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OPINIÃO

A tônica do governo Dilma será a inflação. Basicamen-
te, o que for feito para controlá-la agora garantirá ou
não um bom resultado para os próximos quatro anos. O
problema é que velhos erros do passado persistem ain-
da neste início de mandato. Para analisar essas diver-
gências, vale separar a análise da inflação em três pon-
tos: reconhecimento, diagnóstico e instrumentos.

O governo reconhece que existe um problema infla-
cionário. Isso é importante porque o período hiperinfla-
cionário dos anos 1980 e 1990 fez com que todos os gover-
nos desde então elegessem a inflação como o vilão maior a
ser combatido. Nem sempre foi assim, bastando lembrar
que Juscelino Kubitschek e os governos Médici e Geisel
ignoraram solenemente o problema. Nesse sentido, a pre-
sidente Dilma tem focado suas entrevistas e discursos em
reconhecer a inflação como elemento central de controle.

Entretanto, o reconhecimento não basta, pois depen-
de de um diagnóstico bem feito das causas dessa infla-
ção. Em entrevista recente a presidente reconheceu que
existe um processo inflacionário a caminho, mas o dia-
gnosticou de forma no mínimo estranha. No mundo do
governo a inflação não é de demanda, se dá essencial-
mente por variação no preço das commodities e o salário
mínimo não deverá ser um estimulado de demanda rele-
vante. Essa visão é compartilhada pelo Ministério da Fa-
zenda e implicitamente pelo Banco Central. Apesar deste
último reconhecer os descompassos entre oferta e de-
manda, também dá um peso excessivo aos preços de
commodities como causa inflacionária. O problema é
que o diagnóstico nos parece equivocado, pois parece
claro a todos os analistas que o relevante neste caso é a
demanda. Mais ainda, não basta desacelerar este ano e
voltar ao ritmo normal de expansão da economia em
2012, como parece ser desejo expresso do governo.

Mas se o diagnóstico é distorcido, os instrumentos
de combate também o são. Como não se acredita com
firmeza numa demanda como causa da inflação, as po-
líticas fiscal e monetária perdem a necessidade de se-
rem utilizadas de forma adequada. Por isso, um ajuste
fiscal envergonhado e um magro aumento de juros de-
verão ser considerados suficientes no momento.

Vale dizer que o governo está sendo coerente em sua
política e muito semelhante à visão dos últimos anos
do governo Lula. Essa corrente acredita em aumento
de capacidade produtiva via investimento que levaria a
demanda a deixar de ser um problema. Há três anos
esse discurso começou e há três anos a inflação toca
perigosamente na casa dos 6%, com exceção do ano de
crise que foi 2009. O problema é que investimento an-
tes de virar oferta é demanda e talvez não esteja ocor-
rendo nas áreas que de fato poderia diminuir o des-
compasso entre oferta e demanda. Em outras palavras,
o excesso de investimento em commodities deixa os
grandes números robustos, mas não resolve a situação
da capacidade produtiva.

Parece que o atual governo optou pela desgastada fór-
mula de um pouquinho de inflação não ser prejudicial
para o crescimento. Será a economia do IPCA a 6%, com
todos os riscos de reindexação que isso pode trazer. ■
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O sucesso não é um simples alvo de chegada. Sucesso é
decorrência de várias conquistas e de toda uma trajetó-
ria de vida estruturada em valores como determinação,
integridade, talento, persistência, iniciativa, ousadia e
amor. Sim, é mais do que imprescindível ter amor pelo
próprio ofício, pela própria história. Quem só persegue
o sucesso e o dinheiro por perseguir não os alcança — e
se um dia esbarra neles, logo os perde, porque não há
verdade nessa conquista.

O sucesso não é para ser perseguido e, sim, vivencia-
do como consequência de uma série de ações envolven-
do trabalho, dedicação, comprometimento, foco, perse-
verança, sonho... As pessoas bem-sucedidas que eu co-
nheço têm sonhos e vão em busca deles — e dessa em-
preitada surge naturalmente o sucesso profissional e fi-
nanceiro. Pautar a vida pelo dinheiro, seja no momento
de escolher uma profissão, seja na hora de decidir sobre
um negócio ou emprego, é um grande equívoco.

Quem não ouviu alguns comentários na adolescência
sobre a importância de escolher algumas carreiras que
“dão dinheiro”? Esse antigo e pobre conceito continua, in-
felizmente, a alimentar as cabeças de jovens que buscam o
mercado de trabalho. Mas é uma grande balela. Há inúme-
ros advogados, médicos e engenheiros (profissões que têm
fama de serem bem renumeradas) desempregados ou ga-
nhando pouco em várias funções. Não há garantia de su-
cesso pela escolha de profissão. Alias, a vida não oferece
garantia. E é isso que a torna tão sedutora, tão interessante.

