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R EELEITO, O PRESIDENTE
Lula e setores do PT imediata-
mente colocaram em circula-
ção o mote desenvolvimentis-

ta. No PSDB, encontraram um aliado de
primeira hora. Eleito, o governador José
Serra avisou em sua primeira coletiva à
imprensa que chegou ao fim "um difícil
período da vida nacional, durante o qual
desenvolvimento se tornou um palavrão,
e desenvolvimentista um insulto".

De lado a lado, no entanto, ainda pre-
domina uma constrangedora timidez
quando se trata de apresentar detalhes
do que seria esse desenvolvimentismo
"no bom sentido". Quando parece que
a discussão vai esquentar, tudo volta aos
velhos trilhos e temas: estabilidade, juros,
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ajuste fiscal, reformas. Nessa ou em ou-
tra ordem, é a velha macroeconomia do
equilíbrio, da estabilidade de preços, e
não a nova economia política do desen-
volvimento e da inovação.

Afinal, que modelo, teoria ou receita é
essa em que o desenvolvimentismo pode
ser depurado da canga ideológica, pas-
sando a merecer todo o nosso respeito?

O VELHO DESENVOLVIMENTISMO
E O VIÉS IDEOLÓGICO
Estatista, nacionalista, populista, mili-
tarista e intervencionista, o viés ideo-
lógico é o que sempre apareceu com
maior intensidade nas políticas econô-
micas desenvolvimentistas. Além dis-
so, o modelo desenvolvimentista seria,
por definição, tolerante demais com a
inflação e relapso demais no controle
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das contas públicas, sobretudo dívidas
sociais e governamentais.

As sociedades submetidas a essas di-
retrizes conseguiram, no passado, reali-
zar saltos históricos. De Stálin a Getúlio,
passando por Roosevelt e Mahathma
Gandhi, o século XX foi palco do espe-
táculo do desenvolvimentismo.Taxas de
crescimento elevadas e investimentos
monumentais muito bem focalizados,
às vezes alterando a própria inserção
de uma economia no sistema global,
foram proezas indiscutíveis de políti-
cas desenvolvimentistas, em geral com
sacrifício de direitos humanos, da liber-
dade ou da própria identidade cultural.
O Japão samurai capitalista no século
XIX, repetindo a dose no pós-guerra
do século passado, saltos realizados
pela Coréia do Sul, pela índia ou por
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senvolvimentismo?
países relativamente marginais no pe-
ríodo pós-colonial, como a Espanha ou
a Irlanda, são exemplos de países que
souberam e puderam reinventar seus
destinos e seu papel no globo.

Esses campeões do desenvolvimentis-
mo tinham instrumentos que, hoje, não
duram muito ou se tornaram inviáveis,
como a emissão desenfreada de papel-
moeda local, o corte indiscriminado de
gastos sociais em favor de investimentos
militares ou a criação de capacidade pro-
dutiva à custa da destruição irreversível
dos recursos naturais. O Brasil já integrou
esse time, com Getúlio Vargas e Juscelino
Kubitschek. Mas o desenvolvimentismo
teve seu canto de cisne durante o regime
militar. Deixou como herança uma dívida
externa que consumiu décadas da rique-
za e da saúde nacionais.

O desenvolvimento é um fato e uma
necessidade. Atribuir ao Estado a pri-
mazia, o caráter determinante ou a fon-
te do desenvolvimento é ideológico. A
conseqüência prática da ideologização
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do desenvolvimento é que seus defen-
sores foram freqüentemente levados a
propor modelos, teorias, receitas supos-
tamente fundamentadas em estruturas,
leis da economia e fórmulas matemá-
ticas. Construíram ícones. De todas as
imagens, fica para a posteridade o íco-
ne do Grande Irmão, ainda à espreita.
Nesse contexto, cada fonte milagrosa
de desenvolvimento é apresentada
como uma fórmula que parece existir
por conta própria como idéia fixa, regra
a ser imposta, padrão que mercado e
sociedade devem seguir.

O NOVO ESTILO - NÃO UM, MAS
VÁRIOS DESENVOLVIMENTOS
No contexto da globalização, cabem ape-
nas os desenvolvimentos pós-ideológi-
cos. Não há um fator de desenvolvimento
que se deva considerar predominante (o
Estado, o mercado, a nação) nem um pólo
que se deva adotar como atrator (o mo-
derno, o norte, o popular). Aliás, a própria
noção de que o desenvolvimento deve

ser medido apenas como processo eco-
nômico perde valor quando se adota a
perspectiva pós-ideológica.

Há não apenas vários fatores críticos
para que ocorra desenvolvimento, mas
também várias dimensões nem sempre
convergentes ou compatíveis. Além da
econômica, importam cada vez mais as
dimensões humana, ambiental, tecnoló-
gica, regulatória ou institucional, criativa
ou intangível. O valor material é insepa-
rável de valores e ideais, mas a plurali-
dade é inescapável, impedindo que se
engessem as idéias nas ideologias.

O viés pluralista tem permitido o surgi-
mento de novas medidas, mesmo tratan-
do só da dimensão econômica e levando
em conta apenas um fator, o crescimento
do mercado. O crescimento do Produto
Interno Bruto (em especial o crescimento
acelerado do PIB) deixou de ser a meca.
Crescer rápido destruindo o ambiente é
o suicídio da espécie, embora pareça o
milagre de uma geração. Crescer muito,
sem educação, é garantia de tropeços 
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mais à frente. Sem tecnologia e inteligên-
cia, até o mais espetacular investimento é
burro, ainda que seja volumoso.

