
Infelizmente fomos acometi-
dos por mais uma tragédia.
Somente esse ano já foram
três! Vidas interrompidas pe-
la ganância, pelo desrespei-
to, pela falta de cuidado e
respeito do outro para com
os outros. Porém, eu pergun-
to, será somente pela falta
de respeito e cuidado do ou-
tro? Que parte disso tudo ca-
be a mim?

Vocês devem estar se per-
guntando: Como assim? Ima-
gine só, não fui eu e eu tam-
bém não tenho parentesco
algum com o garoto que ati-
rou naquelas pessoas dentro
daquela escola, ontem, em
Suzano. Também não imagi-
no porquê e nem como eu te-
ria qualquer relação como
uma enchente ou com o
rompimento de uma barra-
gem. Será?

Paremos para refletir. Pre-
gamos e ensinamos aos nos-
sos filhos a importância do
respeito. Respeitamos, por
exemplo, os animais. Levan-
tamos a bandeira contra os
maus-tratos ao gato, ao ca-
chorro, paramos de consu-
mir carne,... enfim. Mas, até
que ponto além do gato, do
cachorro, do porco, da vaca
dentre outros, eu respeito a
árvore, eu respeito a água
(deixando de tomar banho
demorados ou não lavando
o carro toda semana), eu res-
peito o ar (deixando de po-
luí-lo ao ir trabalhar todos
os dias de carro ou usando o
carro para ir até a padaria
que fica logo ali, na esqui-
na), eu respeito o meu cole-

ga de trabalho, eu respeito a
mim mesmo?

Somente quando respeito
a tudo e a todos é que verda-
deiramente estou sendo cida-
dão. Do contrário, sou ape-
nas um ativista! Não como
carne, mas tomo banho de
meia hora para "relaxar".
Não mau trato os animais,
mas não vou a pé comprar
um remédio na farmácia
que fica na esquina de casa
porque está muito sol. Res-
peito ao idoso cedendo lu-
gar no ônibus, mas não sei li-
dar com as “dores” da mi-
nha alma por isso sou “bri-
guento” e “esquentado” ou,
ao contrário, só “engulo sa-
po”!

As “tragédias” (se é que
podemos denomina-las as-
sim) que estão acontecendo
debaixo do nosso nariz, es-
tão muito mais próximas de

nós do que imaginamos e es-
tão, sim, acontecendo por
nossa (ir) responsabilidade.
Pensemos no conceito psica-
nalítico de “inconsciente co-
letivo” como se fosse uma
grande nuvem virtual —
icloud. Ali ficam armazena-
das as ideias e concepções
de uma determinada cultu-
ra, de um determinado gru-
po.

A grande questão é que,
essa tal “nuvem” vai ficando
carregada e de tempos em
tempos ela é drenada. Se es-
tá carregada de coisas boas,
ela drena para acontecimen-
tos bons. Se está carregada
de coisas negativas, drena
para acontecimentos ruins...
as tais “tragédias”.

A nossa sociedade está vi-
vendo uma série de “tragé-
dias” porque está fazendo
parte do nosso inconsciente

coletivo, falas e pensamen-
tos violentos. Não temos
mais paciência uns com os
outros, não respeitamos uns
aos outros, vivemos isolados
no nosso mundo, engolidos
pelos afazeres do dia a dia.
Não nos ajudamos. Nosso fo-
co está em acumular rique-
za. Não sou contra o dinhei-
ro, mas não o vejo mais co-
mo um fim em si mesmo. E
a família? Quando foi a últi-
ma vez que você colocou o
seu filho para dormir? Quan-
do foi a última vez que você
deu uma boa gargalhada
num encontro entre amigos?
Qual foi o assunto da última
conversa que você teve com
o seu companheiro? E você,
como você tem lidado com
as suas frustrações, seus me-
dos, sua raiva? Precisamos
com urgência parar para
que possamos refletir acerca
de nós mesmos — nossas ati-
tudes, nossos pensamentos,
nossa forma de nos comuni-
carmos uns com os outros.

Precisamos parar de cul-
par o governo, forças espiri-
tuais, ou seja, lá o que mais,
sempre buscando culpar o
outros pelas desgraças que
nos acomete. Somente quan-
do cada um parar e olhar pa-
ra dentro de si, é que podere-
mos entender que fazemos
parte de um todo. Quando al-
go acontece seja lá onde for,
eu sou vítima e também cor-
responsável!

‘As vezes sentimos que nos-
sa ajuda é apenas uma gota
d’água no mar. Mas, o mar
seria menor se lhe faltasse
uma gota.’ Madre Tereza de
Calcutá.

