
A polêmica sobre a
partilha do pré-sal
A divisão dos royalties, uma
espécie de compensação finan-
ceira devido ao Estado brasilei-
ro pelas concessionárias de
petróleo e gás, é o que está por
trás da polêmica que há dias
movimenta o Congresso e le-

vou o governador do Rio, Sérgio
Cabral, às lágrimas.
O que o Congresso está fazen-
do com a aprovação da Emenda
Ibsen, é ampliar para outros Es-
tados essa compensação, hoje
basicamente paga a Estados e
municípios produtores.
O governo foi derrotado pois

propunha ampliação do paga-
mento de royalties a outros
Estados. Rio e Espírito Santo
se sentem muito prejudica-
dos, pois arrecadariam nos
poços de pré-sal menos do
que arrecadam hoje. O presi-
dente Lula deve vetar a propos-
ta aprovada pela Câmara.

Rio se mobiliza para garantir royalties
Governador Sergio Cabral afirma que pode faltar dinheiro para Olimpíadas e marca ato público para quarta-feira na Candelária

AFFONSO
CELSO PASTORE

PARA ENTENDER

AVISO DE LICITAÇÃO
O Departamento Regional de São Paulo do Serviço Social da 

Indústria (SESI) comunica as aberturas das seguintes licitações:
1 - CONCORRÊNCIA Nº 013/2010
Objeto: Contratação de empresa para execução dos serviços de análise química, física
e bacteriológica de águas para os CATs de Americana, Araçatuba, Araras, Bauru,
Birigui, Botucatu, Campinas II, Diadema, Franca, Indaiatuba, Itapetininga, Itu, Jacareí,
Jaú, Limeira, Marília, Matão, Mauá, Mogi das Cruzes, Ourinhos, Piracicaba, Ribeirão
Preto, Santa Bárbara D’Oeste, São Carlos, Sertãozinho, Tatuí e Votorantim.
Retirada do edital: a partir de 15/03/2010.
Entrega dos envelopes: até as 08h45 do dia 14/04/2010.
Abertura às 09h00.

2 - CONCORRÊNCIA Nº 025/2010
Objeto: Contratação de empresa para construção de quadra coberta, abrigo de
jardinagem e adequação de cozinha, refeitório e sanitários da Escola SESI no
Município de Paraguaçu Paulista - SP.
Retirada do edital: a partir de 15/03/2010.
Entrega dos envelopes: até as 08h45 do dia 16/04/2010.
Abertura às 09h00.

3 - CONCORRÊNCIA Nº 021/2010
Objeto: Contratação de empresa para execução das obras de reforma e ampliação da
Escola SESI no Município de Garça - SP.
Retirada do edital: a partir de 15/03/2010.
Entrega dos envelopes: até as 13h45 do dia 16/04/2010.
Abertura às 14h00.

4 - CONCORRÊNCIA Nº 282/2009
Objeto: Contratação de empresa para execução das obras de reforma e ampliação da
Escola do Centro de Atividades “Salvador Firace” – Botucatu – SP.
Retirada do edital: a partir de 15/03/2010.
Entrega dos envelopes: até as 10h00 do dia 19/04/2010.
Abertura às 10h30.

5 - CONCORRÊNCIA Nº 287/2009
Objeto: Contratação de empresa para execução das obras de reforma e ampliação da
Escola do Centro de Atividades “Nelson Abbud João” – Sertãozinho – SP.
Retirada do edital: a partir de 15/03/2010.
Entrega dos envelopes: até as 13h45 do dia 19/04/2010.
Abertura às 14h00.

6 - CONCORRÊNCIA Nº 037/2010
Objeto: Contratação de empresa para execução das obras da Escola SESI a ser
construída no Município de Santa Rita do Passa Quatro – SP.
Retirada do edital: a partir de 15/03/2010.
Entrega dos envelopes: até as 15h30 do dia 19/04/2010.
Abertura às 16h00.

Gerência de Controle Legal e Licitações de Obras – GCLO

Retirada de editais:
Na Avenida Paulista, nº 1313, 3º andar, Bela Vista, São Paulo, SP.
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A execução orçamentária do Es-
tado do Rio de Janeiro e de 90 de
seus 92 municípios será afetada
já este ano caso o Senado aprove
em 2010 a emenda Ibsen Pinhei-
ro e esta não seja vetada pelo pre-
sidente Luiz Inácio Lula da Silva.
A emenda aprovada na Câmara
esta semana junto com projeto
de lei sobre o pré-sal redistribui
imediatamente recursos de
royalties e participações espe-
ciais na produção de petróleo, in-
cluindo o pós-sal.

“O Rio de Janeiro quebra”, dis-
se o governador do Estado, Sér-
gio Cabral, ao lançar ontem, no
Palácio da Guanabara, o que cha-
mou de “grande mobilização pa-
ra mostrar nossa indignação
com o linchamento promovido
pela Câmara dos Deputados”. O
ato reuniu prefeitos, empresá-
rios, sindicalistas e representan-
tes de entidades de classe, Legis-
lativo e Judiciário.

