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A REPÚBLICA QUE O PRÓXIMO PRESIDENTE VAI HERDAR *

Apresentação

O Brasil que o futuro Presidente irá encontrar em 15 de março de 1990
guarda poucas relações com o Brasil encontrado pelo último Presidente
eleito, 30 anos atrás - Jânio da Silva Quadros.

O Brasil de 1990 é a nona economia do mundo e a sétima potência in-
dustrial do mundo capitalista. E também um país de terríveis problemas eco-
nômicos e sociais. Aqui estão, por exemplo, a maior dívida externa do ter-
ceiro mundo e a terceira maior taxa de inflação.

Com o objetivo de tratar, mesmo que rapidamente, de alguns graves
problemas vividos pelo País e que desafiarão o próximo Presidente, é que
publicamos neste número do INDICADOR um resumo da ampla matéria
veiculada na revista Exame, em seu número especial - Brasil em Exame -,
de maio deste ano, onde é realizada uma análise setorial de nossa economia.

Selecionamos os seguintes temas para esta edição: Estados e Municí-
pios; Educação; Habitação; Saúde; Previdência, Energia; Estradas e Tecno-
logia.

Matéria preparada por Marcelo J. M. C. Marinho, Supervisor da Coordenaço de Projetos de Pesquisa e Profes-
sor de Sociologia da PUC/MG.
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1 - Estados e Municípios

Graças à nova Constituição, neste ano as esferas estadual e municipal
de governo tiveram suas receitas engordadas com maiores transferências de
recursos do bolo tributário. Sobretudo as do Norte e Nordeste, que sempre
receberam mais pelo Fundo de Participação dos Estados e Municípios, pro-
porcionalmente ao que arrecadam através do Imposto de Circulação de Mer-
cadorias - 1CM, agora transformado em ICMS. Embora com a receita en-
gordada, os Estados e Municípios continuam, porém, a ter um problema gra-
ve a administrar: trata-se do pagamento das dívidas externa e interna, que,
desde o ano passado, a União não vem rolando integralmente, como ocorria
até 1987.

Através da Portaria n 2 1.469, que começou a vigorar no início de 1988,
o Ministério da Fazenda fixou um teto para rolagem da dívida de Estados e
Municípios em torno de 90% do valor total. Acima disso, os débitos teriam
de ser cobertos com receita dos devedores, o que gerou enorme desconten-
tamento. Os próprios congressistas reconhecem que a questão é complexa.
Muitos deles acreditam, por isso, que ela não deveria ser tratada pela simples
fixação de um índice de rolagem igual para a dívida de todos. Na esteira
desse raciocínio, técnicos da Fazenda argumentam que algumas empresas de
governos estaduais e municipais nem precisariam de um limite de 75% de
rolagem, porque, como concessionárias de serviços públicos, tiveram suas
tarifas reajustadas em níveis que lhes permitiriam suportar o serviço das dí-
vidas, especialmente o da externa.

No orçamento deste ano, o Governo Federal tentou reduzir a rolagem
da dívida para 75%, mas o Congresso Nacional esticou esse limite para 92%
dos débitos - que têm de ser cobertos pela União. "Quando isso acontece,
fica claro que o sistema de endividamento dos Estados e Municípios, dado o
comprometimento de receitas que fizeram no passado, está falido. E não há
sinais de que possam recuperar-se cru curto espaço de tempo", diz Luís Jor-
ge de Oliveira, técnico da Secretaria do Tesouro Nacional encarregado de
acompanhar o assunto.
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TRANSFERÊNCIA DE RENDA
Arrecadação do 1CM e valores recebidos do

Fundo de Participação - em NCz$ milhões e Y

REGIÕES	1986	 1987	 1988
1CM	FP 1CM	FP	[CM	FP

NORTE	 5,8
% do total	2,6

NORDESTE	28,4
%do total	12,7

SUDESTE	133,8
% do total	60,0

SUL	 40,9
%do total	18,4

CENTRO-OESTE 14,0
% do total	6,3

BRASIL	222,9

	

21,7	109,1	153,5

	

12,7	2,5	12,6

	

84,8	500,0	528,1

	

43,8	11,6	43,4

	

40,3 2.726,2	289,2

	

23,6	63,3	23,7

	

21,2	736,8	154,2
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II - Educação

O Brasil chega à última década do século XX com um balanço melan-
cólico na área de educação. Os números são expressivos. Dos brasileiros em
idade escolar, 27,1% são analfabetos e menos de 18 0/< . da população com lO
ou mais anos de idade têm instrução primária completa. O que está por trás
desses números é uma lista interminável de mazelas - baixa qualidade de en-
sino, elevadas taxas de repetência e evasão escolares, má remuneração e pés-
simas condições de trabalho para os professores, escolas com instalações
caindo aos pedaços, falta de integração entre escola e comunidade e um de-
ficiente ensino profissional izante. A herança que o Ministro da Educação
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deixará ao seu sucessor será um fardo difícil de carregar. Dos 140 milhões
de brasileiros, cerca de 32 milhões, entre jovens e adultos, são analfabetos,
ou, quando muito, sabem assinar o nome.

Os problemas do ensino no País têm também uma outra face - a multi-
dão de profissionais mal pagos que, de uns tempos para cá, vive de greve em
greve, tornando ainda mais precário o ensino público.

O quadro negro do ensino no Brasil é atestado por dados alarmantes.
Recente levantamento do Ministério da Educação revela que mais da metade
das crianças matriculadas na l série do 12 grau não chegam à 2 série. O
próprio MEC reconhece que os poucos alunos que prosseguem os estudos
"não possuem formação para participar, de fato, da sociedade". Parcela sig-
nificativa das escolas tem turmas com apenas duas horas diárias de aulas -
uma temeridade para qualquer país que pense com seriedade sobre seu futu-
ro.

Projeções feitas pela Secretaria de Estatística do Ministério da Educa-
ção confirmam que o número de vagas existentes é insuficiente para atender
a todas as necessidades. Fora as 4 milhões de crianças, de 7 a 14 anos, que
estão longe dos bancos escolares por falta de vagas, calcula-se que haja mais
4 milhões que abandonaram os estudos. Pior: até o final deste ano, o déficit
de vagas para essa faixa etária atingirá 6 milhões.

Programas de alfabetização em massa não deram resultados satisfató-
rios, os cursos supletivos não mereceram a atenção dos poderes públicos e o
ensino de 22 grau foi descaracterizado com currículos inadequados e méto-
dos e programas superados. Educação, no Brasil, não costuma ser vista como
fonte de criação de empregos produtivos, capazes de reduzir a abundância de
mão-de-obra desqualificada e eliminar a pobreza. Para Pedro Demo, autor do
livro Educação, Cultura e Política Social, a carência educacional encaixa-se
num quadro mais grave. "E inquietante a falta de dinamismo econômico,
quando a atividade industrial absorve parcela muito pequena da mão-de-obra
disponível, restando uma excessiva absorção no setor primário arcaico e no
setor terciário inchado", diz Demo.

São vários os problemas que impedem o desenvolvimento da educação
no País. Há desde a ausência de uma política global que articule 12, 22 e 39
graus até a falta de coordenação dos recursos federais, estaduais e munici-
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pais. Predominam, no entanto, soluções parciais e casuísticas ue provocam
desperdícios materais, administrativos e humanos. Ao analisar as perspecti-
vas da educação no País, Jorge Nagle, ex-Reitor da Universidade Estadual
Paulista Júlio de Mesquita Filho, a UNESP, não esconde o pessimismo. A
seu ver, os brasileiros continuarão a ter uma pré-escola incipientes um 12
grau sem condições de atender a maior parte dos alunos em potencial, um 22
grau descaracterizado e um 32 grau frágil e desestimulante. Com relação às
universidades, o veredicto de Nagle é impiedoso: "O que existe é uma es-
cola superior sem conteúdo de cultura superior", resume Nagle.

