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ECONOMIA

O BRASIL
DE HOJE
E DO AMANHÃ
O duble de economista e sociólogo, Eduardo Giannetti da Fonseca,
fala nesta entrevista a Rumos sobre o atual cenário econômico
brasileiro, destacando os entraves que o país enfrenta para alcançar
o tão almejado desenvolvimento sustentado.

Por Luiz Cláudio Dias Reis

R umos - O país vive a crença de que
a solução efetiva dos seus enormes
desafios depende apenas da vonta-
de política?
Giannetti - O país viveu essa crença
intensamente após o final do regime

militar, mas agora ela vem sendo esgarçada e per-
dendo apelo à medida que os diferentes agrupa-
mentos de oposição ao regime militar foram sen-
do testados pelo eleitorado. Nós tivemos uma
seqüência que podia ter saído da prancheta de
um cientista político: primeiro, foi o PMDB do
Ulisses Guimarães e Sarney; depois, o Collor,
um meteoro que foi rapidamente expelido; em
seguida, tivemos dois mandatos do PSDB do Fer-
nando Henrique Cardoso; e, por fim, o PT do
Lula. Ou seja, todas as forças de oposição rele-
vantes gestadas durante o regime militar foram
seqüencialmente testadas pelo eleitorado, e
todas elas mostraram os seus méritos e limites.
Cada uma dessas forças de oposição foi ao poder
imbuída da noção de que a vontade política era

suficiente para resolver os entraves ao cresci-
mento econômico no Brasil. Parecia que bastava
que os justos, os bons, os esclarecidos estives-
sem no poder para que o país retomasse o cresci-
mento econômico almejado. Não foi o caso. Vai
ser difícil que isso volte a ocorrer, porque as ilu-
sões da oposição que se gestou à sombra do regi-
me militar finalmente terminaram com o apa-
gão político do PT.

Rumos - Com o apagão político do governo
Lula chegamos ao fim do ciclo das ilusões
Giannetti - Eu espero que sim, a não ser que sur-
jam propostas populistas que recriem uma nova
geração de ilusões. Mas o fato é que estamos ten-
do uma chance preciosa de amadurecer o debate
sobre o crescimento, enfocando com bem mais
realismo e objetividade as questões ligadas a
poupança e a nível de investimento, tanto em
capital físico, como em capital humano.

Rumos - Qual é o grande desafio do Brasil
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Giannetti - O Brasil precisa de um Juscelino
Kubitschek do capital humano. Precisa encarar
a questão da formação de capital humano com
mais seriedade, desprendimento e coragem.
Quando olho para o futuro de longo prazo do
Brasil, o que mais me preocupa é a baixa quali-
dade do ensino fundamental no país e as dificul-
dades daí decorrentes, ainda mais no momento
em que estamos, em plena economia da infor-
mação, do conhecimento. O Brasil, que já tinha
um péssimo desempenho na formação de capi-
tal humano, ficou mais prejudicado com a revo-
lução tecnológica que valorizou muito esse tipo
de capital no processo econômico. Está na hora
de a m a d u r e c e r m o s o
enfrentamento do desafio
de fazer o que chamo de
acumulação primitiva de
capital humano. O Brasil
avançou muito no capital
físico. Construiu Brasília,
trouxe a indústria automo-
bilística, fez até programas
nucleares, computadores,
etc., mas o elemento huma-
no do processo de desen-
volvimento ficou defasado.

Rumos - No seu livro O
Valor do Amanhã, o
senhor trata da questão
dos furos de maneira sin-
gular. O Brasil acumula
juros por ainda não ter se
transformado numa economia desenvolvida?-
Giannetti - No livro eu trato dos juros como
um termo de troca entre presente e futuro, ou
seja, aquilo que se sacrifica no presente para
melhorar o amanhã, ou aquilo que se sacrifica
no futuro para melhorar o aqui e agora. É uma
via de mão dupla. O Brasil é um país onde se des-
conta o futuro a uma taxa extremamente eleva-
da. As emergências e as premências do momen-
to dominam de forma muito forte a atenção e o
comportamento da sociedade. E uma das
dimensões em que isso transparece é na forma-
ção do capital humano, que são recursos que a
sociedade deixa de consumir no presente, inves-
te em formação educacional, em formação de
competências, e vai desfrutar apenas do futuro,

quando essas competências e qualificações esti-
verem rendendo os frutos do investimento do
qual elas resultam. O Brasil nunca fez um esfor-
ço de transferências de recursos do presente
para o futuro em formação de capital humano,
a ponto de se tornar um país desenvolvido.
Entre muitas dimensões da nossa imprevidên-
cia, essa defasagem na acumulação de capital
humano talvez seja a principal.

