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N a segunda metade do
século passado a eco-
nomia mundial girava
em torno do desempe-

nho dos Estados Unidos, da Eu-
ropa – em processo de unifica-
ção – e do Japão, que pontifica-
va isoladamente na Ásia. Essa
correlação de forças, que se co-
meça a alterar ainda nas déca-
das de 1980 e 1990, ao desponta-
rem os chamados tigres asiáti-
cos capitaneados pela Coreia
do Sul, praticamente se inver-
teu neste início do século 21,
quando a China ultrapassa o Ja-
pão como a segunda maior eco-
nomia do mundo e os Brics (Bra-
sil, Rússia, Índia e China) res-
pondem por bem mais da meta-
de (entre 60% e 70%) do cresci-
mento global.

Como a crise que em 2008 se
abateu sobre os Estados Unidos
e hoje devasta a Europa está lon-
ge de ter uma saída, os analistas
constatam que, embora as po-
tências econômicas tradicio-
nais mantenham sua relevân-
cia, até 2050 terão perdido ao
menos quatro dos cinco primei-
ros lugares no ranking econômi-
co para os Brics. Serão eles a pu-
xar o carro da economia mun-
dial, e não apenas: outros países
da América Latina, como Argen-
tina e México, e da subestimada
África, com a África do Sul à fren-
te, contribuirão com seu dina-
mismo para superar os estragos
causados pela crise, que nasceu
e por enquanto se circunscreve
aos países ditos desenvolvidos.

A mudança de posição dos
principais protagonistas do ce-
nário econômico internacional
altera de maneira profunda o
modelo de desenvolvimento
herdado das revoluções mercan-
til e industrial, concentrador da
produção e da riqueza num pu-
nhado de países do Hemisfério
Norte, hegemônicos nas deci-
sões econômicas e políticas que
alijaram dois terços da humani-

dade dos benefícios de um pro-
gresso concebido e estruturado
para poucos.

O principal resultado dessa
reorganização das forças produ-
tivas do planeta pode ser medi-
do pela incorporação de imen-
sas massas humanas, antes rele-
gadas à miséria e a uma existên-
cia vegetativa, aos mercados de
trabalho e de consumo. O vigo-
roso crescimento da classe mé-
dia nos países emergentes é o
fenômeno mais relevante deste
século. Nas últimas duas déca-
das a classe média apareceu na
China – onde simplesmente
não existia – e dobrou de tama-
nho na maioria dos países em
desenvolvimento, inclusive no
Brasil, que vem atenuando a de-
sigualdade brutal em sua distri-
buição de renda.

O Banco Mundial estimava,
em 2007, que 400 milhões de
pessoas pertenciam a essa nova
classe média global e projetava
que mais 2 bilhões se incorpora-

riam a ela até 2030. Enquanto
isso, nos Estados Unidos, a clas-
se média, cujo consumismo de-
senfreado esteve sempre na ba-
se do modo de vida americano,
encolhe na exata medida em
que se alastra o desemprego, au-
mentando os bolsões de pobre-
za cada vez mais visíveis nas
grandes cidades do país.

Essa nova realidade econômi-
ca e social tem impacto direto
na geopolítica internacional.
Ela abre espaço para superar,
no terceiro milênio, a era dos
impérios que se estendeu desde
o grego e o romano, passou pelo
marítimo espanhol e portu-
guês, pelo império colonial bri-
tânico, até chegar ao remanes-
cente império americano – últi-
mo poder militar avassalador
que restou após o fim da URSS.
A retirada das tropas do Iraque,
em que pese estar distante a pa-
cificação do país, e a busca de-

sesperada por uma saída honro-
sa do Afeganistão são fatos reve-
ladores de que os Estados Uni-
dos não podem mais gastar co-
mo outrora, em guerras do ou-
tro lado do mundo, recursos
que se tornaram escassos até
mesmo para arrumar a própria
casa.

Assim, sem ignorar que o pe-
so dos países ricos do mundo é
ainda muito expressivo, é até
possível esperar que a econo-
mia mundial esteja já experi-
mentando uma recuperação
consistente e duradoura, mes-
mo antes que Estados Unidos e
Europa se recuperem, com base
no comportamento dessas eco-
nomias emergentes.

