais disponíveis
no sistema internacional.
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rei, portanto, a votar nele. E o seu?
REGINA HELENA DE PAIVA RAMOS

reginahpaiva@uol.com.br

São Paulo

Rabo preso
Quem tem medo de CPIs? Só os
corruptos, os medrosos, os que
têm o rabo preso em alguma falca-
trua, como José Dirceu, que ainda
não pôs os pingos naqueles is.
Admiro e louvo a coragem e hom-
bridade do senador Eduardo Su-
plicy. Sempre votarei em Suplicy e
jamais votaria nos Josés Dirceus
da vida. São a maioria, eu sei. Ad
augusta per angusta. Os caminhos
estreitos, difíceis, são trilhados pela
minoria, que não se vende nem
pactua com os erros da maioria.
REGINA RIVERO PUPO

São Paulo

Vedetes
O puro vedetismo grassa solto
no alto clero. O senador Cristovam
Buarque (PT-DF) deixou de
assinar a CPI dos Correios pelo
simples fato de Suplicy ter
roubado a cena, assinando antes...
IRACEMA PALOMBELLO

iracema1952@bol.com

Bragança Paulista

Confusão no governo
Nós, brasileiros, esperamos o retor-
no do presidente Lula para pôr
ordem na casa. Sugerimos que ele
chute de fato o pau da barraca
como prometeu e retome a reforma
ministerial, começando por defe-
nestrar um montão de gente, a
começar pelo coronelão Zé Dirceu,
duro, mas desastrado, inábil a
não poder mais, malquisto por não

poucos. Isso se o presidente ainda
quiser salvar a tempo o seu
governo, para que chegue ao final
com a dignidade mínima
esperada de um governo do PT.
JOEL J. DA SILVA

joljos@terra.com.br

Itatiba

Estelionato eleitoral
A cara-de-pau de Fernando Henri-
que e seus cupinchas é inominá-
vel. Falar a favor de CPIs? Quan-
tas eles procuraram impedir no
desgoverno de FHC? Dois pesos e
duas medidas? Não é à toa que
são chamados de estelionatários
eleitorais. Quanto ao PT, já sabía-
mos: façam o que eu digo, não o
que eu faço. Ninguém em sã
consciência foi enganado. Eu, pelo
menos, não fui. Que se formem

tantas CPIs quantas necessárias,
inclusive retornando ao governo
de FHC, pois ele chegou a fazer
com que o ministro Nelson Jobim,
do STF, segurasse, por anos, irre-
gularmente, a ação de inconstitucio-
nalidade contra a privatização da
Vale do Rio Doce, denunciada até
pelo Estadão. Aliás, onde está
essa ação, foi arquivada? Eu repre-
sentei à egrégia OAB sobre a
privatização, para mim, lesa-Pátria.
Terão eles representado?
OLAVO PRINCIPE CREDIDIO

principecredidio@aasp.org.br

São Paulo

Pela porta dos fundos
Pelo visto Alexandre de Moraes é
mais um adepto do “esqueçam
o que eu escrevi”, porque, ao entrar
para o Conselho Nacional de Justi-

ça praticamente pela porta dos fun-
dos, por manobra regimental do
Senado, parece renegar suas
obras sobre Direito Constitucional,
que em nenhum momento
amparam semelhante postura.
GILBERTO SILVA

ratolao@yahoo.com

São Paulo

Café frio
Inacreditável esse golpe na história
da cafeicultura brasileira, que aca-
ba de perder a Cooperativa dos
Cafeicultores de Garça, a Garcafé,
grande, forte e exemplar enquanto
regida pelo legendário maestro Jay-
me Miranda. O café do Brasil está
esfriando. O Brasil está esfriando.
MOACYR CASTRO

jequitis@uol.com.br

Ribeirão Preto

Pragmatismo caótico
Para receber atendimento pelo
SUS é preciso ser brasileiro e não
desistir nunca. Homens, mulheres
e crianças passam horas em filas
que levam qualquer um à loucura.
Sistematicamente denúncias
apontam a falta de médicos, medi-
camentos e intervenções aparato-
sas, como no Rio de Janeiro,
enquanto o governo federal, com
seu pragmatismo caótico, prefere
desculpas e palavras vazias,
em vez de procurar resolver o pro-
blema. Enquanto o SUS vive
em permanente precariedade, o
governo desperdiça tempo e esfor-
ço na ilusão de mostrar uma outra
realidade para a população à custa
de altos gastos com propaganda.
MOYSÉS FERNANDES

moysesf@estadao.com.br

Santos

Como repelir capitais

Freio no caos urbano
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