Rumos - No livro o senhor diz que o amanhã
já não parece tão longo quanto foi um dia e
que a confiança no porvir esmorece. Diante
disso, a tarefa de manter acesas as esperanças

de retomada do desen-
volvimento passa a ser
um dura empreitada-
Giannetti - A esperança
tem que ser mantida. Se
não tivermos a chama da
esperança acesa, nada
mais acontecerá. Mas
não pode ser uma espe-
rança abstrata. Tem que
ser inspirada por um sen-
tido de realidade. A
minha esperança é que o
amadurecimento do pro-
cesso político e democrá-
tico nos leve a encarar os
problemas objetivos da
realidade brasileira, em
vez de acreditar, por
exemplo, que a mera von-

tade política, ou a simples troca dos governan-
tes sem um diagnóstico correto possa resolver
os nossos problemas. Acreditar no desenvolvi-
mento sustentável não pode ser mais uma fan-
tasia juvenil, como aparentemente o foi ao lon-
go de muitos governos, desde o fim do regime
militar. A crença em atalhos - a de que há um
caminho rápido, esperto, sem custos para se
alcançar o crescimento de forma sustentada - é
um perigo. A inflação e as crises de balanço de
pagamentos foram sintomas claros dessa cren-
ça na existência de atalhos para acelerar o ritmo
do crescimento sem ter que fazer o esforço de
poupar e investir para melhorar o amanhã. O
fato é que quando se vai com muita sede ao pote
e se abusa da poupança externa por meio da dívi-
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da, acaba-se metendo os
pés pelas mãos e gerando
uma crise de insolvência,
como repetidamente obser-
vamos no Brasil ao longo
das últimas décadas. Multi-
plicar os meios de financia-
mento sem fazer um esfor-
ço compatível de poupança
doméstica, foi o que fez, de
forma emblemática, o
governo Juscelino Kubits-
chek.

Rumos - A questão do longo prazo no Brasil
tem sido muito prejudicada pela instabilida-
de que se caracteriza não apenas pela conjun-
tura nacional mas também internacional...
Giannetti - É verdade, mas se olharmos a histó-
ria econômica do Brasil vamos constatar que o
imediatismo é uma característica do processo
decisório brasileiro. O próprio afã desenvolvi-
mentista de Juscelino, que hoje está tão em
voga, sacrificou muito o amanhã em prol de
uma euforia artificial no presente. Ele criou uma
embriaguez de crescimento em bases frágeis,
que gerou um enorme descontrole das finanças
públicas, arruinou o sistema previdenciário, ace-
lerou o processo inflacionário e resultou numa
situação de quase ingovernabilidade para o seu
sucessor. Juscelino assumiu um país razoavel-
mente estabilizado, e ao tentar acelerar artifici-
almente o crescimento acabou, por uma razão
de imediatismo (50 anos em 5) e sem estar pre-
parado para os sacrifícios que isso requeriria
para ser sustentável, gerando uma crise, que de
certa forma resultou no regime militar.

Rumos - A visão de longo prazo do governo
hoje atende às grandes necessidades econômi-
cas e sociais do Brasil
Giannetti - De forma nenhuma. O Brasil tem
um sistema de finanças públicas primitivo. O
Estado brasileiro hoje arrecada, por baixo, 37%
do PIB. A carga tributária é muito elevada e
totalmente anômala, dado o nosso nível de ren-
da média em relação à economia mundial. Sobre
ela há um déficit nominal da ordem de 3% do
PIB, o que significa que 40% da renda nacional
brasileira transita pelo setor público e, no entan-

to, esse setor pratica-
mente não tem capacida-
de de investimento e
sequer atende às necessi-
dades mais elementares,
no campo da segurança,
do ensino fundamental
de qualidade, da saúde e
da infra-estrutura. O
melhor emblema do ime-
diatismo e do primitivis-
mo que tomou conta da

gestão pública brasileira é a operação tapa bura-
cos. Ela é o resultado de vários anos de negligên-
cia no tocante à manutenção do estoque de capi-
tal de infra-estrutura de transporte no país, que
culmina numa operação improvisada, um
remendo de negligência e de ineficiência.