Está surgindo uma nova or-
dem internacional, com diver-
sos outros atores, expressa na
necessidade de ampliação do
Conselho de Segurança da
ONU e na substituição do G-7
pelo G-20 como instância máxi-
ma para a decisão dos mais gra-
ves problemas mundiais, in-
cluindo a regulação e o controle
do capital financeiro responsá-
vel pelo desencadeamento da
crise. Nesses movimentos, que
incluem novas formas de gover-
nança em organismos como o
Banco Mundial e o FMI, a globa-
lização deixa de ser um jogo de
cartas marcadas para permitir
que todos os países sejam bene-
ficiados pelas conquistas cada
vez mais extraordinárias da
ciência aplicadas à produção.

Está nascendo um admirável
mundo em que a modernidade
não se expressa só pela técnica,
mas, sobretudo, por um equilí-
brio nas relações econômicas e
políticas entre as nações que
seja capaz de banir a guerra e a
miséria, preservando a paz e os
recursos naturais, patrimô-
nios a que todos os povos têm
direito.
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N o mês que vem, novo
governante. E a im-
prensa já alinha os de-
safios e tarefas que te-

rá: inflação, políticas de câmbio
e de juros, comércio exterior, dé-
ficit de transações correntes, cré-
dito habitacional, déficit previ-
denciário, investimentos em in-
fraestrutura, etc. Tudo isso, no
entanto, faz parte do trivial admi-
nistrativo de todo governo, novo
ou velho.

Mas talvez... talvez, desta vez,
pode ser que o novo governo se
sinta estimulado a levar o Brasil
para um lugar ao sol, que o desta-
que no mundo. Afinal, aponta-se
tanto este país como sendo “qua-
se” uma bola da vez (a China é a
bola), que é o caso de pensar que
podemos jogar na 1.ª divisão.

Vários governantes brasilei-
ros encenaram alguns passi-
nhos, na esperança de nos colo-
car no salão de baile dos ricos,
dos que decidem. Todos foram
barrados na porta. A última ten-
tativa foi de Lula. Animado com

sua própria escalada pessoal, de
abóbora a Cinderela, e acusando
seus antecessores por terem
complexo de vira-lata, pôs-se a
viajar para todo o lado, externan-
do, em tom professoral, aos che-
fes de Estados, seus conselhos,
suas experiências de negociador
como líder sindical no ABC pau-
lista, admoestando uns, recrimi-
nando outros, adulando a tercei-
ros. Nada granjeou para o Brasil
que o Brasil já não tivesse, mas
levantou poeira, atraiu atenção e
algum respeito.

Com o passar do tempo a car-
tolagem mundial viu que ele não
era de nada: apenas um ex-operá-
rio que chega a presidente da Re-
pública – palmas pra ele é o que
basta! –, e estamos falados; as-
sim como Obama, primeiro ne-
gro que chega à Casa Branca.
Nos dois casos, nada demais. Co-
mo estadistas, aprendizes que
bombaram no fundamental. Se
Lula viajar, depois de deixar o go-
verno, os dignatários que visitar
vão recebê-lo com: “Vige, lá vem
o Lula com aquele lero-lero de
novo...”

Mas tudo indica que, desta
vez, pode haver condições para
um governante brasileiro ser ou-
vido com mais atenção.

É que nos dois últimos gover-
nos – de FHC e de Lula – foram
criadas duas plataformas de lan-
çamento que talvez o Brasil pos-
sa aproveitar para o seu grande
salto à frente, sem o risco do fra-
casso do outro, o Grande Salto à
Frente do camarada Mao Zé-
dong, entre 1958 e 1963, cujo re-
sultado mais espantoso foi a
morte, pela fome, de milhões de
chineses (o número final total ja-
mais foi estabelecido, mas varia
entre 42 milhões e 60 milhões).

As duas plataformas foram: no
caso de FHC, a arrumação das
contas, com o corolário da Lei de
Responsabilidade Fiscal, a esta-
bilidade monetária com o con-
trole do monstro que inferniza-
va o Brasil, a inflação, e o regime
de metas na administração da
economia. No caso de Lula foi a
implantação de uma política de
rendas, o Bolsa-Família, a cria-
ção do Minha Casa, Minha Vida,
com o consequente fortaleci-
mento e ampliação do mercado
interno, cuja derivada é a recupe-
ração, na cabeça do povo, da fé
em dias melhores – fator que os
economistas não sabem como
medir, mas que sem dúvida exer-
ce grande influência na dinâmi-
ca da formação do PIB.

As duas políticas foram, pode-
se dizer, parte de um mesmo pro-
cesso de racionalização da admi-
nistração pública e de amadure-
cimento da vida política no Bra-
sil. Não haveria a segunda sem
ter havido a primeira, por mais
que os militantes do PT pensem
e digam o contrário.

