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» LUCIO RENNÓ
Cientista político e presidente da Codeplan

O desenvolvimento do DF e
da periferia metropolitana Evolução

na medicina
» Mais de 70 hospitais

pelo país receberam um
manual de tecnologia da
informação elaborado
pela Associação
Nacional de Hospitais
Privados. A intenção é
estimular os associados
a atingir o status de
hospital digital.
Prontuários eletrônicos
e processos garantidos
pela privacidade e
confiabilidade das
informações. As práticas
vão além do hospital,
atingindo aplicativos
com sistemas para que
os pacientes possam
obter com facilidade e
rapidez os dados dos
hospitais associados.

Sugestão
de pauta
» Conduzido por Isabela

Sekeff, o Coral Cantus
Firmus está com missão
honrosa e de grande
responsabilidade.
Melhor forma, no
momento, de o país se
apresentar com boa
imagem no exterior é
pela arte. O grupo de
Brasília representa o

Brasil e está entre os 90
coros de 25 países que se
apresentarão na
Alemanha. Conferir é
fácil. Vá hoje ao
Shopping Iguatemi no
Lago Norte que haverá
apresentação no Teatro
Eva Herz, da Livraria
Cultura, às 20h.

Sucesso
» Hoje é também o grande

dia para Plínio Mósca. O
ator deixou Brasília e
apresenta hoje
Incêndios, teatro,
memória e
esquecimento, de Wajdi
Mouawad, sob sua
direção e realização
como aluno do
mestrado em memória
social e bens culturais
no Rio Grande do Sul.

Mais arte
» Em Ceilândia, a arte foi

para as paredes. Escolas
revitalizadas pelo projeto
Grafite — parceria entre a
administração da cidade
e a coordenação de
ensino local contou com
artistas locais que
levaram mais
cor e alegria ao
ambiente educacional.

“Tem coisa que só sai
da gente por escrito.”

Li por aí

A frase que nãopronunciada

Avolta dos
quenão
foram

Bastou a última grande parada dos transportes públicos
do Distrito Federal para os brasilienses se darem conta de
que as vans piratas estão mais vivas do que nunca. Na greve
deflagrada em 8 de junho pelos 12 mil rodoviários sob o co-
mando do sindicato da categoria, mais de 1 milhão de pas-
sageiros de todas as regiões administrativas do DF ficaram a
pé. Pelas características próprias da capital, a maioria dos
bairros fora do Plano Piloto estão situados a grandes distân-
cias do centro. Por essa razão e na tentativa de não perder
um dia de trabalho, principalmente numa época em que os
empregos estão cada dia mais escassos, os passageiros aca-
bam por se submeter a qualquer situação, mesmo colocan-
do a própria vida em risco para chegar ao local de trabalho
ou mesmo para retornar ao lar no fim do dia.

Conscientes da fragilidade da população, os sindicatos
em conluio disfarçados com os donos das empresas, não se
fazem de rogados quando o assunto é aumento dos lucros.
Curiosamente, a categoria dos rodoviários pertence ao mes-
mo estamento social das pessoas que utilizam os transpor-
tes públicos. Aumento nas tarifas dos ônibus tem o mesmo
impacto econômico no bolso do motorista ou do balconista.

A CPI instalada na Câmara Legislativa para investigar a
licitação que renovou a frota de ônibus na cidade em
2012, como a maioria das comissões de inquérito daque-
la casa, não pode ser levada a sério, muito menos a dis-
cussão que agora se inicia sobre possível retorno das vans
às ruas da capital.

Disfarçada sob o nome de Transporte Complementar de
Passageiros, a reintrodução das vans enraivecidas represen-
taria retrocesso imenso no modal de transporte dos brasi-
lienses e confissão clara e definitiva da falência do sistema
público de mobilidade urbana de Brasília. Permanecem na
memória da cidade, principalmente dos familiares, as deze-
nas de passageiros mortos em acidentes provocados pelas
vans no DF durante o período em que os “ases” do volante
voavam velozes pelas ruas.

