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Brasileiros preferem
o livre mercado

Mercosul
20 anos depois

✽
●

✽
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ALEXANDRE
BARROS
portal da revista
britânica The
Economist (7/4)
publicou os resultados surpreendentes de
pesquisa a respeito do apoio dos
brasileiros ao livre mercado:
67% o apoiam. O País está em
segundo lugar, abaixo apenas da
Alemanha e razoavelmente acima dos EUA, a pátria mãe do capitalismo do século 20. O resultado contradiz boa parte do que
anda pela mídia e a maioria ainda das declarações de autoridades governamentais.
Viva!
Visto tradicionalmente como
o patinho feio do apoio ao livre
mercado e cercado de declarações oficiais intervencionistas e
afavordoEstado“indutordodesenvolvimento” e coisas que
tais, 43% dos brasileiros surpreenderam ao concordar fortemente com a afirmação de que a
economia de livre mercado é o
melhor sistema econômico. Somados aos 24% que concordam
emparte coma afirmação,o Brasilficoubemacimadeoutrospaíses considerados pelo senso comum (que é o menos comum de
todos os sensos) fortes bastiões
do livre mercado.
Qualquerpesquisaéumretrato que se tira de uma realidade.
Bem feita, reflete a realidade.
Prefiro acreditar que tenha sido
o caso desta. Outra pesquisa, daqui a algum tempo, pode mostrar uma foto diferente. Mas vamo-nos ater um pouco à análise
da realidade desta pesquisa.
A primeira coisa que chama a
atenção é uma aparente dissonância cognitiva entre o que
acham os brasileiros entrevistados pela pesquisa e boa parte
das elites políticas e burocráticas brasileiras. Na sua maioria,
elas descreem do apoio que o livre mercado tem por parte dos
brasileiros. Muitos serão apanhados de surpresa. Fiquemos
alerta, porque choverão contestações à pesquisa. Isso porque
ascrençasdo Estadobrasileiro e
da maior parte dos governos
(mesmo os mais liberais) sempre mantiveram a cantilena da
conveniência e do desejo da populaçãobrasileira dequeo intervencionismo estatal seria a melhor opção.
Mas a realidade mostrou-lhes
que a parte mais sensível do corpo humano é mesmo o bolso.
Em geral utilizado para justificar penas monetárias e multas
paratransgressões,oditadoagora pareceaplicar-se muito fortemente às benesses monetárias.
Trocado em miúdos, o povo
está com mais dinheiro e aprendeu que pode ganhar mais ainda
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e viver melhor, em que pese a
pressão do Estado para que as
pessoas adotem atitudes menos
liberais.
Mais irônico ainda é que isso
tenha ocorrido depois de oito
anosdegovernoLula,consideradopormuitosumgovernoclaramente “de esquerda”, e da eleição de Dilma Rousseff, que confirmou apredileção do povo brasileiro por um governo de continuação,masquepermitiu queos
pobres melhorassem de vida
(ver meus artigos O dia em que os
pobres enriqueceram, Banco Central, o amigo do pobres e Uma
perspectiva liberal do Bolsa-Família, publicados neste espaço).
OBancoCentraleraumacaixapreta demoníaca para o governo
Itamar Franco. O Bolsa-Família
era a grande indignação para as
elites, porque, alegadamente,
iria dar dinheiro aos pobres sem

Falta aceitar que mais
dinheiro circulando
produz mais progresso
para todos e cada um
que eles precisassem trabalhar.
O fim da inflação matou a noção
predominante entre os economistas inflacionistas (que adoram se chamar de “desenvolvimentistas”) de que ela era boa e
acelerava o desenvolvimento.
A percepção equivocada da
oposição sobre o Bolsa-Família
ignorouumdosaspectosbásicos
de economia: a vida fica mais fácil para todos, simplesmente, se
existir dinheiro. O leitor perguntará: mas como existir dinheiro?
Ele sempre existiu. Isso não era
verdade. Em boa parte do Norte
edoNordestenãohaviadinheiro
comoosurbanosmodernosoentendem,istoé,comoummeio de
troca que facilita o comércio e a
indústria (aqui considerada como qualquer tipo de produção).
Isso porque, com a existência de
dinheiro, as pessoas podem trocar habilidades e competências
com muito mais eficácia, produzindo aquilo em que são mais
competentes (por exemplo, buchadadebode),econsumirserviçoscomoosdecabeleireiros,manicures,ouvendedoresdeprodução agrícola.
Não sei se o Bolsa-Família e
seus predecessores atiraram no
quevirameacertaramnoquenão
viram, mas, claramente, foi bom
para o capitalismo brasileiro.
Em reunião recente com banqueiros, quase todos do Sul e do
Sudeste(sóumdoNordeste),notei um desconhecimento total
dossulistasda capilaridadeexercidapeladistribuiçãodeumpouco de dinheiro (o Bolsa-Família
custaoequivalenteamaisoumenos sete Senados Federais, barato, portanto).
O banqueiro do Nordeste ficou pasmo com o desconhecimentodeseuscolegas.Suaspala-

