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A redução dos juros básicos para 8,75% ao ano proporciona ganhos facilmente 
mensuráveis nas finanças públicas, mas também abre espaço para vários outros efeitos 
positivos que somente se tornarão perceptíveis com o passar do tempo. Por exemplo: 
empresas poderão acelerar investimentos captando recursos no mercado de capitais, ao 
emitir títulos privados a taxas suportáveis. 

Com os juros básicos acima de 10%, esse tipo de emissão somente se justificava se o 
empresário pudesse garantir um altíssimo retorno para o investimento. Ainda assim, alguns 
acabavam correndo o risco, pois a alternativa de recorrer a empréstimos bancários poderia 
ser pior. 

Os investimentos na área da construção civil estão entre os investimentos que devem ser 
agilizados com mais rapidez. Incorporadores costumam vender unidades residenciais ou 
comerciais durante a obra. A maioria dos compradores precisa parcelar os pagamentos 
iniciais, porém a obtenção de financiamentos fica mais difícil antes do habite-se. 

Se os incorporadores e construtores conseguem antecipar capital, transformando em títulos 
o valor que têm a receber de seus clientes, o número de empreendimentos se multiplica e 
as obras se aceleram, o que contribui para gerar empregos e dinamizar a economia como 
um todo. 

Além da área imobiliária, empreendimentos em infraestrutura também poderão ter um 
empurrão considerável com essa possibilidade de lançamento de títulos sem sofrer a 
concorrência das antes superelevadas taxas de juros dos títulos públicos. 

A falta de investimento é o nó górdio da economia brasileira. Se o nó for desatado, o país 
crescerá de maneira equilibrada, sem perigo de explosão inflacionária, “bolhas”
especulativas, etc. 

Para que as doze capitais brasileiras que sediarão jogos da Copa do Mundo em 2014 
tenham esgotos totalmente coletados e tratados seriam necessários investimentos de R$ 12 
bilhões até lá, segundo o Instituto Trata Brasil, com base em dados oficiais. Desse 
montante, R$ 7 bilhões se referem apenas a redes de coleta de esgoto. 

O presidente executivo do Instituto, Raul Pinho, diz que grande parte desses investimentos 
poderia vir de parcerias público-privada, nos termos da legislação já aprovada pelo 
Congresso. O Brasil tem experiências bem-sucedidas de PPP no setor de Saneamento
básico, como em Rio das Ostras, no Estado do Rio, em Guaratinguetá e Rio Claro (São 
Paulo) e na Bahia. 

As PPPs facilitam a entrada do setor privado nos serviços de água e esgoto, mas não 
significam uma privatização nos moldes tradicionais, pois a gestão continua sendo pública. 
“É como se fosse um arrendamento desse serviço para uma consórcio ou uma empresa 
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privada, que se encarregaria de concretizar o investimento e operar as estações de 
tratamento de água e esgoto por um determinado tempo. As tarifas, por exemplo, 
continuariam sendo fixadas pelo poder público”, diz Raul Pinho. 

Das cidades que sediarão a Copa do Mundo, as que apresentam os mais baixos índices de 
tratamento de esgoto são Natal, Manaus e Porto Alegre. 

O Trata Brasil tem acompanhado a situação do Saneamento básico nas cidades com mais 
de 300 mil habitantes (79 municípios). Uma pesquisa encomendada ao Ibope nessas 
cidades — cujos resultados serão divulgados nos próximos dias — revelou que cerca de 
30% das pessoas consultadas nem sabiam o que é Saneamento básico. 

Isso dá bem uma idéia do baixo grau de prioridade que tem sido atribuído pelos 
governantes no país a essa questão vital. O Trata Brasil foi originalmente criado como uma 
ONG, por empresas que produzem material utilizado no setor, para sensibilizar a opinião 
pública. O Instituto se transformou em uma Ocisp (organização de sociedade civil de 
interesse público) para assim poder auxiliar diretamente prefeituras e governos estaduais 
dispostos a resolver o problema do Saneamento básico. 

Sob orientação do economista Marcelo Neri, da Fundação Getulio Vargas, o Trata Brasil faz 
um ranking anual dos municípios, entre esses 79 mais habitados, indicando quais estão 
com os melhores e os piores índices no setor. Em 2007, o primeiro lugar ficou com Franca 
(São Paulo) e os últimos com Nova Iguaçu, Duque de Caxias e São Gonçalo, no Estado do 
Rio. Não por acaso, o presidente do Trata Brasil já tem reunião marcada com a secretária 
de Meio Ambiente do Estado, Marilene Ramos. 

A CPTM, que controla os trens de passageiros na Grande São Paulo, vai virar na prática um 
metrô de superfície, pois os intervalos entre as composições diminuirão para apenas três 
minutos quando estiverem concluídos investimentos, da ordem de R$ 2 bilhões, em novos 
sistemas de sinalização e telecomunicação, além de modernização da rede elétrica. Obras 
na via permanente (substituição de dormentes e trilhos, correção de traçado, etc.) também 
serão necessárias para que os trens possam trafegar com mais velocidade. 

As propostas das empresas que se candidataram a implantar esses sistemas já estão em 
análise. O prazo estabelecido para a conclusão do serviços é de 18 meses, pois a intenção é 
que em algumas linhas os trens trafeguem com intervalos de três minutos ainda na atual 
administração. 
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