Rumos - Como deve ser estruturado um pro-
jeto de desenvolvimento para o Brasil
Giannetti - Antes de tudo, o Brasil precisa ata-
car o problema da informalidade, uma anomalia
que prejudica, e muito, o seu desenvolvimento.
O avanço da informalidade no Brasil produz
impactos econômicos muito negativos. Trata-se
de um problema gravíssimo, que prejudica o
setor privado formal, por se constituir numa
competição desleal. A informalidade também
condena dezenas de milhões de brasileiros que
nela estão a uma situação de enorme precarieda-
de, sem nenhum tipo de direito e de reconheci-
mento institucional na legislação, e ainda arrui-
na as contas da previdência, porque encolhe o
INSS, que é financiado pelas contribuições que
insidem sobre a folha salarial do setor formal. A
economia informal do tamanho da que o Brasil
ostenta, hoje, evidência uma grande disfuncio-
nalidade institucional. Mas a verdade é que os
brasileiros não prefiriram a informalidade,
foram empurrados para ela.

O país também carece de um ambiente de
confiança e previsibilidade para os investimen-
tos do setor privado em infra-estrutura, geração
elétrica, rodovias, portos, etc. Há uma gama de
reformas no campo da chamada agenda microe-
conômica que precisa priorizar. Além disso, o
Brasil também precisa reduzir o fenômeno que
os economistas chamam de crownding out (o des-
locamento de recursos do setor privado para
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financiar os gastos corren-
tes do setor público), o que
contempla questões como
previdência, juros da dívida
interna e o federalismo
truncado no Brasil - um
modelo desastrado, gerado
pela Constituição de 1988,
que traz uma enorme inde-
finição de responsabilida-
des e de atribuições entre
união, estados e municípi-
os, e que provocou um enor-
me estrago fiscal.

faria se engajar num pro-
cesso de retomada do desenvolvimento
Giannetti -A sociedade brasileira é ciclotímica,
oscila com muita facilidade entre estados de
euforia e estados depressivos. Acabamos de pas-
sar por um momento de embriaguez com a pos-
se do governo Lula. Agora está vindo o desen-
canto, a desilusão, na medida em que emergi-
ram realidades do processo político brasileiro
que ferem a imagem dos governantes. Assim
como era inadequado o surto de otimismo, de
achar que os problemas da fome e da desigualda-
de estavam sendo rapidamente resolvidos, ago-
ra também não podemos exagerar na direção
oposta, e achar que não tem mais jeito, que
nenhum grupo político vai resolver, que a demo-
cracia não funciona. Precisamos evitar os exces-
sos nas duas direções. A lâmina da sobriedade
tem que cortar dos dois lados, e o que precisa-
mos hoje é de esperança, mas com o sentido de
realidade, com objetividade para enfrentar os
problemas reais do país.

Rumos - Quais são as reformas que faltam
para a retomada do desenvolvimento
Giannetti - São muitas. No caso da reforma
política, por exemplo, o país anseia por uma
cláusula de barreira que fortaleça a fidelidade
partidária, imponha regras mais exigentes de
adesão a partidos. No campo do mercado de tra-
balho o país clama por uma corajosa reforma tra-
balhista que permita incorporar um grande con-

tingente de brasileiros a
uma situação formal de
trabalho. Todo o setor de
infra-estrutura de regula-
mentação está precisan-
do de um esforço concen-
trado para poder viabili-
zar o investimento no
setor privado, o país tam-
bém precisa de uma nova
reforma da previdência,
sobretudo no que tange
ao setor público, que
absorve uma fatia des-
proporcional dos recur-
sos da sociedade. O novo
governo que assumir no
início de 2007 terá que ter
uma agenda muito clara

de quais são as prioridades e quais são as brigas
que pretende comprar no início do seu mandato
enquanto o capital político permite a ele defla-
grar um processo de mudança. Se perder a lua-
de-mel dos primeiros seis meses de mandato,
dificilmente conseguirá avançar nessa agenda
complexa e espinhosa de reformas que o Brasil
precisa fazer.

Rumos - Se o Brasil permanecer na lista dos
emergentes que podem um dia se transformar
em potência, qual seria o perfil desse Brasil?-
Giannetti - O de um país com clara vocação de
ator global no comércio internacional, sobretudo
no agronegócio. Um país com grande capacidade
empreendedora, hoje infelizmente tolhida por
uma disfunção de ordem institucional, represen-
tada pela enorme dificuldade que se enfrenta
para se criar uma empresa no país e de se traba-
lhar com o mínimo de desimpedimento para gerir
um negócio, dado o excesso de burocracia. Eu
acho que o Brasil tem um lugar a ocupar na eco-
nomia global. A participação do Brasil no comér-
cio mundial ainda é muito pequena, apesar do
crescimento recente das exportações. O país pode
avançar e deslanchar em muitos setores, não só
no agronegócio, mas em alguns nichos também
de manufaturados, de semi-industrializados. Nós
ainda estamos engatinhando no processo de inte-
gração, especialmente integração comercial aos
fluxos de comércio. 

Rumos -A sociedade bra-
sileira vive um momento
de desesperança. O que a

Text Box
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