N os últimos 16 anos,
com a exceção do fu-
tebol, nada melhorou
consistentemente na

Venezuela. O país tem descido
longa ribanceira rumo ao caos
desde que o coronel Hugo Chá-
vez, “Presidente Eterno do Par-
tido Socialista Unido da Vene-
zuela”, decidiu inaugurar o So-
cialismo do Século 21 e perpe-
tuá-lo no poder por meio do
estupro das regras escritas e
não escritas que organizam os
países livres e democráticos.
Os lances iniciais de empreita-
da semitotalitária envolveram
a mudança da Constituição e
do nome do país.

Em resposta a tentativa de
golpe de Estado em 2002, Chá-
vez estabeleceu controle abso-
luto sobre o Legislativo, a Justi-
ça, as Forças Armadas, a im-
prensa e o setor petrolífero —
que responde por 96% do Orçamento. Antes
de morrer, em 2013, aboliu o limite que ele
mesmo havia criado à reeleição do presiden-
te. Morto Chávez, o sucessor (eleito em pleito
extraordinário) passou a intervir diretamen-
te sobre as empresas privadas que proces-
sam e comercializam alimentos e sobre a ta-
xa de câmbio. Maduro se cercou por políti-
cos investigados internacionalmente por di-
versos crimes, inclusive narcotráfico.

Desde 2014, o regime vem matando mais
e prendendo os principais opositores, inclu-
sive o prefeito da capital do país, António Le-
dezma. Isso tem provocado mais protestos,
dentro e fora do país. O que assusta, nessa
escalada, é o apoio de parcela significativa
do eleitorado venezuelano ao regime clep-
tocrata ali instalado. Como se pode explicar
o fenômeno? Sentada sobre a maior reserva
de petróleo do planeta (10% maior que a
Saudita), a Venezuela se beneficiou dos altos
preços do óleo cru entre 2001 e 2014.

Para entender a popularidade de Chávez
e do chavismo, é preciso considerar o cresci-
mento astronômico do preço do barril de pe-
tróleo durante sua presidência e o uso feito
das receitas. Quando Chávez chegou ao po-
der, em janeiro de 1999, o barril custava

menos de US$ 15. Em 2008, mais de US$ 140.
Em 2009, a menos de US$ 30. Mas, em 2010,
o barril era vendido a mais de US$ 80, man-
tendo-se em torno de US$ 100 entre 2011 e
julho de 2014. Desde então, despencou até
chegar a US$ 46 em janeiro deste ano e se re-
cuperou um pouco até os atuais US$ 65.

Na primeira metade do governo, Chávez
perseguiu e demitiu engenheiros da PDVSA
e passou a usar os recursos da petrolífera pa-
ra financiar seu projeto político. O resultado
econômico foi a queda significativa e siste-
mática da produtividade dos campos e até
mesmo da produção total de óleo no país,
replicando o que já se passara em todos os
regimes totalitários. Além dos expurgos na
petroleira, o coronel marchou sobre o siste-
ma político, perseguindo oposicionistas,
violando a independência do Judiciário e da
imprensa e armando milícias urbanas para
amedrontar os poucos focos de oposição or-
ganizada. Caracas rapidamente se tornou a
capital mais violenta do mundo.

Petróleo caro, governo popular. Embala-
dos pela riqueza proporcionada pelas recei-
tas de exportação do óleo absurdamente
caro, programas sociais focalizados nos ve-
nezuelanos mais pobres foram lançados a

partir de 1999. Verificou-se,
realmente, forte redução da
pobreza e da pobreza extrema,
melhoria nos indicadores mais
elementares de saúde e educa-
ção. Em si mesmos, os resulta-
dos foram extremamente posi-
tivos. Quando se leva em con-
ta, porém, a dimensão do cho-
que positivo do petróleo, a lon-
ga duração e o impacto que te-
ve sobre as receitas do gover-
no, percebe-se que a melhoria
dos indicadores sociais não
acompanhou de perto o cres-
cimento da riqueza.