O lançamento, pela Febra-
ban (Federação Brasileira de
Bancos), do livro Como fazer
os juros serem mais baixos no
Brasil vai ao encontro de so-
nho antigo de todos os seto-
res produtivos e dos consumi-
dores. Afinal, cumprir a su-
gestiva meta é fundamental
para a retomada de níveis
mais substantivos de cresci-
mento econômico, conside-
rando que as elevadas taxas
pagas pelos brasileiros, difi-

cultam muito os investimen-
tos e o consumo.

A louvável iniciativa da en-
tidade também é uma boa
oportunidade para se anali-
sar uma questão específica
atrelada ao alto “preço” do di-
nheiro: o spread bancário em
nosso país, classificado em di-
versos apontamentos, dentre
eles um estudo da Fiesp (Fe-
deração das Indústrias do Es-
tado de São Paulo), como
mais elevado do que na maio-
ria das nações. E esse é um
dos principais fatores respon-
sáveis pelo alto patamar dos
juros reais, muito acima da
Selic.

As consequências práticas

para a economia são dano-
sas, pois as empresas correm
riscos muito altos ao capta-
rem recursos para investir
em ampliação de plantas e
unidades, inovações tecnoló-
gicas e equipamentos. O mes-
mo se aplica ao empreende-
dorismo. O juro excessiva-
mente elevado estabelece
com frequência serviço da dí-
vida incompatível com a
abertura e/ou rentabilidade
de um negócio, mitigando ou
inviabilizando o lucro e amea-
çando sua perenidade. Tal
problema é uma das causas
do baixo crescimento do PIB
nacional nos últimos 30
anos. Ante os objetivos de to-

da a sociedade e do novo go-
verno de retomada do nível
de atividade em grau e ritmo
mais acentuados, os juros re-
presentam um ponto crítico.
Mais do que nunca, conside-
rando que as empresas estão
bastante descapitalizadas em
função da grave crise que vi-
mos enfrentando, são pre-
mentes melhores condições
para a contratação de crédito
para investimento e consu-
mo. As atuais taxas cobradas
pelos bancos são incompatí-
veis com os propósitos de re-
cuperação do País e sua con-
versão em economia de renta
alta.

O Brasil precisa deixar de

ser o “paraíso dos rentistas e
inferno de quem produz”, co-
mo acentuou o ministro da
Economia, Paulo Guedes. O
que se observa há anos é a re-
troalimentação de um círcu-
lo vicioso com duplo dano:
imensa transferência de di-
nheiro da sociedade para o
sistema financeiro; e a gera-
ção de crescente déficit orça-
mentário do Estado e aumen-
to da dívida pública, cujo ser-
viço é sustentado por títulos
com juros muito altos, que,
por sua vez, aumentam o
rombo fiscal.

Nesse contexto e reafir-
mando a importância e perti-
nência da iniciativa da Febra-
ban, ainda é necessário que o
setor financeiro faça uma au-
toanálise, avaliando a concen-
tração bancária no mercado
nacional, sua produtividade
e outros fatores intrínsecos
que pressionam seus custos

além dos mencionados no es-
tudo. Além das questões e
problemas externos atrela-
dos ao “custo Brasil”, aos
quais estão expostos todos os
ramos de atividade no País, é
preciso olhar para dentro, co-
mo, por exemplo, tem feito a
indústria, segmento que so-
fre concorrência tremenda
de competidores localizados
em países os quais não têm
de carregar nos ombros to-
dos os custos que oneram os
produtores nacionais.

Tal lição de casa é tarefa
relevante para todos os seto-
res. Os bancos precisam me-
lhorar a oferta e o preço de
seu “produto”, componente
essencial do fomento econô-
mico e crítico para a retoma-
da da economia brasileira.

Opinião

A intuição apita, como se
em constante alarme. Res-
ponde que está tudo bem,
porque já é praxe, e por-
que se fosse contar que
não, algum detalhe, tal-
vez ficasse mesmo falan-
do sozinho. Parece que
ninguém mais ouve nin-
guém até o fim de uma
frase; aliás, ninguém mais
nem lê nada direito, até o
fim, quer brigar de cara.
Se houvesse um exame de
interpretação de textos,
uma grande parte seria re-
provada. Aquela expres-
são “andar com pedras na
mão” nunca foi tão visível
pelo menos que possa
lembrar. Tá cheio de gen-
te andando com os bra-
ços carregados delas, pa-
ra jogar na Geni, na Ma-
ria, no João...Em mim, em
você.

