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> Nascido em_Lambari (MG),
em 1943 > Família_Casado,
tem dois filhos e duas enteadas
»Cargo_Consuitor sênior do Itaú BBA
» Experiência no governo_Foi membro
da equipe econômica responsável pelo
Piano Real e presidente do BNDES
> Livros_Tem mais de 20 títulos publi-
cados. O mais recente, Como Reagir
à Crise, lançado pela Imago em março,
é uma coletânea de artigos de autores
corno Pedro Malan, Gustavo Franco.
Arminio Fraga e André Lara Resende



DMAR BACHA É UM ECONOMISTA
tucano. No sentido peessedebista do termo - que lhe permitiu
reunir em seu novo livro, Como Reagir à Crise, estrelas do par-
tido como Pedro Malan, Gustavo Franco e Arminio Fraga.
Mas também na acepção provocativa da palavra, usada para
descrever opiniões
tidas como "em cima
do muro". Bacha,
hoje consultor do
Itaú BBA, reluta em
alinhavar pontos co-
muns nas 17 receitas
de políticas econômi-
cas sugeridas pelos
autores dos artigos
que compõem a obra.
Mais que predis-
posição partidária,
pode ser mineirice.
Carioca de alma e de
residência, padrinho
de boa parte dos eco-
nomistas da turma
da PUC do Rio, Bacha
é mineiro de origem.
Nasceu em 1943, na
cidade de Lambari.
Ficou famoso nos
anos 70 ao populari-
zar a expressão Belíndia, para descrever um país "imaginá-
rio" onde conviviam a opulência da Bélgica e a miséria da ín-
dia. Mais de três décadas e meia dúzia de planos econômicos
depois - incluindo o Real, que teve Bacha como formulador e

pôs fim ao descontrole inflacionário -, a desigualdade ainda é
uma praga brasileira. Mas com a ascensão dos Bric e a estag-
nação das economias européias, o país-metáfora merece uma
releitura. Nesta entrevista, Bacha conta a verdadeira história
da Belíndia e sugere a construção de uma ponte com a China.

Com base no seu livro recém-publicado, quais os pontos em
comum que o senhor vê em termos de receitas para sair da
crise? Com o grupo de pessoas que assina esse livro, você vai
entender uma certa precaução minha em relação a dizer quais
são os pontos em comum. É um grupo homogêneo quan-
do visto de fora, mas há heterogeneidade de pontos de vista.

Por exemplo, a
perspectiva sobre a
dimensão da crise
do Francisco Lopes
[ex-presidente do BC] é
bastante distinta da
do André Lara Re-
sende [ex-presidente
do BNDES]. Fran-
cisco Lopes acha
que é uma recessão
não muito diferente
das que houve des-
de 1970. O André
acha que é tão ruim
quanto a de 1929.

Os críticos dizem

que o BC demorou a

iniciar o corte de ju-

ros. Meirelles diz que

havia um crescimen-

to explosivo da de-

manda. Quem está

certo? Eu acho que os dois [lados], para variar. Havia uma
ameaça inflacionária a caminho. Mas você pode dizer que o BC
deveria ser capaz de identificar que o mundo mudou da água
para o vinho e deveria agir com todos os instrumentos à mão.

"A NOMALO NO BRASIL É O FATO
DE QUE NÓS TEMOS UM GOVERNO
ENORME, QUE LEVA 40% DO PIB"



"CONCEIÇÃO TAVARES DIZ QUE FALOU
EM BELÍNDIA PRIMEIRO. NINGUÉM
DAQUELA ÉPOCA SE LEMBRA"

O Plano Real, que está fazendo 15 anos, a rigor não
foi concluído. Falta resolver a supervalorização cam-
bial e os juros muito acima do padrão internacional.
Anômalo no Brasil é o fato de que nós temos um governo
enorme, que leva 40% do PIB, entrega poucos serviços pú-
blicos e investe quase nada. Esta é a anomalia básica, a par-
tir da qual as outras derivam. Este é um problema de fundo
que tem de ser atacado de frente. O Plano Real foi uma esta-
bilização incompleta? Senhores, vamos voltar a 1993. Nós
implantamos esse plano no último ano de um governo fraco,
dividido e com um Congresso onde não tínhamos condições
de fazer passar nenhuma mudança constitucional signifi-
cativa. O conjunto de reformas foi obra de oito anos de tra-
balho nos dois governos do Fernando Henrique, dentro de
um quadro internacional que era uma crise atrás da outra.

Como o Brasil entra na disputa por mais influência global
no pós-crise? Nós poderemos entrar em circunstâncias
muito favoráveis. Porque esta crise não é nossa. Nosso siste-
ma financeiro vai muito bem, obrigado. Nosso parceiro ideal
é a China. Porque é um país grande, com enorme dinamis-
mo e capacidade de absorção dos produtos que nós temos e
eles não têm. E, além disso, com muita poupança, em busca
de aplicações outras que não títulos do Tesouro americano.

Portanto, acho que existem enormes oportunidades
de investimento em infraestrutura em parceria com a
China, aqui no Brasil. Há uma possibilidade de construir
uma ponte direta com a China. E desse eixo Brasil-Chi-
na ser um dos eixos fundamentais da economia pós-crise.