Mas, a partir dessas platafor-
mas – cujo pano de fundo é uma
administração conservadora da
economia, sem lances exóticos
de nenhuma espécie – que garan-
tem certa tranquilidade na fren-
te interna, a inserção do Brasil

entre os players internacionais
exigirá, agora, outras armas, cla-
ramente delineadas e objetiva-
mente conduzidas.

Antes de mais nada, uma estra-
tégia de governo bem definida
para o assalto ao lugar ao sol. A
China sabe aonde quer chegar, já
definiu como fazer, fortalece-se
internamente para isso e se movi-
menta no exterior com o objeti-
vo em mente. A Índia também já

traçou sua estratégia para onde
quer chegar, e como. Dos famo-
sos e sempre citados Brics, ao
que parece, Brasil e Rússia dan-
çam ao sabor dos ventos sem sa-
ber direito aonde querem che-
gar. Nenhum dos dois tem plano
estratégico delineado sobre o
que pretendem no mundo e do
mundo. Para isso, não basta ter
“desenvolvimento sustentável”,
como proclamam os políticos
brasileiros. Isso é gíria de políti-
co amador. Desenvolvimento
sustentável para fazer o que com
ele? Essa é que é a indagação fun-
damental, pois o que um país es-
pera do seu desenvolvimento é
força política – a finalidade do
desenvolvimento é influir na Po-
lítica Internacional.

Já o setor privado brasileiro –
indústrias, comércio, finanças,
agronegócio – precisa ser infor-
mado da estratégia, participar
da sua elaboração, engajar-se ne-
la e mergulhar firme no mundão
de Deus. É imprescindível que te-
nhamos não uma ou duas, mas
várias multinacionais brasilei-
ras, aqui sediadas, batendo caixa
no mercado mundial e disputan-
do espaço com competidores. É
humilhante ver motoristas brasi-
leiros transitando em carros co-

reanos, quando há 20/30 anos a
Coreia exportava gente esfomea-
da para cá. As empresas brasilei-
ras precisam se qualificar para
entrar no baile, com produtos de
ponta, design de ponta, tecnolo-
gias de ponta.

As universidades brasileiras,
públicas e privadas, têm de ir bus-
car, onde houver, os melhores
mestres, os melhores especialis-
tas, os melhores pesquisadores,
a peso de ouro se for necessário,
com dinheiro a fundo perdido
do governo. Essa história de exi-
gir diploma em escola brasileira
para dar aula no Brasil é uma das
grandes idiotices a serem venci-
das. E é preciso criar bolsas gene-
rosas para que os estudantes bra-
sileiros mais qualificados estu-
dem e se diplomem nas melho-
res universidades do mundo.

Sem essas três coisas, pelo me-
nos, não chegaremos aonde já
merecíamos estar. E ficamos ape-
nas com esses programas políti-
cos de síndico de condomínio,
desfiados ao longo da campanha
eleitoral.

✽

JORNALISTA

E-MAIL: MARCOANTONIO.ROCHA@

GRUPOESTADO.COM.BR

Gastos em ascensão,
juros idem

S em entrar no seu mérito
específico, algo que exi-
giria um outro artigo, a
evolução dos gastos não

financeiros da União desde 1997
mostra uma incrível regularida-
de: com a honrosa exceção de
2003, quando o então ministro
Palocci promoveu um expressi-
vo ajuste; e de 1999, primeiro
ano após a queda do regime de
câmbio quase fixo e pós-acordo
com o Fundo Monetário Inter-
nacional (FMI), os gastos só
crescem. Mais do que isso: cres-
cem a taxas cada vez mais eleva-
das. E o crescimento das despe-
sas que acaba de ser divulgado
para 2010 só perdeu para 1998,
último ano de descontrole fiscal
da fase pré-câmbio flexível.

A outra observação relevante
é de que, com exceção dos atípi-
cos 1999 e 2003, em todos os
anos do período analisado os
gastos cresceram a taxas acima
das calculadas para o Produto
Interno Bruto (PIB). (Os gastos
foram deflacionados pelo índi-
ce de inflação adotado na políti-
ca de metas, o IPCA, e a projeção
do crescimento real do PIB em
2010 é a última divulgada no Bo-
letim Focus, do Banco Central –
BC.)