Isso não vai dar certo.
A crescente toada de uns
contra os outros, e inclusi-
ve pelos motivos mais ba-
nais e bobos, com de-
monstrações cabais de ig-
norância e intolerância ca-
da vez mais frequentes,
transforma rapidamente
o país tropical, abençoa-
do por Deus e bonito por
natureza, em um territó-
rio minado.

A gente percebe que es-
tá com a sensibilidade
bem avariada quando as
reações saem do controle,
por mais que esforce em
manter alguma frieza. Po-
de sofrer e começar a cho-
rar até vendo propagan-
da, especialmente se for
de banco, perguntando o
que pode fazer por você
hoje. Ouve uma música e
o coração aperta. Toca o
telefone — e como ultima-
mente parece que nin-
guém liga mais para nin-
guém, só uatizapa, o som
faz estremecer.

O inconsciente coletivo
está perturbador. Doente
e atingido por um bom-
bardeio, no meio de acon-
tecimentos trágicos. Apa-
rece a dialética do bem e
do mal, sem canais de va-
zão. Ou está comigo ou
contra mim, sem varia-
ções, e assim ninguém po-
derá entrar em acordo.

Não é mais nem possí-
vel brincar que pode ser a
água que bebemos; pare-
ce o ataque de um vírus,
como aqueles dos filmes,
e que observamos — sem
poder fazer nada — avan-
çando, contaminando

amigos, familiares, autori-
dades, crianças, jovens.
Vem se perdendo a noção
do convívio, da temperan-
ça, do respeito, e a cultu-
ra da paz é capaz de estar
se escondendo apenas
nos portais dos templos
que abrigam pessoas
mais iluminadas, apavora-
das e impotentes.

Depois de uma semana
difícil como essa, marca-
da pelo sangue espalhado
nos corredores de uma es-
cola em uma pacata cida-
de do interior, não há co-
mo ficarmos alheios que
se vem tirando cada vez
mais o valor da vida, e nu-
ma escalada mundial re-
petida agora aqui no país
do brasileiro cordial, con-
ceito desenvolvido por
Sergio Buarque de Holan-
da, e que vem sendo soter-
rado progressivamente.

Nos últimos anos, a po-
lítica nacional, os trans-
tornos, a corrupção, os
embates entre os pode-
res, a perda de valores e a
confusão ética, a pouco
esclarecida globalização
seguiram criando uma
inequívoca reunião de
grupos, rede de amigos
que nunca se conhece-
ram; patéticos, antes anô-
nimos, tornadas celebrida-
des influentes. O inimigo
ficou invisível e se espar-
ramou. Os idiotas, uni-
dos, tornam-se um enor-
me perigo, carregando a
hipocrisia, o conservado-
rismo, desejando nova-
mente tudo o que jura-
mos que jamais de novo
ocorreria, escorraçar os
avanços obtidos com tan-
tos esforços.

O Brasil hoje não está
nem um pouco razoável.
Está indefinido, inseguro,
sem personalidade, para-
do, esperando o que vai
dar no meio do abalo des-
sa já visível decepção —
mas que alguns ainda vio-
lentamente teimam em
não admitir, caminhando
em meio aos tropeços vis-
tos, ouvidos e executados.
Mudanças esperadas que
não vieram e estão com
todo jeitão de que não vi-
rão, pelo menos não des-
se horizonte atual que foi
desenhado com tanta
compreensível esperança.

Os brasileiros cordiais
precisam retomar seus
postos.

ECONOMIA

Brasileiro cordial,
onde está você?

O fator crítico dos juros

Coordenação: Marcelo Pereira marcelop@rac.com.br  Edição: Maria José Basso maria.basso@rac.com.br

marli gonçalves

As tragédias de cada dia
CRIS
CORSINI

� � Cris Corsini é psicóloga e diretora do
Colégio Franciscano Ave Maria

FERNANDO VALENTE
PIMENTEL

� � Marli Gonçalves é jornalista

EDUCAÇÃO E FAMÍLIA

� � Fernando Valente Pimentel é presidente
da Associação Brasileira da Indústria Têxtil e
de Confecção (Abit)

“O STF passou uma mensagem de esperança para
poderosos criminosos do colarinho branco”
Roberson Pozzobon, da Lava Jato, após Supremo decidir que a Justiça Eleitoral deve julgar crimes relacionados às eleições

imagem do dia

EMMANUEL DUNAND/AFP Manifestantes contrários à saída do Reino Unido da União Europeia satirizam a contestada premiê Thereza May
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