O sistema escolar brasileiro tem a forma de uma pirâmide. Tão logo
entra na pré-escola, o aluno começa a encontrar dificuldades para atingir o
32 grau. Nos países desenvolvidos, a situação é outra - a diferença entre a
base e o topo é pequena. Os dados do último recenseamento do IBGE per-
mitiram a seguinte comparação entre população e alunos matriculados. Dos
23 milhões de jovens entre 7 e 14 anos, apenas 15,5 milhões (67%) matri-
cularam-se no 1 2 grau. Dos 13 milhões de 15 a 19 anos, só 2,5 milhões
(19%) matricularam-se no 22 grau. Por fim, de um total de 11,5 milhões com
idade entre 20 e 24 anos, 1,3 milhões (11%) chegou ao 32 grau. As agruras
vividas hoje pelo 12 grau decorrem, em grande parte, do impacto provocado
pelo grande aumento do número de vagas em 1967. De lá para cá, a situação
só fez deteriorar-se.

"Até mesmo algumas tentativas bem-intencionadas de alterações técni-
cas do ensino acabaram malogrando", diz José Mário Pires Azanha, chefe do
Departamento de Filosofia da Educação da USP. Azanha é especialmente
crítico do pot-pourri curricular oferecido nas escolas de 1 9 grau. "Trata-se
de um engodo para a grande massa da população", acredita Azanha. A seu
ver, as escolas deveriam fixar a atenção nas disciplinas essenciais - Portu-
guês, Matemática, História e Geografia. Para ele não há condições materiais,
professores habilitados nem horários suficientes para se oferecer aos alunos
um currículo mais ambicioso.

Um trabalho realizado por técnicos do Laboratório Nacional de Com-
putação Científica e da Organização Internacional do Trabalho indica que o
aluno da rede pública leva, no Brasil, dois anos em média para concluir a 1
série. Na zona rural do Nordeste, a repetência é um problema mais grave.
Em média, o aluno só completa a 1 série após três anos e meio. É igual-
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mente difícil ter acesso ao ensino, dificuldade que aumenta à medida que a
renda familiar diminui. O Nordeste é, mais uma vez, a região do País mais
penalizada.

Ao se olhar o número de matrículas nos cursos de 2 grau em todo o
País, de 1985 até o final do ano passado, verifica-se um claro avanço da rede
estadual de ensino. Sua participação, que era de 59% em 1985, saltou para
65% em 1988. Não que tenha havido investimentos maciços dos governos
estaduais nas escolas de 22 grau. Mais do que uni crescimento substancial, o
que houve foi uma redução da participação das escolas particulares e fede-
rais. O número de matrículas nas redes de ensino do 2 2 grau cresceu no pe-
ríodo quase 11%, ou seja, acima da taxa de aumento da população em idade
escolar, de cerca de 7%.

Mesmo com o aumento do número de matrículas, a escola de 22 grau
continua a ser o grande gargalo do ensino no País, atrás apenas da 1 série
do 1 9 grau. "As escolas de 22 grau mantêm o processo de marginalização es-
colar, contrapartida da marginalização social", critica o Prof. Jorge Nagle.
Quando a escolarização é interrompida, motivada mais pelas condições eco-
nômicas de suas famílias do que pelo aluno em si, a sociedade se priva de
novas levas de cientistas, técnicos e outros profissionais necessários ao de-
senvolvimento do País. A evasão escolar durante o 2 2 grau é ainda mais gra-
ve quando se lembra que é por volta dos 15 anos que se percebem mais fa-
cilmente as aptidões entre os alunos. Para melhor aproveitamento de suas
potencialidades, é necessário que as escolas ofereçam currículos mais varia-
dos e melhores oportunidades de desenvolvimento profissional. O problema
adquire contornos ainda mais graves quando se lembra que é nesse período
que se formam os professores que, nos próximos anos, estarão no comando
das salas de aula das quatro séries iniciais do 1 2 grau.

Como se não bastassem todos esses problemas, o 2 9 grau é ainda vítima
de uma questão adicional - o atrelamento de todo o ensino médio aos exa-
mes vestibulares. "Pais, professores, alunos e autoridades universitárias não
vêem nenhum significado próprio no ensino colegial", lamenta o Prof. Aza-
nha. "Eles confundem o êxito de um treinamento intensivo com uma prepa-
ração para os estudos superiores." Na prática, o que acaba ocorrendo é o de-
sencanto de muitos jovens, que, pessimistas quanto a suas chances de chegar
à universidade ou desmotivados pela maneira como as matérias são leciona-
das, acabam saindo da disputa pelas vagas no ensino superior.
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12,4
23,5
2,2

53,7
6,2
2,0

11,6
24,4
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1,9
1,6

12,5
23,3

2,7
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1,7
0,4

13,1
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2,8

53,3
6,8
2,0
0,4

12,9
18,7
2,7

57,0
6,5
2,0
0,2

No caso das universidades, consolidou-se uma tendência há muito ob-
servada no País - as escolas particulares são o setor que mais cresce em todo
o território nacional. Tais escolas são subordinadas ao Governo Federal, o
que impede iniciativas das autoridades estaduais de controlá-las. Com isso,
as escolas superiores submetem-se a dois conjuntos distintos de normas - as
particulares seguem as determinações do Conselho Federal de Educação, e
as estaduais e municipais pautam suas atividades pelas exigências dos Con-
selhos Estaduais de Educação. Com uma origem conservadora e voltada para
a preparação de profissionais liberais, a escola superior brasileira não incen-
tiva o desenvolvimento de pesquisas, como é de se esperar de uma institui-
ção ligada à produção do conhecimento. Prevalecem os cursos de ciências
humanas, ministrados sobretudo no período noturno. Em 1987, eles respon-
deram por 57% de todas as matrículas feitas nas faculdades e universidades
do País (veja tabela).

UM PAiS DE TEÓRICOS
Distribuição anual das matrículas no ensino superior

por área de formação - em % do total

ÁREAS

Ciências Biológicas e Prof. Saúde
Ciências Exatas e Tecnologia
Ciências Agrárias
Ciências Humanas
Letras
Artes
Básico Comum

TOTAL

1977 11979 1 1983 1 1985 11987

100,0 1100,0 1100,0 1100,0 1100,0

De dois anos para cá, o ensino superior experimentou notáveis modifi-
cações - o crescimento da rede estadual, a retomada de expansão das escolas
municipais e particulares (atualmente, um decreto federal proíbe a criação de
novos cursos) e a redução da demanda em relação às universidades federais.
Do ponto de vista financeiro, a situação nas universidades permanece crítica.
Nas universidades católicas, a crise decorrente da falta de dinheiro aprofun-
dou-se, tornando mais fortes as pressões por maiores recursos públicos para
sua manutenção.
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ifi - Habitação

Um quarto de século após a criação do Plano Nacional de Habitação,
com a ambiciosa meta de eliminar o déficit de moradias no País no prazo de
dez a quinze anos, o problema continua quase do mesmo tamanho. Na época
da criação do plano, falava-se num déficit de 7 milhões de moradias. Hoje,
com o dobro da população, o déficit é estimado em 10 milhões. Houve al-
guma melhora, sem duvida, mas muito pequena para as necessidades do País,
que desde a década de 50 vem passando por um processo acelerado de urba-
nização, graças ao desenvolvimento da indústria e do setor terciário. Em
conseqüência, tendo havido no período intensas migrações do campo para as
cidades e das regiões menos desenvolvidas para o Centro-Sul, os mocambos
e palafitas que caracterizavam os aglomerados mais pobres, ao Norte, cede-
ram seu lugar no cenário brasileiro às favelas, mais ao Sul - dando um toque
modernoso, mas nem por isso menos dramático, à miséria em que sobrevi-
vem amplas camadas da população.