A educação não melhorou
tanto e segue a média da re-
gião. A saúde também não me-
lhorou tanto. A criminalidade
saiu inteiramente do controle.
Há profundo deficit habitacio-
nal, apesar dos projetos entre-
gues. Mas o pior mesmo foi
que os programas sociais não

visavam preparar o cidadão para construir
uma sociedade mais harmônica e uma eco-
nomia mais produtiva e integrada ao mun-
do, capaz de promover a poupança, o inves-
timento, a diversificação das atividades pro-
dutivas. Pouco fizeram para promover o
crescimento da produtividade e da inovação,
assim como o desejo de trabalhar mais e de
forma mais eficiente para enriquecer.

Talvez, justamente por não terem mirado
a transformação da mentalidade, é que os
programas sociais são, até hoje, entendidos
pelos mais pobres como dádiva recebida do
“grande líder”. Servem, assim, para entender
o apoio político-eleitoral dado a Chávez até
2012, e a Maduro até hoje. Infelizmente, até
mesmo os ganhos sociais gerados na fase de
opulência vêm sendo corroídos pela falta de
investimentos que explica a escassez de pro-
dutos de primeira necessidade, pelo au-
mento estupendo da criminalidade e pela
completa falta de perspectiva de normaliza-
ção da vida social, econômica e política. Pi-
or, com o petróleo mais barato, caem as re-
ceitas do governo e aprofundam-se os pro-
blemas. E o regime fica cada dia mais pareci-
do com o velho socialismo: autoritário, im-
produtivo, corrupto e caquético.

AVenezuela
encalacrada

» CARLOS PIO
Professor de economia política internacional da UnB

P ensar e propor planos de desenvol-
vimento para o Distrito Federal e a
periferia metropolitana é tarefa que
tem se mostrado elusiva; entra gover-

no, sai governo. Muitos projetos não são rea-
listas, são desconexos das potencialidades e
vocações locais e acabam por fracassar. De
meados dos anos 1960 aos dias de hoje, são
incontáveis as tentativas de fomento à indús-
tria, a polos temáticos específicos e um sem
número de planos mirabolantes que não
atingem resultados esperados ou sequer
saem do papel. Resultados recentes da Pes-
quisa Emprego Desemprego (PED) do Diee-
se, Codeplan e Secretaria do Trabalho e Em-
preendedorismo não dão margem à dúvida.
A indústria de transformação no DF foi a que
sofreu maior retração no número de ocupa-
ções de março a abril, chegando a -6,1%. Isso
demonstra a sensibilidade desse setor à crise.

A PED também aponta para aumento na
taxa de desemprego geral, atingindo 14,1%.
O fenômeno é resultado do retorno à Popu-
lação Economicamente Ativa, em abril, de
então inativos em março. Como veremos, a
renda média dos mais pobres segue inalte-
rada de outubro de 2014 a março de 2015,
embora os níveis de inflação mantenham-se
altos. Renda mais baixa na família leva anti-
gos inativos a procurarem emprego, impon-
do pressões no mercado de trabalho. Ou se-
ja, a crise econômica que assola o país passa
a ser sentida mais claramente no Distrito Fe-
deral. O Índice de Desempenho Econômico
do DF (Idecon), medido pela Codeplan, é
uma espécie de PIB local, apresenta taxas
negativas a -1,6 para o primeiro trimestre de
2015, as mais baixas desde 2012.

O cenário, contudo, é ainda mais comple-
xo e preocupante. Como mostra a PED de
abril, quem mais sofre com o aumento do
desemprego são os cidadãos mais pobres.