A expressão Belíndia foi criação sua? É... Não é tão fácil
[responder], porque a expressão parece que foi pela primeira
vez pronunciada num seminário do Afonso Celso Pastore,
no Ipea [Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada], em 1972.
Nessa reunião, estava o Pastore fazendo uma apresenta-
ção e, na audiência, eu e a Maria da Conceição Tavares.

Nós estávamos discutindo distribuição de renda. Me con-
taram, alguns anos atrás, que a Maria da Conceição Tava-
res disse que ela falou Belíndia naquela época. Eu chequei
com todos os participantes e ninguém se lembrava disso.

Bom, Belíndia tornou-se o que é a partir de uma fá-
bula que eu escrevi para o semanário Opinião, em agosto
de 1974, que se chamava "O Economista e o Rei da Be-
líndia - Uma fábula para tecnocratas". Era uma crítica
à política econômica concentradora de renda do regime
militar. Belíndia era uma ilha, colonizada pelos belgas,
que trouxeram mão de obra escrava da índia e constitu-
íram um país que tinha 90% de pobres e 10% de ricos.

Que sentido teria hoje o termo Belíndia? Belíndia era ape-
nas um bom nome. Antes disso temos os Dois Brasis, do [soci-
ólogofrancês] Jacques Lambert, temos o Brasil, Terra de Con-
trastes [do também sociólogo francês RogerBastide]... Mas essa
junção provocou diversas tentativas, por parte de outros
economistas, de conseguir algo melhor. Mario Henrique Si-
monsen inventou Banglabânia, Bangladesh com Albânia. O
Delfim Netto, quando eu fui para o governo, se vingou dizen-
do que eu fazia deste país uma Ingana, com os impostos da
Inglaterra e os serviços de Gana. Eu deixo a cargo da nova ge-
ração encontrar uma junção que reflita esta nova realidade.

Não falta ao Brasil um projeto de país que indique
aonde queremos chegar? Eu tenho um certo medo
disso. Porque essa questão de projeto para o Brasil me
lembra os militares. Me lembra a idéia do Brasil gran-
de. A discussão que eu gostaria de ver é aonde quere-
mos chegar como sociedade e não como estado-nação.

A China claramente tem isso. A China tem um projeto na-
cional-imperialista muito forte, inclusive com um governo
comunista e com características de direitos humanos que
são, praticamente, do século 19. Eu não quero esse tipo de
discussão no Brasil. Prefiro uma discussão de caráter, di-
gamos assim, mais nórdico ou belga, no bom sentido da
palavra, sobre que tipo de sociedade e que tipo de cresci-
mento nós queremos ter. Este sim é um debate importante.



Podem-se discutir as vocações do país do ponto de vista

tecnológico e da inovação. A índia optou pelo software.

A Coréia pôs a educação no centro do debate para pro-

mover desenvolvimento via qualificação da mão de obra.

Você falou de coisas com as quais eu concordo e de coisas
das quais discordo. Tem setores que são vencedores. O Es-
tado sabe quais são eles. Nos setores vencedores, o Estado
sabe quais são as firmas vencedoras. E nós temos o BN-
DES. Isso é voltar à
mentalidade que nós
tínhamos na polí-
tica de crescimento
via substituição de
importações. Como
é que era a lógica?
Existem vácuos na
estrutura produtiva
brasileira. O governo
consegue identificar
esses vácuos e tem os
instrumentos, impe-
dindo importações e
subsidiando inves-
timentos através do
BNDES, para pre-
enchê-los. Foi isso
que nos danou! Foi
isso que nos levou
à crise dos anos 70.

Agora, se você
diz que não se tra-
ta de escolher [se-
tores] vencedores nem de escolher as firmas vencedoras,
que não é um projeto de elite, mas um projeto de constru-
ção nacional a partir da qualificação da mão de obra do
país... Vamos criar condições para o empreendedorismo,

vamos ter uma regulação eficiente dentro de um Estado
que não intervém diretamente mas tem uma capacidade
de planejamento, organização e regulação. Ele pode con-
tribuir muito fortemente para, num quadro de empreen-
dedorismo e boa educação, fazer deste país uma sociedade
muito melhor do que nós temos. Neste sentido, certamen-
te mereceríamos ter uma discussão mais abrangente...

Que não está lá muito bem colocada. Não vamos ficar mui-
to tristes com o que nós temos. Você diz que o Brasil não tem
projeto, né? Vá para a Argentina. O que os argentinos estão
dizendo hoje é que quem tem projeto é o Brasil. Os argenti-

nos estão olhando
para nós e falando
assim: "Nós esta-
mos aqui nos digla-
diando uns com os
outros, branco com
branco, espanhol
com italiano, e não
conseguimos fazer
um projeto nacional
no sentido que nosso
vizinho Brasil tem".
Nós [no Brasil] temos
um quadro político
que, com todos os
problemas, nos dá
pelo menos esta ca-
pacidade de diálogo
democrático e de
conseguir um meio-
termo que freqüen-
temente é irritante,
porque são tantas
as oportunidades

perdidas, mas por outro lado não resulta nas grandes bes-
teiras que nós vemos em outros países da América do Sul.

"OS ARGENTINOS OLHAM PARA
NOS E DIZEM: NÃO TEMOS UM PROJETO
NACIONAL COMO O DO BRASIL"
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