Quando da criação do plano habitacional, o governo militar que tornou
o poder em 1964 pretendia transformá-lo na pedra angular de sua política
econômica e social. A equação parecia simples. O choque ortodoxo contra a
inflação mergulharia o País, como mergulhou, num processo recessivo. Para
atenuar esse processo, seria necessário criar empregos na construção civil.
Foi com base nessa equação que se adotou o plano, juntamente com a corre-
ção monetária. Um pouco mais tarde, além disso, o instituto da estabilidade
no emprego foi substituído pelo Fundo de Garantia por Tempo de Serviço -
FGTS. Quer dizer: de um lado, o mecanismo de atualização monetária torna-
ria neutra a inflação para os ativos e passivos do sistema, providência essen-
cial para viabilizar um esquema de financiamentos a longo prazo; de outro,
os próprios trabalhadores, principais vítimas de déficit de moradias, fariam
uma poupança forçada para financiar o plano.

O sistema assim imaginado funcionou a contento durante muitos anos,
sobretudo na época em que a inflação se manteve em níveis toleráveis e a
economia cresceu a taxas aceleradas, característica de praticamente toda a
década de 70. Com a crise dos anos 80, todavia, sobreveio o colapso do pla-
no habitacional. Para tentar controlar a inflação, que disparava de novo, o
Governo comprimiu os salários e, com isso, teve de mexer numa das pontas
do Sistema Financeiro da Habitação - SFH. Em 1983, quando se deu a pri-
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meira mexida, a correção integral dos 12 meses de inflação passada elevaria
as prestações, em julho, em cerca de 130%. Mas, diante dos protestos dos
mutuários, o Governo permitiu reajustes de no mínimo 87%, equivalentes a
80% da variação do salário mínimo no período.

Essa matemática duvidosa persistiu até mesmo durante o Plano Cruza-
do, em 1986, com os dois índices alcançados, respectivamente, 1065 , e 87%.
Mais ainda, em janeiro deste ano, decretado o Plano Verão, as prestações fo-
ram congeladas sem duas Unidades de Referência de Preços - URPs, com-
prometendo 44% dos recursos que deveriam entrar no caixa do sistema en-
quanto o saldo devedor novamente engordou com a correção monetária ple-
na, pela aplicação do índice de Preços ao Consumidor - IPC. O dinheiro
que o mutuário desembolsa hoje não dá nem para pagar os juros", afirma
Hélio José Machado, Diretor de Habitação e Hipoteca da Caixa Econômica
Federal - CEF, a instituição que herdou a massa quase falida do extinto
Banco Nacional da Habitação - BNH. "O mutuário é privilegiado porque
não pagou a amortização da dívida nem reduziu seu débito", afirma.

Na verdade, o mutuário é o menos culpado pela situação de penúria a
que chegou o SF11, cujo rombo é estimado, hoje em dia, em 26 bilhões de
cruzados novos. Se o Governo usa para os salários um indexador menor do
que para os outros preços da economia, não há como exigir do mutuário que
desembolse mais do que pode pagar e do que está previsto em seu contrato
de financiamento. "O Governo é responsável por esse saldo negativo", ad-
mite Machado. Mas ele alerta: se não houver recursos para recompor o Fun-
do de Compensação de Variações Salariais —FCVS, o sistema irá à falência.

A realidade, porém, caminha em sentido oposto. Dificilmente o Gover-
no terá, a curto prazo, condições de injetar dinheiro para recompor o FCVS,
premido que está por uma série de compromissos com sua dívida externa, a
dívida imobiliária interna e a folha de pagamentos. Em cada operação de fi-
nanciamento, 0,03% é destinado ao FCVS, mas tais recursos se tornaram in-
suficientes diante do grande desequilíbrio que se acumulou desde 1983 entre
o valor das prestações e o do saldo devedor dos financiamentos.

Há problemas também na captação de recursos para novos financia-
mentos. Como o retorno das prestações é baixo e os depósitos do Fundo de
Garantia sofrem os efeitos da política de compressão salarial, a alternativa é
aumentar a captação de depósitos de poupança, além de desenvolver outros
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mecanismos, como o da letra hipotecária. Durante os primeiros meses do
Plano Verão, as cadernetas de poupança cresceram com a remuneração ba-
seada nos altíssimos juros do overnight. Já o desenvolvimento das letras hi-
potecárias depende de uma questão técnica, a compatibilização do prazo de
resgate desses títulos com a longa duração dos contratos de financiamento de
imóveis, em média superior a 15 anos. Há quem acredite, contudo, que essa
modalidade de captação tem futuro. "E uma nova oportunidade de investir
em moradias", festeja Paulo Mandarino, Presidente da Caixa Econômica Fe-
deral. "Ao lado da poupança, ela será uma permanente matriz de recursos",
prevê.

No ano passado, os empréstimos da CEF somaram 2.354 milhões de
dólares, atendendo a 139.872 pedidos de financiamento. Para este ano, não
se arriscam previsões. Somente a partir do comportamento da poupança, do
Fundo de Garantia, dos pagamentos de prestações por parte dos mutuários e
da resposta que o mercado dará à letra hipotecária é que será possível deli-
near com mais certeza o quadro de aplicações. Ao lado dessas condicionan-
tes citadas, é possível alinhar uma outra, a do resíduo ao final do contrato
original. Para os novos contratos a partir de determinada faixa de financia-
mento, o mutuário terá de assumir o resíduo, não coberto pelo FCVS. Ao
término de um financiamento efetuado em 240 meses, por exemplo, ele terá
mais dez anos para pagar o saldo devedor. Se ao fim desse ultimo prazo ain-
da houver resíduo, ele terá três dias para quitar o débito.

Apesar de todas essas exigências, o SFH já não consegue financiar a
parcela maior de um imóvel para a classe média. Diante da elevação do custo
da construção e dos terrenos urbanos, o financiamento passou a ser cada vez
mais insuficiente.

Se o drama da classe média ainda pode ser encarado como um proble-
ma menor, dadas as enormes carências desse setor no País, muito mais grave
é a situação das camadas populacionais de baixa renda. De certa forma, sob
a ótica de que o sistema tinha de ser rentável para poder subsidiar as mora-
dias populares, o plano habitacional acabou sendo descaracterizado, com a
destinação de parcelas cada vez menores de recursos para esses segmentos.
Já em 1975, por exemplo, o extinto BNH contabilizava um desembolso de
apenas 10,3% para habitações populares, enquanto os financiamentos para as
classes de renda mais alta significavam 35,1% de sua verba total. Não é de
se admirar, diante desses números, que o problema da moradia nos centros
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urbanos continue quase do mesmo tamanho em relação ao de 25 anos atrás.
O grande equívoco cometido na formulação do plano habitacional, e que
ainda permanece, foi encarar a questão por um ótica financeira, quando, na
realidade, ela reclamava uma solução menos elitista, mais voltada para as
condições de renda da maioria da população.