É claro que, no auge da crise
de falta de demanda, em 2009,
esse aumento superior ao do
PIB seria justificável. Mas isso
mostra como, em geral, o peso
dos gastos públicos tem subido
em relação à demanda agregada
total. Entre 1997 e 2010, pelos
dados acima, os gastos terão
crescido, em termos reais,
135,6%, e o PIB real, 49,3% (ou
seja, nesse período os gastos te-
rão crescido quase três vezes
mais que o PIB). Dado que a pro-
porção dos gastos correntes – su-
perrígidos no Brasil – é muito
elevada, isso revela, ao final,
quão difícil é a tarefa do BC, que
não conta com ajuda da política
fiscal no combate à inflação e no

combate aos déficits externos
(quando há secura de capitais
externos), tendo de arcar com o
ônus político de subir os juros
sempre que detecta pressões in-
desejáveis.

Por mais que, em vários
anos, a receita da União tenha
aumentado acima do cresci-
mento do PIB, o descontrole
dos gastos do Tesouro Nacio-
nal a partir de 2009 (gastos es-
ses obviamente influenciados
pela campanha eleitoral e turbi-
nados pelos novos e gigantes-
cos subsídios de crédito conce-
didos pelo BNDES) terminará
produzindo um aumento siste-
mático da razão entre a dívida
pública e o PIB, trazendo de vol-
ta, desnecessariamente, as ve-
lhas preocupações com insol-
vência pública. A subida da ra-
zão dívida líquida-PIB ainda
não mostrou sua face, porque o
PIB em 2010 está crescendo
temporariamente acima de sua
taxa sustentável.

Nesse contexto, e como já se
foram oito meses de resultados
fiscais divulgados pelas autori-
dades, o cumprimento da meta
de superávit primário (exceden-
te de caixa antes de pagar juros)
global de 3,3% do PIB para 2010,
por caminhos convencionais,
tende a não se materializar. A
não ser que se crie alguma solu-
ção atípica para aproximar, no
final do processo, os resultados
observados da meta, correndo
o risco de abalar a credibilidade
da gestão fiscal construída com
tanto sacrifício a partir de 1998,
quando se deu a crise da Rússia.

Desde o final do ano passado
o superávit total vem “rodan-
do” ao redor de 2% do PIB, com
cerca de 65% do resultado gera-
do pelo governo central. Se este
assumir a responsabilidade de
cumprir a meta de superávit pri-
mário de 3,3% do PIB este ano,
ou seja, de fazer o ajuste requeri-

do para tal, ele terá de dobrar
seu atual superávit de 1,3% do
PIB, considerando-se os últi-
mos 12 meses, para fechar a bre-
cha existente. Para isso, o seu
superávit específico terá de fe-
char o ano em R$ 91,9 bilhões,
considerando-se a projeção ofi-
cial do PIB em R$ 3,534 trilhões.
Como, até agosto, pelos cálcu-
los do BC, foram gerados cerca
de R$ 28,8 bilhões (média men-
sal de R$ 3,6 bilhões), fica faltan-
do gerar R$ 63,1 bilhões (ou R$
15,8 bilhões em média) até o fi-
nal do ano, algo que, em princí-
pio, seria de muito difícil imple-
mentação. (O secretário do Te-
souro anunciou que o superávit
de setembro pode chegar perto
de R$ 30 bilhões, por conta da
operação de capitalização da Pe-
trobrás, o que, segundo ele, será
recorde histórico, mas não pô-
de ainda dar os detalhes.)

Uma das consequências bási-
cas de processos como o atual é
a ocorrência de elevados défi-
cits externos. Como o País vive
inédita onda de entrada de capi-
tais, é possível conviver com
tais déficits sem maiores trans-
tornos. (Registre-se que a inun-
dação de dólares decorre em
grande medida da lenta retoma-
da do crescimento econômico
no mundo desenvolvido, pós-
crise do mercado imobiliário,
acentuada no último mês pela
entrada recorde de recursos de-
corrente da operação de capita-
lização da Petrobrás.)

Sabe-se, contudo, que a situa-
ção externa tende a se normali-
zar em alguns anos, quando se-
rá difícil financiar déficits exter-
nos tão elevados. Nesta hora, o
ajuste do balanço de pagamen-
tos com o exterior se dará via
subida da taxa de câmbio (o que
causa inflação) e via corte da de-
manda agregada. A manter-se a
tradicional inércia da política
fiscal, o ajuste se dará, em últi-
ma instância, via aumento da ta-
xa básica de juros do Banco Cen-
tral, a pior solução em termos
de queda de emprego.
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Admirável
mundo justo

A inserção do País entre
os players mundiais
exige uma estratégia de
governo bem definida

O Brasil tem de buscar seu lugar ao sol

A nova realidade social e
econômica tem impacto
direto na geopolítica
internacional

Quão difícil é a tarefa do
BC, que não conta com
ajuda da política fiscal
no combate à inflação
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