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MISÉRIAS DA ECONOMIA
I R O N I A À PARTE A discussão teórica no Brasil restringe-se
a querelas cabalísticas da macroeconomia da globalização

POR LUIZ GONZAGA BELLUZZO

A coluna que ora che-
ga aos olhos do caro

leitor, se é que o leitor
chegou até ela, levaria

o título A Macroeconomia
da Miséria ou a Miséria da

Macroeconomia. Além do excesso de ca-
racteres, a medir o espaço reservado na
paginação para esse fim, julguei a em-
preitada presunçosa. Faltou-me, confes-
so, imodéstia para adornar uma prosaica
matéria jornalística de 8 mil caracteres,
certamente destinada às agruras do con-
tingente, com título tão soberbo. Meus

O

pendores publicitários não chegam à in-
sânia de parodiar um clássico, A Miséria
da Filosofia, outrora famoso, hoje, supo-
nho, quase ignorado. Sabe a clientela da
rua Oscar Freire que misérias estão em
falta, até mesmo as da filosofia.

Mais do que as considerações pseu-
do-eruditas sobre textos, uns recentes
e outros nem tanto, inspirou-me o can-
tochão entoado pela corrente majoritá-
ria na tribo dos macroeconomistas (ex-
cluídos os irresponsáveis de todo o gê-
nero, como a malta post-keynesiana, a
chusma de schumpeterianos e a cater-
va de neomarxistas).

No Brasil, os leigos e assemelhados
estão à mercê de uma discussão intermi-
nável. Nos últimos anos, ela restringe-se
a querelas cabalísticas, sobre a macroe-
conomia da globalização. Garantem os
pais da matéria que, nesse mundo de ca-
pitais em movimento livre e cobiçoso,
enlaçado a fluxos de comércio em expan-
são, os benefícios podem ser muitos.

No dever de evitar acidentes, os especia-
listas da corrente principal recomen-
dam a "trindade infalível": metas de in-
flação, déficit nominal zero, câmbio flu-
tuante. Em seu cardápio, figura a mu-
dança de composição do gasto público,
excessivamente inclinado para o dis-
pêndio corrente, em prejuízo do inves-
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timento. Digo, sem ironia, que algumas
sugestões são procedentes.

Mas, por incrível que pareça, na visão
dominante, o comércio internacional
ainda roda na cabeça dos meninos de
acordo com os preceitos da teoria das
vantagens comparativas de David Ricar-
do. Nesse modelo, os países especiali-
zam-se na venda de produtos de menor
custo relativo. As economias nacionais
devem se especializar naquilo que fazem
melhor, não em comparação com o que
fazem outras economias, mas, sim, em
relação a outras atividades "internas".
Assim, o intercâmbio internacional de
mercadorias se faz entre bens finais,
com a máxima eficiência possível, em
cada estágio do progresso tecnológico.

Apropriado aos interes-
ses e à divisão do trabalho
proposta pela Inglaterra no
século XIX, esse paradig-
ma sobreviveu às reformas
da ordem econômica inter-
nacional concertada em
Bretton Woods. Sob o pa-
trocínio da liderança ame-
ricana e a supervisão do
Gatt e do FMI, as regras
adotadas previam um siste-
ma de taxas de câmbio fi-
xas, mas ajustáveis, restri-
ção ao movimento de capi-
tais e níveis reduzidos de
endividamento externo em
moeda estrangeira.

A ausência de fluxos de
capitais levou a uma teoria
do ajustamento do balanço
de pagamentos baseada em
alterações na absorção do-
méstica, ou seja, na expan-
são ou contração da deman-
da nominal em moeda local.
Esse mecanismo "keynesia-
no" freqüentemente busca-

va o auxílio de valorizações/desvaloriza-
ções da taxa de câmbio com o propósito
de afetar os preços relativos entre bens co-
mercializáveis e não comercializáveis.

Mas a supracitada ordem econômica
do pós-guerra esteve distante de qual-
quer semelhança ou coincidência com
as hipóteses expostas acima. O espaço
econômico internacional foi construí-
do a partir das modalidades de integra-
ção propostas pela economia america-
na, cuja hegemonia foi exercida de for-
ma muito distinta daquela exibida pela
Inglaterra, centro propulsor da econo-
mia global no século XIX e nas duas pri-
meiras décadas do século XX.

Após a Segunda Guerra Mundial, a
internacionalização da corporação

ORIENTE. A China reintegra-se ao
capitalismo e atordoa o mundo



americana suscitou, depois da recons-
trução promovida pelos Estados Uni-
dos, a resposta competitiva da grande
empresa européia. Essa rivalidade pro-
moveu o investimento produtivo cruza-
do entre os Estados Unidos e a Europa,
bem como a primeira rodada de indus-
trialização fordista na periferia.