A produção em massa de materiais de construção padronizados, a utili-
zação mais intensiva de parte do patrimônio imobiliário ocioso em poder do
Estado e um sistema de taxação que coibisse a especulação com terrenos ur-
banos seriam providências complementares que, caso fossem adotadas, se-
gundo especialistas, teriam permitido a obtenção de um resultado mais pal-
pável pela política habitacional. Na ausência dessas medidas, o déficit de
moradias continua a ser gigantesco e as tensões sociais se avolumam, com o
crescimento da "favelização" em todos os principais centros urbanos do
País.

IV - Saúde

Na ponta do lápis, a situação da saúde no Brasil poderá muito bem pas-
sar por razoável. Afinal há no País 6.678 hospitais, entre públicos e priva-
dos, que asseguram o aceitável índice de 3,5 leitos para cada 1.000 habitan-
tes. Os profissionais também não são poucos - de acordo com o Conselho
Federal de Medicina, 140.000 médicos estão em atividade. Isso poderia que-
rer dizer que há até mais de um deles para cada 1.000 brasileiros. Poderia
querer dizer, mas não diz. A verdade é que o otimismo que esses números
hipoteticamente inspiram se esvai numa implacável hemorragia quando se
levam em conta três fatores: a distribuição desses índices no País, a qualida-
de dos serviços médicos e a eficiência da política sanitária oficial.

É nesse ponto que o País deixa à mostra suas mais tristes chagas. "No
Brasil os números da saúde se distribuem caoticamente, a qualidade dos ser-
viços médicos, na média, ainda é bem precária, e a presença do Estado no
mais das vezes é marcada pela inoperância", diz Francisco Costa, Presidente
do Conselho Federal de Medicina, o CEM. Isso faz com que ele próprio, o
Brasil, seja o grande doente - sina seguida por uma considerável fatia de
seus habitantes. Vista por esse ângulo - o real e não o hipotético ou estatís-
tico - a situação da saúde no Brasil desemboca em um diagnóstico funesto.
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No Brasil, o desalento se intensifica com o contraste. O mesmo País
que abriga, por exemplo, o Instituto do Coração da Faculdade de Medicina
da USP, um dos mais avançados centros cardiológicos do mundo, também
acolhe uma legião de combalidos em que se incluem 7 milhões de chagási-
cos, 5 milhões de portadores de esquistossomose e cerca de 500 mil lepro-
sos. Nesse universo sombrio, o percentual de doentes crônicos entre a po-
pulação caminha perigosamente ao lado da taxa de natalidade - com uma
agravante: de cada 100 crianças nascidas em território brasileiro, 70 não
chegam a atingir 1 ano de idade, inflando os índices de mortalidade infantil.
Somem-se ao cenário outros recordes indesejáveis - como o de ser o Brasil o
país que ostenta o maior número de cáries dentárias, cerca de 500 milhões -
e o reaparecimento de moléstias como a malária, a dengue ou o bócio, e a
situação assumirá contornos ainda mais indesejáveis.

Os males de que padece o Brasil na área da saúde têm a ver, entre tan-
tas outras causas, com as próprias universidades. Explica-se: os 170 mil mé-
dicos registrados no Conselho Federal de Medicina, dos quais 140 mil conti-
nuam com o estetoscópio no pescoço, estão muito mal espalhados pelas dife-
rentes regiões geográficas brasileiras. Além disso, a formação que esses mé-
dicos receberam nas escolas não é muito diferente dependendo de onde estu-
dou cada um. "Um estudante de Medicina gaúcho tem o mesmo currículo de
um amazonense, mas seus Estados têm patologias e prioridades absoluta-
mente diferentes", explica Costa. Para ele, o primeiro passo para se romper
com a disritmia reinante no setor seria uma reciclagem completa dos profis-
sionais brasileiros, entre eles professores e chefes de serviços médicos.

Há outro problema, ainda na esfera do ensino. De acordo com profis-
sionais de saúde, a abertura de Faculdades de Medicina no Brasil obedece
bem mais a critérios políticos que a necessidade reais. "Corno explicar, por
exemplo, que num país tão grande como o nosso existam Faculdades de Me-
dicina em Londrina e em Maringá, duas cidades paranaenses a menos de 50
quilômetros de distância uma da outra?", pergunta o médico Gabriel Oseka,
Vice-Presidente do CFM. O Brasil tem 79 Faculdades de Medicina. Segundo
Celso Nunes Nassif, Presidente da Associação Médica Brasileira, um terço
dessas instituições não está minimamente preparado, sequer, para formar
bons profissionais. "Para atender os requisitos báskos, cada uma dessas es-
colas deveria ter, no mínimo, um corpo docente residente na cidade em que
funciona, um hospital integrado ao seu currículo e uma biblioteca especiali-
zada", afirma Nassif.
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Nesse campo minado, as doenças encontram um fértil terreno para
prosperar. Viróticas ou não, suas marcas são sempre visíveis. A esse quadro,
que nunca deixou de lado as tonalidades sombrias, a Síndrome da Imunode-
ficiência Adquirida, AIDS, acrescentou cores ainda mais lúgubres. De janei-
ro de 1982, quando foi diagnosticado o primeiro caso da doença no Brasil,
até fevereiro de 1989, ela causou 2.850 mortes. Hoje, os 5.712 portadores
sintomáticos da moléstia enfrentam a falta de leitos nos hospitais, a dificul-
dade na compra de remédios e a ausência de tratamento especializado na
maioria dos Centros de Saúde. As autoridades sanitárias, por sua vez, convi-
vem com o fantasma da subnotificação dos casos da doença. "E bem prová-
vel que a situação seja ainda pior, já que as notificações das mortes por
AIDS demoram muito a chegar ao Ministério da Saúde", diz a médica Lair
Guerra de Macedo, Diretora da Divisão Nacional de Doenças Sexualmente
Transmissíveis do Ministério.

Se a AIDS preocupa, que dizer das doenças endêmicas, um fardo de
que o País parece condenado a nunca se livrar? A malária, por exemplo, vem
proliferando a uma velocidade estonteante. Em 1977 houve 80 mil notifica-
ções da doença. Dez anos mais tarde, em 1987, essas notificações foram
500.684. No ano passado, essa cifra ultrapassou perigosamente a casa dos
600 mil casos constatados. A falta de recursos é o maior problema enfrenta-
do pela Superintendência de Campanhas Públicas do Ministério da Saúde, a
SUCAM, órgão responsável pelo controle de doenças tão diversas e tão ar-
raigadas na realidade brasileira como a malária, a febre amarela, a dengue, a
doença de Chagas, a esquistossomose ou o tracoma.

V - Previdência

As contas da Previdência Social vão bem. 1-lá alguns anos, o Ministério
da Previdência e Assistência Social - MPAS - adotou o lema de "não se
gastar mais do que se arrecada". De 1985 até o final do ano passado, as des-
pesas do MPAS caíram de 74,6% para 44% de sua arrecadação total, o que
reflete, claramente, a redução real dos benefícios pagos aos aposentados
(veja tabela). A ampliação do conceito de seguridade social, determinada
pela nova Constituição, levou alguns a pensar que o equilíbrio do sistema
estava em perigo. Mas o Governo logo tratou de ampliar as fontes de custeio
para as novas despesas que foram criadas. A partir de janeiro, o MPAS pas-
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sou, por exemplo, a contabilizar a injeção de 4 bilhões de cruzados novos,
que têm sua origem na nova tributação de 12% e 8% - sobre instituições fi-
nanceiras e empresas de outros setores, respectivamente - a título de contri-
buição social. Com esse reforço de caixa, o Ministério espera encarar os de-
sembolsos adicionais que terá pela frente. Só um dos novos itens constitu-
cionais exigirá, a partir de maio, o pagamento de 1,7 bilhões de cruzados
novos aos filiados da Previdência - a correção das aposentadorias de apro-
ximadamente 6 milhões de beneficiários.

