
Na avaliação do especialista, além des-
se tipo de articulação, é preciso que o go-
verno, paralelamente, invista mais no
combate a problemas como pirataria e
contrabando. Diz o professor: "Depen-
dendo do setor, como o de brinquedos,
CDs, eletroeletrônicos e calçados, o
contrabando pode atrapalhar tanto ou
mais que o câmbio ou os juros. É o tipo
de medida pontual que faz falta até
para dar mais segurança às indústrias
para que invistam mais".

A expectativa dos agentes do setor
privado não difere muito das análises
acadêmicas. "Queremos nada mais do
que a adoção de uma política que pre-
pare os setores para o futuro", explica
Paulo Francini, diretor do Departa-
mento de Pesquisas e Estudos Econô-
micos da Federação das Indústrias do
Estado de São Paulo (Fiesp).

"Já tem muita gente cheia dessa histó-
ria de busca da estabilidade. O que se
quer agora é o crescimento da economia,
que só virá com o aumento da atividade
produtiva", diz. Para isso, defende, o go-
verno precisa pensar logo em uma políti-
ca industrial, assim como fizeram países
europeus e, mais recentemente, nações
como Coréia do Sul, índia e China.

Francini acredita que seja necessário ao
governo detectar quais são as principais
competências, ou seja, onde a indústria
já dá sinais de competitividade, e quais
as apostas futuras. Ele lembra, no en-
tanto, que não basta mirar apenas os re-
sultados imediatos. "Algumas empresas
brasileiras têm sido muito
faladas nos últimos tempos
pelo bom desempenho no
exterior. E preciso observar
os fatores externos na hora
dessa avaliação, por exem-
plo, o comportamento do
preço das commodities", ex-
plica. Em suma, anda em
falta uma visão a longo pra-
zo, que desperte o chamado
espírito animal do empresa-
riado. Ou o Brasil perderá
mais uma década, amarrado
pela ortodoxia das políticas
monetária e cambial. •

A
a regra
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De 1950 a 2005, o pró
duto mundial bruto
cresceu, em números
redondos, 8 vezes e o
comércio internacio-
nal, 27 vezes, de ma-
neira que seu valor
passou de 7% para um

quarto da produção do planeta. Mais
que triplicou em importância relativa.
O comércio internacional de produtos
agrícolas multiplicou-se por 7, o de mi-
nérios e combustíveis por 10 e o de pro-
dutos industrializados, por 55.

De acordo com a teoria econômica li-
beral que fundamenta a defesa da globa-
lização, o resultado deveria reduzir a de- dutos, peças e matérias-primas pelo glo-

bo consome combustíveis e
contribui para a poluição e o

COMÉRCIO GLOBAL
Os riscos - e, talvez,
as oportunidades
- de uma possível
mudança das
normas do jogo
e dos fluxos das
trocas internacionais
sigualdade econômica entre as nações e
as diferenças entre os países centrais e
os periféricos, o que seria um grande ga-
nho em termos de justiça global. Na prá-
tica, essa foi a exceção, não a regra.

Isso tem um preço. O passeio de pró-

aquecimento global (Um desas-
tre de trilhões, CartaCapital n°
418). Em princípio, permite re-
duzir custos com a produção e
para o consumidor final (prin-
cipalmente de classe média, os
pobres consomem pouco de
importações), mas à custa de
economias de escala que pro-
movem a oligopolização da pro-
dução e do rebaixamento geral
de padrões ambientais e traba-
lhistas com a transferência das
operações poluentes e intensivas

e
exceção



em trabalho para mercados
menos exigentes. O aumento
do lucro das transnacionais é
certo, as vantagens para seus
trabalhadores e consumidores
são duvidosas. Para a grande
maioria, será que compensa?

O Japão foi o único país a al-
cançar, de fato, o Ocidente de-
senvolvido, embora os "tigres
asiáticos" e a China também te-
nham encurtado a distância a
olhos vistos. O Chile e a semi-
periferia da Europa avançaram
com mais discrição e a índia
parece dar os primeiros passos
nessa direção. Mas a regra ge-
ral foi a ampliação do abismo.
Em 1913, a renda per capita dos
países mais ricos era 11 vezes
superior à dos mais pobres, em
1950, 35 vezes, em 1992,72 ve-
zes e hoje, segundo o Banco
Mundial, é 115 vezes mais alta.