Segundo o governador, a reali-
zação da Olimpíada será prejudi-
cada. “Não conseguiremos fazer
não só a Olimpíada como não fa-

remos mais nada, nem pegar um
empréstimo”, afirmou Cabral.
Na quarta-feira o governador
participa de um ato público a par-
tir de 16h, na Candelária, centro
do Rio, para protestar contra a
medida.

Com o projeto aprovado pela
Câmara, o Estado perde mais de
R$ 7 bilhões por ano. Cerca de R$
5 bilhões por ano deixam de ir
para o governo estadual e em tor-
no de R$ 2 bilhões é o que as pre-
feituras do Estado deixam de ar-
recadar.

Esperança. O governador dis-
se ter recebido do chefe de gabi-
nete da Presidência da Repúbli-
ca, Gilberto Carvalho, e do minis-
tro das Relações Institucionais,
Alexandre Padilha, mensagem
de que o presidente Lula poderia
vetar a emenda. Também afir-
mou terconfiança em que o Sena-
do retomará o projeto aprovado
na comissão especial em que a
redistribuição se daria apenas so-
bre as receitas do pré-sal.

Para os senadores, Cabral re-
clama que o “massacre” contra o
Rio de Janeiro feito pela Câmara

deve ser revertido para não se
tornar um precedente perigoso
para outros Estados. De acordo
com ele, muitos deputados não
tinham consciência de que esta-

vam inviabilizando o Estado.
Além disso, o governador tam-

bém estuda questionar a consti-
tucionalidade da emenda na Jus-
tiça. Já conversou com o presi-

dente do Supremo Tribunal Fe-
deral (STF), Gilmar Mendes, pa-
ra “mostrar a eminência do peri-
go que o Estado corre”.

A ex-governadora e presiden-

te da Organização dos Municí-
pios Produtores de Petróleo, Ro-
sinha Garotinho, disse que há in-
constitucionalidades na emen-
da. A votação da emenda, disse,
desrespeitou o regimento da Câ-
mara, inclusive quanto ao quó-
rum para abrir a sessão.

Inconstitucional. Rosinha ci-
tou exemplos de inconstitucio-
nalidades: “Os recursos dos
royalties não são impostos e ta-
xas, são indenizações aos esta-
dos e municípios produtores.
Além disso, a participação espe-
cial é uma compensação pelo pe-
tróleo ser o único produto com
ICMS no destino e não na ori-
gem”.

A ex-governadora é prefeita
de Campos, município de 433
mil habitantes cujas receitas
anuais totais cairiam de cerca de
R$ 900 milhões para cerca de R$
100 milhões, caso a emenda Ib-
sen entre em vigor.

De acordo com Cabral, os R$ 5
bilhões perdidos ultrapassam o
total do investimento feito pelo
governo do Estado, incluindo
água e esgoto (Cedae). O sena-
dor Francisco Dornelles (PP-
RJ) disse que o País não pode
aceitar uma medida que prejudi-
ca o Rio. O presidente do Comitê
Olímpico Brasileiro (COB), Car-
los Arthur Nuzman, afirmou:
“Não acredito que o País queira
matar o Rio”. Para o organizador
da Olimpíada de 2016, “a ques-
tão é muito maior que um even-
to esportivo”. O governo federal
seresponsabilizou em colocar re-
cursos para a realização dos Jo-
gos Olímpicos, caso falte à prefei-
tura e ao governo estadual.

São convocados os senhores associados a se reunirem em 
Assembléia Geral Ordinária a realizar-se no dia 24 de Mar-
ço de 2.010 às 18:00 horas, em primeira convocação, e às 
19:00 horas, em segunda convocação, na Aggrego Con-
sultoria, Av. Paulista, nº 37 � 10º andar, na cidade de São 
Paulo, Estado de São Paulo, a fim de discutir e deliberar a 
respeito da seguinte Ordem do Dia:

1) deliberação sobre as contas anuais da Associação e leitu-
    ra do Relatório de Diretoria relativo ao exercício 2.009;

2) eleição de 1/3 (um terço) dos membros elegíveis do Con-
    selho de Administração;

3) outros assuntos de interesse social.  

São Paulo, 10 de março de 2.010

CLÁUDIO THOMAZ LOBO SONDER
Vice-Presidente

ASSOCIAÇÃO
�SOCIEDADE DE CULTURA ARTÍSTICA�

Assembléia Geral Ordinária
Edital de Convocação

Déficits, câmbio e
crescimento: uma tréplica

CARLOS MAGNO/GOVERNO DO RIO DE JANEIRO

N a semana passada o
professor Luiz Carlos
Bresser-Pereira sau-
dou-me com o que ele
acredita que seja uma
crítica contundente

ao artigo que submeti a este jornal na
semana anterior. Aqui vai a minha
resposta. Afirmei que “contrariamen-
te à China, o Brasil tem poupanças
domésticas baixas, e sempre que a ta-
xa de investimentos aumenta, acele-
rando o crescimento do PIB, surgem
déficits nas contas correntes. O Bra-
sil não é um exportador de capitais, e
os investimentos exigem a comple-
mentação das poupanças externas,
quesão importadas por meio dos défi-
cits nas contas correntes”.