Mas a função de um serviço previdenciário é pagar benefícios. Pior é
quando ele gasta a maior parte do que arrecada com os salários dos seus fun-
cionários, como ocorre atualmente no Brasil. "Existem, atualmente, cerca de
200 mil servidores em toda a máquina previdenciária", diz Delile Guerra de
Macedo, Secretário-Geral do MPAS. "Esse número não lhe confere nenhu-
ma agilidade. Pelo contrário, só a toma inchada e inoperante." Os grandes
prejudicados com essa hipertrofia da Previdência são, justamente, aqueles
para quem toda essa estrutura foi criada - os beneficiários. O resultado dessa
distorção pode ser constatado em todos os cantos do Brasil, onde se formam
enormes filas de aposentados à espera, nas portas dos bancos, de seus paga-
mentos.

Os números entre arrecadação e pagamento de benefícios mostram, de
toda forma, um claro equilíbrio nas finanças previdenciárias. Projetar essa
estabilidade para os próximos anos é um exercício que deve, entretanto, le-
var em conta a política econômica que será adotada pelo futuro Presidente.
Se ela não contemplar a retomada do crescimento econômico, optando por
medidas recessivas de combate à inflação, pior para a Previdência. No início
da década, quando o País estava mergulhado numa profunda recessão, a Pre-
vidência chegou a apresentar déficits operacionais durante três anos conse-
cutivos, de 1981 a 1983. Após esse período negro, contribufram para a recu-
peração do caixa da Previdência, entre outros fatores, o crescimento real na
arrecadação sobre os salários, em 1985 e 1986, a antecipação do recolhi-
mento das contribuições das empresas do último para o décimo dia do mês,
um aporte de recursos mais expressivo, por parte do Tesouro, à época da
moratória, e os ganhos obtidos na aplicação dos recursos no mercado finan-
ceiro. Tudo isso serviu para abrandar o impacto negativo do achatamento
dos salários ocorrido a partir de 1987 e da violenta redução das transferên-
cias da União para o MPAS. De 20% do orçamento do Ministério, em 1987,
as transferências caíram para 6% no ano passado.
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1.521
410
764
347
419
419
136
3()

140
110

1.550
424
764
362
423
253
131
28

141
161

1.173
321
574
278
320
194
96
22

107
123

916
249
455
212
252
156
59
22
85

145

A curto prazo, contudo, nem mesmo os técnicos do Ministério acredi-
tam que o Governo consiga equilibrar as finanças públicas.

A omissão do Estado em relação às condições mínimas de vida para a
grande maioria da população só faz depositar sobre os ombros da Previdên-
cia a enorme tarefa de amenizar a penúria em que vivem esses milhões de
brasileiros. Trata-se de um peso considerável que cresce a cada ano. De de-
zembro de 1986 ao final de 1988, esse número aumentou de 10,9 para 12
milhões de pessoas. Hoje, já são 13 milhões, e nada indica que essa tendên-
cia será interrompida. Controlar esse crescimento não é impossível, mas de-
pende de decisões políticas. "A única solução é uma administração pública
realmente voltada para a área social", afirma Macedo. "Só dessa forma será
possível à Previdência manter um equilíbrio estável entre a arrecadação e as
despesas."

ENXUGAMENTO I)E DESPESAS
Evolução dos benefícios pagos a cada ano pela

Previdência Social, a preços constantes de
1988 - cm NCz$ milhões

Itens
	 1985 19861 198711988*

Aposentadoria Total
a) por invalidez
b) por tempo de serviço
e) por velhice
Pensões
Auxílios
Salário-Família
Salário-Maternidade
Renda Mensal Vitalícia
Outros

TOTAL 2.775 1 2.687 12.03511.635

E tim,ft'
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VI - Energia

Observada pelas suas duas principais faces, a da energia elétrica e a do
petróleo, a equação energética brasileira se inverteu em dez anos. No final
dos anos 70, quando a OPEP decretava o segundo choque do petróleo, dizia-
se no Brasil que a salvação estava no grande potencial hídrico do País -
bastava aproveitá-lo, com hidrelétricas a serem construídas de norte a sul,
para que a alta do óleo bruto deixasse de ter o peso que assumira no balanço
de pagamentos. Dez anos depois, no entanto, com as descobertas feitas na
plataforma continental, em Campos-RJ, o que se vê é que a produção de pe-
tróleo do País caminhou rápido, a ponto de suprir hoje cerca de 60% do con-
sumo interno contra menos de 25% naquela época. Já o setor de energia elé-
trica, vítima do desajuste das finanças públicas e do esgotamento da capaci-
dade do País de assumir novos endividamentos externos, está com obras pa-
ralisadas por todos os lados, ameaçando colocar parte do território nacional
no escuro dentro de quatro anos, caso os investimentos não sejam retomados
com urgência. A equação se inverteu, mas o problema é o mesmo de dez
anos atrás - trata-se de encontrar a solução mais econômica para o momento,
ainda que tudo possa mudar depois.

O susto tomado com os dois choques do petróleo na década passada le-
vou ainda ao desenvolvimento de um ambicioso programa de substituição da
gasolina, o Proálcool. Tido como um sucesso até bem pouco tempo, o pro-
grama acarreta hoje um curioso problema à Petrobrás: a produção de petró-
leo ainda não é suficiente para atender a toda a demanda interna de deriva-
dos, mas sobra gasolina. Numa guinada de 180 graus, a política governa-
mental passou então a reestimular a produção de automóveis a gasolina, para
tentar reduzir os excedentes do combustível, ainda que sob os protestos dos
produtores de álcool. Na área energética, portanto, assim como ocorre em
outras, o que fica claro na experiência dos últimos dez anos é que a política
governamental é excessivamente lenta para promover os ajustes que o com-
portamento da produção e do consumo exige.

Segundo o Plano de Ação do Setor Petróleo, até 1997 a Petrobrús ele-
vará sua produção para 1,5 milhões de barris/dia de óleo e 70 milhões de
metros cúbicos/dia de gás natural. Nessa época, o consumo, que hoje está
por volta de 1,1 milhão de barris/dia, deverá igualar-se à oferta. Apesar da
vultosa projeção de necessidades totais de investimentos da Petrobrás, de 3
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bilhões de dólares por ano até 1997, alguns dos problemas que mais angus-
tiam a estatal localizam-se no presente. Entre eles, o prejuízo da conta álcool
e a formação dos excedentes de gasolina.

Dos 12 bilhões de litros de álcool produzidos na safra de 198811989
pelas 450 destilarias existentes no País, cerca de 10 bilhões entraram nos
tanques da frota de 3,9 milhões de carros. A oferta abundante de álcool faz
sobrai gasolina. Igualmente, o óleo diesel, cujo consumo é crescente, puxa
para cima a produção de gasolina - já que um barril de petróleo bruto não
pode ser transformado pelo refino apenas em diesel. A equação formada com
esses elementos pode ter seu resultado mais bem compreendido a partir dos
números do ano passado: em 1988, conforme dados da Petrobrás, do consu-
mo de "derivados" do petróleo no País (o termo "derivados" inclui o ál-
cool), o óleo diesel ocupou a liderança, com um volume de 419 mil bar-
ris/dia e um incremento de 3,5% em relação a 1987; o álcool hidratado, com
165.900 barris/dia, apresentou um consumo 10% maior do que o consumo
do ano anterior; o álcool anidro, adicionado à gasolina em substituição ao
poluente chumbo tetraetila, com 34.300 barris/dia, decresceu 6,4%; en-
quanto o consumo de gasolina, com um total de 123.200 barris/dia, sofreu
uma queda de 4,7%. Ao final das contas, mais litros de gasolina passaram a
engordar o excedente, que é essencialmente exportado para os Estados Uni-
dos, em volumes que atingem 100 mil a 120 mil barris/dia.