A diferença entre a renda per
capita dos EUA e do México,
por exemplo, tem crescido des-
de a implantação do Nafta. Co-
mo diz Joseph Stiglitz, Prêmio
Nobel de Economia, a globali-
zação trouxe um fluxo de tro-
cas perverso, com o qual o ca-
pital flui dos países mais po-
bres para enriquecer ainda
mais a elite do planeta.

O descompasso entre o modelo libe-
ral e a realidade só tende a crescer. Tec-
nologia e informação aplicável são bens
cada vez menos gratuitos, ou mesmo dis-
poníveis. As normas internacionais de
patentes são cada vez mais rígidas e uni-
laterais, permitindo aos países ricos não
só impedir as nações periféricas de re-
produzir seus desenvolvimentos tecno-
lógicos, como se apropriar do capital de
biodiversidade e conhecimentos tradi-
cionais dos países pobres.

Mesmo quando estes têm acesso teó-
rico às novas tecnologias, dominá-las
na prática exige investimentos em
aprendizado e capital humano que a
drenagem de cérebros pelos países de-
senvolvidos torna cada vez mais difícil.

Em muitos casos, os ganhos de escala
que os países ricos garantiram ao sair
na frente fecham o caminho à entrada
de novos concorrentes.

Na maioria das vezes, o peso relativo
das commodities tende, a longo prazo,
a diminuir em favor de produtos indus-
trializados heterogêneos, o que afasta
ainda mais a maioria dos mercados glo-
bais dos modelos de concorrência per-
feita. Os países ainda dependentes des-
ses produtos têm cada vez menos espe-
ranças de decolar, pois seus produtos
se desvalorizam em relação aos indus-
trializados não só por seus mercados
serem mais competitivos, como pelo
aviltamento de preços, devido à con-
corrência desleal dos subsídios agríco-
las dos países ricos.

Na atual conjuntura, gás e pe-
tróleo são exceções, mas na prá-
tica é difícil planejar um desen-
volvimento sustentado a partir
dessas riquezas, cujos rendi-
mentos são difíceis de prever e,
mais cedo ou mais tarde, se es-
gotarão. É comum desperdiçar
essa renda de maneira impro-
dutiva, ou criar programas de
desenvolvimento demasiado am-
biciosos, que se frustram quan-
do os preços voltam a cair.

A abertura financeira e as
privatizações complicaram o
quadro, ao abrir caminho para
corrupção, lavagem de dinhei-
ro, fuga de capitais e desman-
telamento de ativos. Se há ex-
ceções de relativo sucesso, não
são os mais aplicados em se-
guir o Consenso de Washing-
ton, mas os que souberam se-
lecionar quais elementos do
modelo deviam aceitar e só
quando estivessem prepara-
dos, protegendo e apoiando
certos setores com investimen-
to estatal, se necessário. Não
mais liberalismo do que po-
diam digerir, sem dogmatis-
mos - ou seja, recorrer à mes-
ma "escada" que os países hoje
desenvolvidos usaram para su-
bir à sua posição atual e que-

rem proibir os retardatários de usar. Mas
isso implica certa ousadia dos governos
e algum grau de independência, solida-
riedade nacional e colaboração das eli-
tes - fatores que têm faltado a muitos
países, inclusive ao Brasil.

Enquanto o comércio global (tabela à pág.
12) cresceu enormemente, a participa-
ção da grande maioria dos países - in-
cluídas aí América Latina, África e a
maior parte da Ásia - caiu significativa-
mente. As exceções, grosso modo, são a
Europa, que manteve aproximadamente
a mesma participação, o Oriente Médio,
que teve um comportamento irregular
determinado pelas variações do preço do
petróleo, e os países do Extremo Orien-
te, o único grande grupo a crescer de

EXCEÇÕES Os casos de relativo sucesso não são os mais aplicados na cartilha
liberal, mas os que souberam selecionar quais pontos de a usar. E quando
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Text Box
Fonte: Carta Capital, ano 13, n. 421, p. 10-12, out. 2006.