O professor Bresser contesta a mi-
nha afirmação, sustentando que o au-
mento da poupança externa simples-
mente substituiria a poupança inter-
na, com o déficit nas contas corren-
tes se dissipando em um aumento
transitório de consumo, sem gerar o
aumento de investimentos que é ne-

cessário para elevar a taxa de crescimen-
to econômico. Ele gasta metade de seu
longo artigo apresentando argumentos
que “provariam” ser correta a sua visão
sobre a substituição de poupanças, e a
outra metade mostrando que, como es-
sa minha interpretação sobre a comple-
mentação das poupanças domésticas
pelas poupanças externas seria, na sua
visão, errada, chego a conclusões tam-
bém erradas. Esta é a coluna-mestra de
toda a sua crítica, e por isso concentro-
me apenas nela.

Bresser se alonga detalhando meca-
nismos de transmissão por meio dos
quais supostamente seus resultados se-
riam obtidos, mas o que me importa nes-
te ponto são suas conclusões. Nas suas
palavras, “o pressuposto que o nome
‘poupança externa’ sugere é que o défi-
cit em conta corrente se somaria à pou-
pança interna dos países e, assim, a taxa
de investimento (que é decisiva para o
desenvolvimento) aumentaria”, e con-
clui que esta proposição “é tão verdadei-
ra quanto a de que a terra é plana... Pare-
ce ser verdadeira, mas é falsa”.

Ridicularizar as ideias discordantes é
uma tática descortês e arrogante. Afir-
mações falsas são aquelas que são nega-
das pelos fatos, e não aquelas que se-
guem o rumo contrário ao do acusador.
E o que dizem os fatos?

Olhemos para as séries da formação
bruta de capital fixo (os investimen-
tos), e das exportações líquidas de bens
e serviços (os saldos nas contas corren-
tes). No eixo horizontal do diagrama de
dispersão, no gráfico ao lado, estão as
exportações líquidas medidas em pro-
porção ao PIB (os saldos nas contas cor-
rentes), e no eixo vertical estão as taxas
de investimento, também expressas em
proporção ao PIB, e medidas a preços
constantes do ano 2000.

Os dados foram extraídos das contas
nacionais brasileiras calculadas pelo IB-
GE. É visível a olho nu que quando as
taxas de investimento são elevadas, pró-
ximas de 18% do PIB, como ocorreu no
período entre 1997 e 1998, chegamos a
déficits nas contas correntes, e quando
as taxas de investimento são baixas, em
torno de 14% ou 15% do PIB, como ocor-

reu entre 2002 e 2006, por exemplo, te-
mos superávits nas contas correntes.

Diz o provérbio chinês que “uma ima-
gem vale mais do que mil palavras”. Se o
prof. Bresser tivesse razão, de que o au-
mento da poupança externa se dissipa-
ria em pura e simples elevação do consu-
mo das famílias, impedindo o aumento
do investimento, a correlação negativa
mostrada no gráfico não existiria, e as
taxas de investimento seriam indepen-
dentes dos saldos nas contas correntes
expressos em proporção ao PIB.

Os dados claramente negam a sua pro-
posição. Mas não negam a minha de que
as poupanças domésticas no Brasil são
insuficientes para financiar investimen-
tos maiores, e requerem a contribuição
das poupanças externas, que crescem
com a elevação dos investimentos.

Ao ignorar o fato demonstrado no
gráfico acima que os investimentos
requerem a contribuição das poupan-
ças externas, postulando que os défi-
cits nas contas correntes apenas são
usados para financiar acréscimos de
consumo, Bresser lança a sua crítica
aos ingressos de capitais.

Neste ponto ele assume uma posi-
ção extremamente radical, rebelan-
do-se contra os próprios investimen-
tos estrangeiros diretos, argumen-
tando que em nada contribuiriam pa-
ra o desenvolvimento, porque finan-
ciam apenas o crescimento do consu-
mo. Ele quase chega a dizer que o
País estará melhor se rejeitar qual-
quer tipo de ingressos de capitais.

Como nos ensina a filosofia de
ciência de Karl Popper, proposições
científicas não são aquelas feitas por
cientistas, mas aquelas que não são
negadas pelos fatos. “Matéria atrai
matéria na razão direta das massas e
na razão inversa do quadrado das dis-
tâncias” não se tornou parte da física
por ser uma proposição enunciada
por um cientista do calibre de Isaac
Newton, mas simplesmente porque
nunca foi negada pelos fatos.

Mas há pessoas que divergem des-
sa postura, e diante de fatos negando
suas “teorias” preferem ignorá-los.
Afinal, elas resistem em abandonar
uma “bela teoria” porque um “mero
fato” a nega. Quando isto ocorre pre-
ferem desprezar os fatos, apegando-
se apenas à sua retórica. Não é o meu
caso. Pelo menos posso dormir tran-
quilo, tendo a certeza de que afinal a
terra não é plana, poupando-me do
risco de cair no abismo quando me
movimentar sobre ela.

Indignado. ‘Não conseguiremos fazer mais nada, nem pegar um empréstimo’, disse Cabral
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