"Este fato coloca o Brasil em situação extremamente vulnerável caso
surja algum impedimento para essas exportações", preocupa-se Arthur Fer-
nandes, Superintendente-Geral do Departamento Comercial da Petrobrás. Pa-
ra ele, enquanto os Estados Unidos forem um mercado importador, a Petro-
brás exportará a maior parte do seu excedente de gasolina para aquele país.
Entretanto, caso ocorra um fechamento do mercado americano, a conclusão
de Fernandes é taxativa: "Teremos incontornáveis problemas de logística da
produção e estocagem de derivados." Para o Superintendente Comercial da
Petrobrás, a forma mais adequada de resolver o problema é ampliar o merca-
do interno, com a elevação progressiva da produção de carros movidos a ga-
solina.

Até pelo fato de o Governo ter elevado, com o Plano Verão, o preço do
litro de álcool carburante para o consumidor final em relação ao preço da ga-
solina de 69% para 75% - a chamada "paridade" - a pretensão da Petrobrás
parece estar-se realizando, de acordo com números apresentados pela própria
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empresa. Em janeiro passado, de cada 100 veículos que saíram das fábricas
nacionais 28 eram movidos a gasolina e 72 a álcool. Há cerca de um ano, es-
ses percentuais eram, respectivamente, 5% e 95%. Para a Petrobrás, entre-
tanto, a médio prazo essa tendência deve ser completamente invertida, com
os veículos do ciclo Otto sendo produzidos na proporção de 70% com moto-
res a gasolina e 30% a álcool. "Existe um crescente interesse do consumidor
em voltar a ter o seu automóvel movido a gasolina", constata Fernandes. Ele
não esquece de enfatizar, no entanto, que os produtores de álcool devem
manter a indispensável tranqüilidade, pois o mercado de álcool hidratado
estará pelo menos mantido no atual nível de consumo.

A despeito dos argumentos da Petrobrás, de que o consumidor do
álcool permaneceria estável com as medidas sugeridas pela empresa, os pro-
dutores do derivado de cana-de-açúcar reagem ante a ameaça de cada vez
menos serem considerados como produtores de um "derivado" do petróleo,
o álcool carburante. Compreensivelmente, porque, em primeiro lugar, quem
estaciona sua produção regride. Em segundo lugar, porque já com a diminui-
ção de 4% na mistura do álcool anidro no combustível dos carros movidos a
gasolina - medida tomada também no início do ano - a perda de mercado foi
real e imediata. Pela voz de um de seus representantes, Cícero Ivan (Jontijo,
Diretor-Superintendente da Sociedade de Produtores de Açúcar e Álcool -
Sopra! - de São Paulo, o setor alcooleiro se defende, a princípio, com uma
contra-argumentação de raiz: "As reservas de petróleo podem-se esgotar,
enquanto o álcool é uma fonte renovável", lembra Gontijo.

Outro argumento é de que o Proálcool, criado em 1975, entre 1976 e
1986 gerou uma produção de 27 bilhões de dólares. O excedente de gasoli-
na, que a Petrobrás contabiliza no passivo, o Superintendente da Sopral pre-
fere jogar no ativo - segundo ele, o produto exportado rendeu ao País cerca
de 8,6 bilhões de dólares em divisas. Tampouco é aceitável, para Cícero
Gontijo, a comparação entre o custo de um barril-equivalente de álcool, de
35 dólares, e o do barril de petróleo, de apenas 18,50 dólares. A este valor
se deixa normalmente de acrescentar, segundo ele, o custo do frete, do pro-
cessamento e das flutuações do mercado internacional, além do custo futuro
decorrente do fato de as reservas de petróleo serem esgotáveis.

O mais surpreendente contra-ataque dos alcooleiros, porém, vem da
sugestão que fazem à Petrobrás de adicionar gasolina ao diesel, com a dupla
vantagem de reduzir os excedentes de gasolina e a produção do derivado lí-
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der, que puxa para o alto o consumo de óleo bruto. Acontece que, segundo
os técnicos da empresa, a gasolina produzida no Brasil contém compostos
químicos indesejáveis no óleo diesel, pois reduzem o índice de cetano deste.
Dessa complicada pendência técnico-econômico-política em que mergulha o
segmento energético dominado pelo petróleo ressalta, pelo menos no atual
Governo, a tendência de estimular de novo o uso de carros a gasolina para
que a Petrobrás recupere sua saúde financeira. Quanto ao Proálcool, este te-
rá, quem sabe, de procurar mercado externo para seus próprios excedentes.

Se os planos do segmento de petróleo têm ares de consistência, o caba-
lístico Plano 2010 da Eletrobrás, que prevê metas para aquele ano do próxi-
mo milênio, parece preocupantemente esotérico quando confrontado com a
dura realidade da passagem 1988189. A Eletrobrás responde sozinha por uma
dívida externa de 25 bilhões de dólares - um quinto da canga que pesa sobre
o pescoço da Nação. Enquanto suas tarifas "irreais" - a que se pretende dar
o significado de "baixas", mas na verdade significam "elevadas" para o
consumidor de energia elétrica residencial e "subsidiadas" para a indústria -
somam apenas o suficiente para o custeio da dívida lá fora e para a manuten-
ção do sistema aqui dentro, os investimentos anuais de no mínimo 6 bilhões
de dólares julgados necessários para evitar o colapso em 1994 são simples
quimera.

Os problemas do setor não se restringem à falta de verbas. Uma das 79
hidrelétricas previstas para a Amazônia, a de Babaquara, teve sua construção
paralisada porque o projeto se descuidou da preservação ecológica. Em tais
condições, não é de se estranhar que tenham entrado em ritmo de marcha fú-
nebre as obras da Hidrelétrica de Xingó. Considerada uma das obras priori-
tárias do Governo Sarney, mais cara até do que a Ferrovia Norte—Sul, a usi-
na já sofreu uma alteração no cronograma, com sua data de entrada em ope-
ração sendo transferida de agosto de 1992 para julho de 1993, na dependên-
cia de não ocorrerem mais atrasos. O motivo óbvio do retardamento das
obras é a falta de recursos, que fez as empreiteiras demitirem até abril 1.500
dos 6.700 trabalhadores e manterem as obras com apenas 30% dos recursos
previstos. Localizada no rio São Francisco, entre os Estados de Sergipe e
Alagoas, e administrada pela Cia. Hidrelétrica do São Francisco - CHESF, a
Hidrelétrica de Xingó deverá, quando concluída, responder por 50% da de-
manda de energia elétrica do Nordeste, com sua capacidade de 5.000 MW,
construída a um custo de 2,3 bilhões de dólares.