Nas regiões administrativas (RAs) com renda
média mais baixa, a taxa de desemprego é de
16,9%. Nas RAs com renda média mais alta, a
taxa de desemprego é de 6,1%; uma diferen-
ça de 10 pontos percentuais. Outro elemento
marcante: a renda média dos ricos aumen-
tou de outubro de 2014 a março de 2015 em
4,9%, chegando a R$ 7.781. Já a renda média
dos cidadãos mais pobres manteve-se prati-
camente estável, em R$ 2.703. Ou seja, a crise
bate forte à porta dos mais pobres, poten-
cialmente aumentando a desigualdade.

Além desses dados, a ocupação desorde-
nada do território, a concentração da oferta de
vagas de trabalho no Plano Piloto, os proble-
mas de mobilidade urbana, a desigualdade
profunda em relação aos municípios adjacen-
tes não deixam margem a dúvidas: falhamos
em planejar o desenvolvimento da região.

A óbvia pergunta é: por que não conse-
guimos avançar em melhorar a qualidade de
vida da população? É fato que houve melho-
ras em níveis educacionais e de renda, na
média, apontados por dados da Pesquisa
Distrital por Amostra Domiciliar de 2011,
2013 e 2015, que começamos a divulgar na
Codeplan em 13 de maio último. Mas os
avanços são tímidos, pálidos, em face aos
desafios postos. Respostas plausíveis são da
seguinte natureza.

Primeiro, os projetos propostos, princi-
palmente os mais recentes, falharam na arti-
culação entre o diagnóstico das potenciali-
dades econômicas da região e as propostas
de desenvolvimento elaboradas. São proje-
tos que surpreendentemente (ou não) coinci-
dem em vários aspectos, defendidos por go-
vernos teoricamente díspares de Arruda e Ag-
nelo, como a cidade aeroportuária e o centro
financeiro, que pouco têm a ver com os inte-
ressantes diagnósticos feitos pelos próprios
estudos que embasaram as propostas. Em

segundo lugar, os instrumentos usados para
fomentar o desenvolvimento precisam ser
repensados. A concessão de incentivos credi-
tícios, de terras, de exoneração tributária,
amplamente utilizados, não pode ser vista
como a única disponível. Certamente, esses
instrumentos continuarão a ser utilizados,
mas em momentos de crise econômica, é
importante ser criativo e inovador.

Um projeto de desenvolvimento consis-
tente deve capitalizar as potencialidades lo-
cais: população com níveis educacionais e
de renda mais elevados do que a média na-
cional; presença dos governos distrital e fe-
deral e seu impacto na economia local; e um
setor de serviços forte e longe de saturado.
Nesse sentido, gerar insumos para o desen-
volvimento, acelerando a desburocratização
para abertura de negócios, associado ao in-
vestimento em indústrias voltadas para a
tecnologia da informação, pesquisa e cultu-
ra, por meio de polos esparramados pelo
território do Distrito Federal e Região Metro-
politana, poderia ser uma das avenidas ino-
vadoras a serem exploradas.

Os instrumentos, nesse caso, poderiam
vir de fundos específicos voltados para o
desenvolvimento de tecnologia, da pesqui-
sa e da promoção cultural. Dessa forma,
instrumentos não usualmente vistos como
fontes de insumo para o desenvolvimento
deveriam ser considerados como tal. Des-
tacamos a Fundação de Apoio à Pesquisa, o
Fundo de Apoio à Cultura, a oferta de cur-
sos técnicos voltados para o empreendedo-
rismo e a imposição de condicionalidades
aos projetos desenvolvimentistas que ve-
nham a receber incentivos financeiros. Es-
ses são alguns dos componentes de uma vi-
são de desenvolvimento mais abrangente,
descentralizada e diversificada do que vi-
venciamos até hoje.

O estacionamento ali é organizado, bem orientado, ninguém atra-
palha ninguém. Há apenas um senão. O estacionamento nos dois
lados à entrada nos parece um erro porque dificulta o tráfego de
dois veículos ao mesmo tempo.
(Publicado em 17/8/1961)
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