
Os novos eleitos
de Brasília
0 governo resolveu lançar mais uma política
industrial. Será que o Brasil precisa dela?
ISABEL CLEMENTE

SEMPRE QUE ALGUÉM FALA EM POLÍ-
tica industrial em Brasília, logo
se imagina que haverá mais inter-

venção do Estado na economia. No Brasil,
política industrial sempre foi sinônimo
de tráfico de influência, proteção comer-
cial e subsídios para uns poucos setores
privilegiados pela burocracia estatal. Por
isso, a notícia de que o Ministério do De-
senvolvimento, Indústria e Comércio Ex-
terior está elaborando uma nova política
industrial gerou apreensão e dúvidas no
mundo dos negócios. Uma das dúvidas:
quem serão, agora, os eleitos de Brasília?
Outra, a principal: o Brasil precisa mesmo
de uma política industrial?

Para o governo, a resposta é sim. A equi-
pe que dita os rumos econômicos no Pla-
nalto credita à falta de incentivos a ausência
de mais empresas brasileiras relevantes no
cenário global. "Se não tivéssemos sido
irresponsáveis em algum momento da
História, teríamos hoje uma Embraer na
indústria naval", diz o ministro Miguel Jor-
ge, do Desenvolvimento. Para suprir a defi-
ciência, entre as medidas do pacote gestado
por ele estão incentivos — como redução
de impostos e a oferta de crédito subsidia-
do - para cinco setores: naval, ferroviário,
automobilístico, armamentista e de saúde.

O pacote deverá incluir, ainda, medidas

para reduzir a burocracia
e incentivar a inovação
nas empresas. Miguel
Jorge diz que haverá
"uma limpeza no excesso
de normas e portarias que
só confundem o ambien-
te de negócios". E afirma
que deve dar especial
atenção à área de biotecnologia. "O de-
safio da política industrial é imaginar onde
gostaríamos que o Brasil estivesse em 2020
e traçar as estratégias para chegarmos lá. É
um exercício difícil, mas vale a pena."

O principal problema da nova política
industrial do governo é que ela repete erros
de outrora. Seu princípio é equivocado.
"Não cabe ao governo definir os ramos
de atividade que devem receber estímulos
para crescer", afirma o economista Pedro
Cavalcanti, da Fundação Getúlio Vargas
(FGV) do Rio de Janeiro. "É o próprio mer-
cado que deve selecionar os setores com
condições de competir na arena global."

De acordo com um estudo recente, ela-

borado por Cavalcanti e pelos economis-
tas Maurício Canêdo-Pinheiro, Samuel
Pessoa e Luiz Guilherme Schimura, tam-
bém da FGV, o governo deveria investir
em infra-estrutura e reduzir impostos
para todos os ramos de atividade, medi-
das conhecidas tecnicamente como "ho-
rizontais". O estudo, intitulado Por que o
Brasil não Precisa de Política Industrial,
questiona os benefícios das intervenções
dirigidas a atividades específicas, chamadas
"verticais". "As medidas horizontais estão
menos sujeitas a manipulação e tendem
a trazer maior ganho em produtividade
e crescimento", diz o estudo. Ao governo,
porém, parece não ser isso que interessa.
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