Assim como Xingó, outras usinas consideradas vitais estão com os cro-
nogramas retardados: Porto Primavera, em São Paulo, Simplício, na fronteira
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do Rio de Janeiro com Minas Gerais, Nova Ponte, em Minas Gerais, Jorge
Lacerda, em Santa Catarina, e Jacuí, no Rio Grande do Sul. "O atraso do
cronograma de obras já está configurado", analisa Benedito Carraro, Diretor
da Divisão de Controle e Serviços de Eletricidade do Departamento Nacio-
nal de Aguas e Energia Elétrica - DNAEE. Segundo ele, o racionamento
deverá acontecer a partir de 199311994, e o risco de déficit no fornecimento
será de 15% em todo o Brasil. Esse risco poderá aumentar para 17 a 190/r,
caso nenhum investimento seja feito ainda este ano, o que colocaria o País
bem próximo do percentual argentino de 25%. A deficiência no forneci-
mento de energia elétrica acarreta, segundo estimativa, um prejuízo de 400
milhões de dólares por mês à economia da Argentina. "No caso brasileiro,
como a carga é quatro vezes superior, o prejuízo será também quatro vezes
maior", compara Carraro.

Os investimentos que podem afastar o fantasma do racionamento gene-
ralizado no País a um passo de entrai no século XXI estão previstos no Pia-
no 2010 da Eletrobrás. Baseiam-se no crescimento do consumo de energia
elétrica a taxas anuais de 5,8%, o que exigiria a ampliação da capacidade de
geração de energia elétrica dos atuais 50.000 MW para 160.000 MW no ano
de 2010. E para essa ampliação, que inclui a Usina de Itaipu, que a necessi-
dade de recursos estimada pela Eletrobrás atinge 6 bilhões de dólares anual-
mente, daqui até 1991, e 7,5 bilhões de dólares por ano de 1992 a 1996.

Para satisfazer a toda essa voracidade de energia, o Banco Mundial era,
até há alguns anos, a grande fonte de recursos, assegurando empréstimos na
proporção de até um terço do custo total dos projetos. A fonte, no entanto,
secou.

Em tal conjuntura, além de lutar por recursos para suas novas e grandes
obras no setor, o País terá de se preocupar com a conservação de energia. Da
utilização do bagaço de cana ao aproveitamento do excedente de vapor gera-
do em caldeiras para produzir energia elétrica há um potencial que técnicos
do DNAEE calcularam em 10% das necessidades de ampliação de usinas até
o ano 2000. Parece pouco, mas não é: isso representa cerca de 5.000 MW,
exatamente a potência da Hidrelétrica de Xingó. Tal economia pode ser ob-
tida praticamente sem investimentos, bastando que haja uma maior consciên-
cia dos consumidores quanto à necessidade de eliminar desperdícios. Redu-
zindo-se o consumo, não se economizam apenas os bilhões de dólares exigi-
dos na construção de uma hidrelétrica de grande porte. Um dos mais tradi-
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cionais pontos turísticos do País, o Salto de Sete Quedas, sumiu com a
construção da Barragem de Itaipu. E a Usina de Tucuruí, no Pará, alagou
uma área cuja mata continha madeira de lei em quantidade suficiente para
muitos anos de exportação.

VII - Estradas

Desde o início de março os usuários das rodovias federais estão obri-
gados a exibir no pára-brisa de seus veículos o selo-pedágio ou auto-selo.
Criado por lei aprovada pelo Congresso, o auto-selo foi o meio encontrado
para assegurar ao Departamento Nacional de Estradas de Rodagem - DNER
- recursos que lhe permitam pelo menos executar parte de seu programa de
conservação de rodovias. Autarquia vinculada ao Ministério dos Transpor-
tes, ao DNER cabe implementar a política nacional de transportes rodoviá-
rios.

A crise do DNER eclodiu no final de agosto do ano passado, quando o
Governo Federal anunciou a operação-desmonte, um corte orçamentário de
1,3 trilhão de cruzados, a preços de junho, nos gastos da União previstos pa-
ra 1989. O Ministério dos Transportes perderia 125,9 bilhões e, em decor-
rência, o DNER veria sua dotação reduzir-se em 71 bilhões de cruzados.
Mas as origens da crise são mais remotas. Durante seus 50 anos de existên-
cia, o DNER foi sustentado por dotações orçamentárias provenientes do
Fundo Rodoviário Nacional. Inicialmente os recuros do fundo correspon-
diam a 40% da arrecadação do imposto único sobre combustíveis e lubrifi-  rw
cantes líquidos e gasosos. Posteriormente, o fundo seria aquinhoado com as
receitas da Taxa Rodoviária Única - TRU. Em 1985, a TRU foi transferida
para os cofres estaduais, metamorfoseada no atual Imposto sobre a Proprie-
dade de Veículos Automotores - IPVA. E a pá de cal sobre o fundo foi jo-
gada quando o imposto sobre combustíveis e lubrificantes, por disposição da
nova Carta Constitucional, passou totalmente para a esfera dos Estados e
Municípios.

O DNER estimava que o auto-selo propiciaria uma receita de 500 mi-
lhões de dólares este ano. A estimativa foi revista para 350 milhões. Se o re-
sultado não for ainda menor, o DNER contará com 465 milhões de dólares,
pois espera obter repasses de 115 milhões do Tesouro Nacional. E pouco
diante das necessidades, calculadas em 910 milhões de dólares apenas para
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manutenção das rodovias. Atualmente, a malha viária federal compreende
48.500 quilômetros de estradas pavimentadas e 13.700 quilômetros de estra-
das implantadas e não pavimentadas. O processo de deterioração da malha
rodoviária vem-se acelerando nos últimos anos.

Cálculos do economista Hélio Socolik, do Ministério da Fazenda,
mostram que nos últimos três anos Estados e Municípios desviaram para ou-
tros fins 2,2 bilhões de dólares vinculados à construção e conservação de ro-
dovias. Socolik atribui à desburocratização promovida pelo ex-Ministro H6-
lio Beltrão, que livrou governadores e prefeitos da obrigação de comprovar a
correta alocação de recursos provenientes de impostos, a responsabilidade
pela distorção. Sem contar a perda de milhares de vidas humanas em aci-
dentes, as inadequadas condições de tráfego nas rodovias brasileiras causam
prejuízos incalculáveis.

O DNER considera o selo-pedágio um paliativo. Diante da crise eco-
nômica, torna-se difícil encontrar uma saída. Antes da adoção do selo, o Mi-
nistério dos Transportes acenou com a privatização das rodovias como uma
possível solução. Não encontrou receptividade, pois a possibilidade de re-
torno dos investimentos, com a exploração de serviços e cobrança de pedá-
gio, mesmo a longuíssimo prazo, é muito incerta. Afinal, somente nas praças
de pedágio da Via Dutra e da Ponte Rio - Niterói a arrecadação superava as
despesas com o pessoal empregado. Surpreendentemente, é o desacreditado
sistema ferroviário que vem atraindo a participação da iniciativa privada.
Grandes embarcadores de cargas transportadas em longas distâncias ou des-
tinadas ao mercado externo redescobriram algumas vantagens da ferrovia,
especialmente sua capacidade de oferecer fretes mais baratos.

Foi este o fator preponderante da decisão tomada pela Minerações Bra-
sileiras Reunidas de alocar 70 milhões de dólares, a título de antecipação do
pagamento de fretes, para a conclusão da Ferrovia do Aço. Iniciada há 14
anos, a Ferrovia deveria ter sido inaugurada em 1.000 dias.

No Paraná, a participação majoritária da iniciativa privada está viabili-
zando a implantação da Estrada de Ferro Paraná Oeste - Ferroeste. A cons-
trução dessa ferrovia de 452 quilômetros que ligará Guarapuava a Guaíra
deve iniciar-se este ano. O primeiro trecho a ser construído, de Guarapuava
a Cascavel, terá extensão de 270 quilômetros. O capital da Ferroeste, de 500
milhões de dólares, será integralizado por empresas privadas (80%), Rede
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Ferroviária Federal (7,5%) e Governo do Estado do Paraná (12,5%). O res-
tante está dividido entre três grupos internacionais - Fiat, Canadian Pacific
Consulting Services e Volvo. Entre as empresas nacionais que participam do
empreendimento encontram-se Cacique de Café Solúvel, Votorantim e Coo-
perativa do Oeste do Paraná.