O desenvolvimento nacional também
perdeu a primazia de outras eras. De-
pois de um período em que o desenvol-
vimento regional ganhou prestígio (em
boa medida influenciado pela evolução
da integração européia), nos últimos
anos há evidências crescentes de que o
foco prioritário deveria ser o desenvolvi-
mento local - municipal ou mais restrito.
Discutem-se modelos nacionais, porém
a ênfase hoje é nos arranjos produtivos
locais (conhecidos como APLs, sigla que
foi adotada no Brasil pelo Sebrae e por
outras agências nos últimos anos).

Um getulista da velha cepa daria gar-
galhadas se alguém, há 50 anos, argu-
mentasse em favor do desenvolvimento
local com base no dinamismo de peque-
nas empresas ou até de artesãos. Hoje
essa abordagem é não apenas valoriza-
da, como exige, mais que economistas,
em muitos casos também antropólogos.
Nas práticas milenares de uma aldeia
indígena pode haver uma sabedoria de
sobrevivência no planeta que os modelos
matemáticos de um economista jamais
seriam capazes de receitar.

O desenvolvimentismo pós-ideoló-
gico é mais uma questão de estilo e
cultura que de modelos, projetos rigo-
rosa e milimetricamente planejados e
controlados por elites burocráticas ou
militares, como a Alemanha no século
XIX ou a China no século XX. Merecem
respeito as tentativas de compensar ou
complementar as abstrações econô-
micas pelo uso criativo da cultura, do
conhecimento, da sabedoria, do ima-
terial e do intangível. Um exemplo é a
auto-estima das pessoas - trilha que o
governo Lula chegou a esboçar.

Gilberto Freyre, já nos anos 50 -quando
aparentemente o Brasil tinha um modelo
claro e indiscutível, nacional-desenvoM-
mentista -, preferiu pensar o desenvol-
vimento usando a noção mais maleável
e criativa de "estilo". Freyre chegou a
propor um estilo "rurbano" para o desen-
volvimento brasileiro, uma solução que
combinasse o técnico ao telúrico, o social
ao psicológico e ao cultural. Economistas
e tecnólogos abandonaram a metáfora
do "grande irmão" em favor da imagem
de uma "hélice tripla" em que governo,
empresas e sociedade geram o impulso
criativo para a economia navegar rumo
a um futuro melhor para o maior número
de indivíduos.

A IMPORTÂNCIA DA INOVAÇÃO
Para criar estilos, no entanto, é preciso
saber inovar. Vivemos uma era em que
a inovação é tão ou mais importante
que o próprio investimento. O desen-
volvimento pós-ideológico é orientado
pelo desafio de romper inércias, crescer
também na inteligência, desenvolver a
economia, mas também o ser humano e
suas riquezas intangíveis, a começar de
sua competência como espécie inovado-
ra, ser que se reinventa no tempo.

Já existe o índice de Desenvolvimento
Humano (IDH). Outros índices, como o
DNA Brasil, são sugeridos, incorporando
muitas variáveis. Indicadores de educa-
ção, saúde, emprego, renda e inovação
são costurados e complementados por in-
dicadores locais de inteligência, imagina-
ção, interatividade, inovação e, de modo
geral, indicadores de riquezas intangí-
veis que todos são capazes de criar.

Hospitalidade, confiança, segurança,
solidariedade, ginga ou emotividade, ca-
pitais sociais, inteligências emocionais e
empreendedorismo são fatores de com-

petitividade, chaves de sobrevivência
num sistema socioeconômico global.

Um desenvolvimento humano acompa-
nhado pelo aumento na oferta de ativos
intangíveis como a colaboração e a inven-
tividade lembra fenômenos contemporâ-
neos altamente inovadores e geradores de
riqueza - e economias - como o software
livre. É uma tecnologia competitiva, mas
seu desenvolvimento espantoso em pouco
tempo resultou de uma potente redesco-
berta global da alegria humana de coope-
rar, compartilhar e colaborar.

Desenvolvimentos são impulsos que
criam valor. O salto produzido por esses
impulsos dará o alcance da inovação, de
uma nova ação de valor. A focalização do
impulso e o sucesso do salto dependem
da inteligência desses desejos materiais
e imateriais. Talvez seja possível calcular,
para cada país, um índice "i". Teríamos
uma escala para avaliar sua capacida-
de de imaginar e a força de seu impulso
rumo a um futuro melhor.

O desenvolvimento pós-ideológico
deve se apoiar na produção material de
riqueza, mas também na produção sim-
bólica, ambas resultantes de múltiplas
articulações entre tecnologias, modelos
empresariais, paisagens institucionais,
arranjos financeiros e costumes políticos.
O fundamental é que aumente a inteli-
gência e aconteçam inovações capazes
de produzir e distribuir mais valor.

Local, regional ou nacional, com
Estado e mercado, mas também com
parcerias entre interesses públicos e
privados, com fortalecimento da socie-
dade civil global. Na era do desenvol-
vimentismo pós-ideológico, é proibido
proibir o país de crescer. •

Gilson Schwartz é economista, sociólogo e
professor da Universidade de São Paulo

Text Box
Fonte: Época, n.444, p.38-40, 20 nov. 2006.