Durante a chamada "era dourada", a
expansão do comércio envolvia, sobre-
tudo, o intercâmbio de bens finais de
consumo e de capital entre os parceiros
do Atlântico Norte. Depois da Revolu-
ção Chinesa e da Guerra da Coréia, en-
trariam na dança o Japão e, mais tarde,
a própria Coréia e Taiwan.

A América Latina "desenvolvimentista"
foi integrada a esse surto de expansão. O
Brasil valeu-se de políticas nacionais de
industrialização que, no âmbito domésti-
co, trataram de promover a "internacio-
nalização" da economia, ou seja, a repar-
tição de tarefas entre as corporações mul-
tinacionais, as empresas estatais e os em-
preendimentos privados nacionais, os
dois últimos encarregados de produzir os
bens intermediários e matérias-primas

David Ricardo ainda
alimenta a discussão
sobre o comércio
internacional

semiprocessadas.
Essa etapa ter-

minou no excesso
de dólares provoca-
do pelo déficit ex-
terno americano e,
em 1971, na decre-
tação unilateral da
inconversibilidade
da moeda americana
em relação ao ouro.

Depois da crise
de hegemonia e de
"produtividade"
dos anos 70 do sé-
culo passado, a "ex-
pansão americana"
retomou a iniciati-
va. Não só impôs a
liberalização finan-
ceira urbi et orbi,
como impulsionou
a metástase produ-
tiva para os pequenos tigres e os novos
dragões do Pacífico.

A partir daí, o mundo presencia um
cataclismo na divisão internacional do
trabalho. A Ásia torna-se formidável

produtora e processadora
de peças e componentes
baratos (sem exclusão dos
bens finais). Conforma-se
uma mancha manufatu-
reira, grande importadora
de matérias-primas, que
pulsa em torno da China,
reintegrada ao circuito ca-
pitalista desde as reformas
do final dos anos 70.

As relações de troca no
comércio mundial deixam
de inclinar-se a favor das
manufaturas e contra os
produtos primários. E no
território dos asiáticos, de
mão-de-obra barata, câmbio
desvalorizado e abundância
de investimento direto es-
trangeiro que se produzem
as novas manufaturas.

O deslocamento das fi-
liais em busca do global sour-
cing obriga a economia na-
cional americana a ampliar
o seu grau de abertura co-
mercial e a gerar um déficit
comercial crescente. Torna-
se incontornável acomodar
a expansão manufatureira e

comercial dos novos
parceiros, produzida
em grande parte pelo
deslocamento do gran-
de capital americano,
sôfrego na busca de
maior competitividade.

As teorias conven-
cionais sobre ajusta-
mentos (e desajusta-
mentos) do balanço
de pagamentos (mo-
netaristas, keynesia-
nas e novo-clássicas)
não funcionam, as-
sim como estão sob
avaliação negativa as
hipóteses sobre a mo-
vimentação de capi-
tais. Há espanto e de-
cepção nos círculos
bem informados so-
bre a direção dos flu-

xos financeiros. Na idéia dos dinossauros
da economia liberalizada, eles deveriam
fluir dos países desenvolvidos para os
mercados emergentes. Mas, droga! Os
emergentes, com seus superávits em con-
ta corrente e acumulação de reservas, "fi-
nanciam" o déficit da economia cêntrica.

Na verdade, os macroeconomistas do
mainstream estão desorientados diante
das forças tectônicas que ora transtornam
a economia global. Para eles, o mundo es-
tá de ponta-cabeça, mas na verdade suas
teorias é que precisam ser postas de ca-
beça para cima. Por isso, dizem enormi-
dades a respeito das relações entre rique-
za, crédito, poupança e investimento.

A estratégia dos asiáticos, mais do que
as proezas de Greenspan, garantiu infla-
ção baixa e sustentou o dólar como moe-
da reserva. Os Estados Unidos ganharam
liberdade para a adoção de políticas mo-
netárias e fiscais anticíclicas, fontes das
taxas elevadas de crescimento e da infla-
ção de ativos, esta propiciadora do efeito
riqueza, para fruição das famílias vicia-
das no endividamento e no hiperconsu-
mo. A cada ciclo de expansão, eleva-se o
déficit em conta corrente.

Em outras partes da periferia, os capi-
tais cobiçosos jogam e ganham no

com bancos centrais, obcecados
por taxas de câmbio e taxas de juro fora
do lugar. Aí, se nem mesmo os aviões de
carreira trafegam nos ares, o que se há de
falar da indústria e dos bons empregos? •
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