A polêmica Ferrovia Norte—Sul começou a operar em 4 de março. O
trecho inaugurado, de 107 quilômetros, situa-se entre os Municípios de Im-
peratriz e Açailândia, no Maranhão. Para viabilizar a construção desse tre-
cho, o Governo investiu 150 milhões de dólares. O projeto prevê custos to-
tais de 2,4 bilhões de dólares até que todos os 1.570 quilômetros da ferrovia
sejam implantados. Este ano o ritmo das obras deve ser mais lento, pois a
dotação orçamentária - de 108 milhões de cruzados novos - foi reduzida
pela metade. Mas o hoom ferroviarista não pára por aí. De fato, existem dois
outros projetos prestes a deslanchar. Um, privado, é a chamada Ferrovia do
Frango (Ferrofrango), que será construída de Chapecó, Oeste catarinense, ao
Porto de São Francisco do Sul. A ferrovia atravessará a região onde se con-
centra a produção avícola de Santa Catarina. O outro projeto, governamen-
tal, é a Transnordestina. Seu traçado cortará vasta porção do Nordeste no
sentido norte - sul e acompanhará, em paralelo, parte do curso do rio São
Francisco. Quando estiver concluída, as cidades de Petrolina, em Pernambu-
co, e Crato, no Ceará, estarão interligadas.

VIII - Tecnologia

Para sustentar um programa de modernização, não é suficiente para um
país dispor de capital, matéria-prima abundante e mão-de-obra barata. A es-
sas condicionantes o mundo moderno exige acrescentar algo mais - uma tec-
nologia própria, conjunto de conhecimentos empregados na atualização da
produção e comercialização de bens e serviços, cuja geração requer farto
programa de investimentos. Das nações desenvolvidas e em desenvolvimento
mais importantes, o Brasil é a que menos aplica recursos nessa área. O País
gasta menos de 1% do seu Produto Interno Bruto em tecnologia, enquanto a
Coréia do Sul, por exemplo, se aproxima de 20/(, e os Estados Unidos, de
3%.

A meta oficial brasileiro é igualar o índice atual dos coreanos no ano
2000, com base nos investimentos do setor privado. Afinal, enquanto nos

1235



Estados Unidos e no Japão a indústria privada responde por 48,4% e 74%,
respectivamente, dos investimentos em pesquisa e desenvolvimento, no Bra-
sil o Governo participa com mais de 90%. Mesmo que consiga atingir essa
meta, no entanto, o País ainda estará longe da média dos países mais desen-
volvidos. "Em termos absolutos, os 2% que o Brasil aplicará serão quase
nada frente ao que se aplica em outros países. Os Estados Unidos, em 1984,
gastavam 96 bilhões de dólares, contra 1,2 bilhão do Brasil", compara Rei-
naldo Fernandes Dana, responsável pela área de articulação para a moderni-
zação industrial da Secretaria de Desenvolvimento Industrial - SDI.

A pequena disponibilidade de verbas faz com que alguns dos mais im-
portantes centros de conhecimento avançado do País, como o Instituto Na-
cional de Pesquisas Espaciais - INPE, de São José dos Campos—SP, que de-
senvolve no momento o primeiro satélite espacial brasileiro, encontrem sé-
rios problemas para levar adiante seus projetos. Além disso, como as univer-
sidades e os centros tecnológicos são irradiadores de conhecimento para as
áreas de produção, o parque industrial brasileiro acaba se ressentindo da
queda de investimentos em pesquisas. Mas não é só. Desde o início da déca-
da, também o volume de gastos com importação de tecnologia vem caindo
gradativamente, em claro contraste com o que ocorre no mundo desenvolvi-
do. De 321 milhões de dólares, no início da década, o volume anual de im-
portações caiu para apenas 135 milhões no ano passado. "A indústria nacio-
nal está operando com atraso cada vez maior em relação às dos países de-
senvolvidos", afirma Mauro Fernando Arruda, Presidente do Instituto Na-
cional da Propriedade Industrial - INPI.

A recuperação do atraso a que se refere Arruda não é simples. Não
basta, por exemplo, destinar recursos apenas à melhoria dos equipamentos
como forma de mantê-los competitivos, sob pena de se estarem atualizando
tecnologias que não mais comandarão o mundo de amanhã. A verdadeira
modernização, na opinião do Presidente do INPI, exige o engajamento do
País na "terceira revolução industrial", que leva a um outro ciclo tecnológi-
co, caracterizado pela microeletrônica, teleinformática, novos materiais ë
biotecnologia. Mas o momento adequado para esta opção está passando,
diante da aparente apatia dos brasileiros, enquanto outras nações, mais atra-
sadas do que o Brasil no início da década, já se integraram a essa moderni-
zação. É o caso, mais uma vez, da Coréia do Sul, que começou a produzir
chips para computadores há cerca de cinco anos e já é o terceiro fabricante
mundial.
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Mesmo a alternativa de cortar caminho com maior importação de tec-
nologia pronta no exterior depende de um prévio desenvolvimento interno.
"Só quem tem capacitação tecnológica própria pode comprar melhor", diz o
economista Roberto Sbragia, Diretor Executivo da Associação Nacional de
Pesquisa e Desenvolvimento das Empresas Industriais - ANPEI, com sede
em São Paulo. De qualquer forma, Sbragia acha que as empresas brasileiras
começam a reconhecer que sem investir em pesquisas e desenvolvimento a
tendência é piorar cada vez mais a disparidade em relação a outros países.
Entre os sócios da ANPEI, os gastos dos setores químico e farmacêutico
nessa área equivalem, aproximadamente, a 1,7% das vendas, percentual que
se eleva a 6% nas indústrias similares dos Estados Unidos, de acordo com
recente levantamento. Na eletroeletrônica, a média brasileira é de 2,2%,
contra 4,4% nos Estados Unidos.

Diante deste gap, as empresas brasileiras terão de se preocupar muito
mais com a capacitação tecnológica, com a retomada do interesse observado
no início da década de 80. Espera-se nesta próxima década o avanço do de-
senvolvimento de tecnologia, mas ninguém conseguirá inovar sem investir.

Na prática, os investimentos feitos em tecnologia pelo setor privado do
País representam iniciativas isoladas, com pequena repercussão no resultado
global. Um estudo feito por uma das mais respeitadas instituiçõs do ramo no
País, o Instituto de Pesquisas Tecnológicas de São Paulo - 1FF, abrangendo
doze importantes setores industriais, conclui que todos eles, em maior ou
menor grau de intensidade, apresentam defasagens que, se não são irreversí-
veis, indicam a necessidade de investimentos urgentes na modernização de
equipamentos e na geração de tecnologia própria. O quadro que o estudo re-
vela é o de equipamentos obsoletos, controles de processos ultrapassados e
dificuldades de importação e de financiamento, resultando em deficiências
de produção e de gerenciamento, agravadas pela escassez de mão-de-obra
qualificada. Denominado "Programa de Atualização Tecnológica Indus-
trial", o trabalho identifica gargalos especialmente nos setores têxtil e de
couro e calçados. Suas conclusões servem para acirrar uma discussão antiga:
o Brasil deve ou não abrir-se às inovações tecnológicas produzidas no exte-
rior? O País tem ou não condições de desenvolver tecnologia própria, ainda
que à custa de reservas de mercado, a exemplo do que ocorre na in-
formática?
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