O que pode levar ao sucesso? O envolvimento e a pai-
xão pelo que se faz, que se traduz em trabalho prazeroso,
competência e mente aberta para o novo. Uma pessoa
verdadeiramente envolvida com o seu trabalho, que en-
xerga nele um sentido, até uma missão, que sente satis-
fação nessa labuta diária, acaba sendo, naturalmente,
muito boa no que faz. E essa excelência leva ao sucesso.

Em geral, que tipo de pessoa entrega bem mais do que
promete. É o profissional que não fica “no feijão com ar-
roz”. Ele produz algo surpreendente e muito especial
com os ingredientes que tem à mão. Encanta pela dedi-
cação, entrega e comprometimento. Essa postura ao
longo dos anos e de toda uma vida traz credibilidade, re-
conhecimento das pessoas, boa reputação, enfim suces-
so e dinheiro. E essa energia positiva (oriunda da satisfa-
ção pessoal e da satisfação do mundo externo) realimen-
ta a pessoa em um processo contínuo e evolutivo.

A pessoa que ama o que faz vira um farol lumino-
so, uma referência na vida de outros, um exemplo.
Até porque esse profissional bem-sucedido tem uma
postura ética, generosa e cooperativa — ele não se
preocupa apenas com o próprio umbigo.

Dois pesos e duas medidas não funcionam. Precisamos
ter coerência entre o discurso e a ação, um padrão de
conduta único, que denote integridade: tratar os outros
como a nós mesmos, desejar aos outros o que desejamos
para nós. O empresário que tem um restaurante onde
seus filhos são impedidos de comer (porque a comida é
ruim) representa a antítese desse sucesso que eu prezo.

O sucesso, enfim, é consequência de uma história baca-
na e inspiradora, que todo mundo pode e deve construir. ■
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A indústria têxtil e de confecção brasileira tem batido
recordes de investimentos. Somente em 2010, foram
mais de US$ 2 bilhões. Assim, o setor multiplica em-
pregos e contribui para o crescimento sustentado,
bem como amplia e garante sua capacidade de aten-
der à demanda doméstica e à exportação. Ou seja,
são infundadas as informações que vêm sendo difun-
didas quanto a um eventual risco de desabasteci-
mento do mercado interno.

Tal alarmismo soa como reação aos sinais de nosso
novo governo de que adotará medidas para conter as
importações provenientes da Ásia. Ser contrário às
providências defensivas e, como se não bastasse, rei-
vindicar a redução das taxas de importação são atitu-
des conspiratórias contra a saúde da economia brasi-
leira, tamanho o dano para a indústria, a balança co-
mercial do país e os consumidores. Ficaríamos todos
reféns do dólar e de fornecedores que não se pautam
pelas leis de mercado e normas civilizadas quanto à
qualidade e salubridade do que e de como produzem.

Assim, ao invés de escancarar definitivamente nos-
sos portos, é premente implementar medidas que au-
mentem a competitividade sistêmica do Brasil. Precisa-
mos reduzir os encargos trabalhistas, isentar os investi-
mentos de tributos e desonerar as exportações (e não as
importações...). No setor de têxteis e vestuário tais pro-
vidências são essenciais, assim como em numerosos
outros segmentos da indústria de transformação. Não é
prudente repudiar medidas que atendam aos interesses
maiores desta nação, devido ao mero oportunismo re-
presentado pela fortuita possibilidade de se beneficiar
dos ganhos propiciados pelo câmbio sobrevalorizado.

A incongruência é ainda mais evidente quando se
observa que aqueles que estão aproveitando uma cir-
cunstância conjuntural para maximizar lucros não
têm repassado os ganhos ao consumidor brasileiro.
Seria justo conceder-lhes imposto menor? Não há ra-
zão concreta para isso, pois nossas fábricas de têxteis
e confecção estão capacitadas a suprir o mercado in-
terno, apesar das dificuldades relativas aos preços dos
insumos e matérias-primas e da concorrência desi-
gual com empresas estrangeiras.

Prova de que, apesar de todos os problemas en-
frentados, a indústria têxtil e de confecção do Brasil
tem capacidade de suprir o consumo interno é abas-
tece 95% do mercado nacional. As próprias empresas
varejistas do setor informaram recentemente o go-
verno que 90% do que vendem são constituídos por
produtos nacionais. Ademais, o segmento do vestuá-
rio, com ociosidade atual de 17%, pode ampliar bas-
tante sua produção, se houver demanda.

Portanto, é inconsequente preconizar mais facilida-
des para a importação. A Fiesp acaba de mostrar que,
em 2010, registrou-se o déficit recorde de US$ 70,9 bi-
lhões na balança comercial da indústria brasileira. Se
continuarmos estimulando indefinidamente esse rom-
bo, de nada adiantará importar roupas, pois não tere-
mos a quem vendê-las, já que estaremos criando em-
pregos e renda apenas do outro lado do mundo. ■
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