vras: “Minha família tem banco
há três gerações e nosso negócio
semprefoimuitolimitado.Apartir da existência de dinheiro no
Nordeste, os negócios do banco
cresceram e até precisamos
criar uma empresa para transportar dinheiro, antes praticamente inexistente” na região.
Esperemos que esses resultados reduzam a dissonância cognitiva das elites que vestem togas esquerdistas e as ajudem a
buscar uma consonância, ajustando suaspercepções aoque os
brasileiros querem, por razões
simples:seminflaçãooPaíscresce mais sustentavelmente e
com dinheiro no bolso as pessoas progridem mais, fazem
mais negócios e todas melhoram de vida.
É irrelevante a retórica que o
governo utilizará se o resultado
for bom. Como dizia Deng Xiaoping, não importa a cor do gato,
desde que ele mate o rato.
Falta aceitar que mais dinheiro circulando produz mais progressoparatodoseparacadaum,
e as pessoas serão mais felizes.
O próximo passo é liberar dinheiro que o governo expropria
doscidadãospormeiodeimpostosaltíssimos e o deixe nas mãos
de quem produz e ganha, para
gastar como quiser.
O somatório das felicidades
pessoais é fator fundamental da
felicidade coletiva.
✽
PH.D. EM CIÊNCIA POLÍTICA, É DIRETOR-GERENTE DA EARLY WARNING:
RISCO POLÍTICO E POLÍTICAS PÚBLICAS. EMAIL: ALEX@EAW.COM.BR

RUBENS
BARBOSA
uando da criação do Mercosul pelo Tratado de Assunção, de 26 de
março de 1991,
as circunstâncias políticas e comerciais
erammuitodiferentesdasexistentes hoje. A prevalência das
visões nacionais, as diferenças
surgidas na América do Sul e a
emergênciada China comoprimeiro parceiro comercial de
muitospaísesdaregião,inclusive o Brasil, tornaram a negociação no âmbito do Mercosul
mais difícil.
Em seu início, o Mercosul estava voltado para a integração
econômica e comercial. As negociações para a abertura dos
mercados dos países-membros
foram importantes para as empresas brasileiras, servindo como um exercício útil para o
acompanhamento e a negociação de acordos regionais e multilaterais.Amotivaçãoparapromover a liberalização comercial e a coordenação macroeconômica com vista a chegar a um
mercado comum foi sendo aos
poucos perdida.
OsdescumprimentosdoTratado de Assunção começaram
em 1995, quando a Tarifa ExternaComum(TEC)entrouemvigência e o grupo passou para a
fase de união aduaneira. Todos
os países estavam imersos em
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graves crises econômicas.
Ao longo dos anos, em especial nos últimos quatro ou cinco,
com as crescentes dificuldades
institucionais para fazer avançar o projeto de integração, como inicialmente concebido, os
países,lideradospeloBrasil,passaram a dar ênfase aos aspectos
políticos e sociais das relações.
Embora essas novas ênfases representem uma distorção do
Tratado de Assunção, muitos
veem tais medidas como igualmente importantes para a integração regional. Esse processo,
no entanto, vive hoje um momento de crise institucional,
que, caso fosse superada, poderia fazer crescer ainda mais o relacionamento comercial entre
os países-membros.
Os atuais órgãos do Mercosul
funcionam de maneira precária,
oquenãopermitiumaioresavan-

O Brasil deveria liderar
os esforços para retomar
o projeto inicial de
liberalização comercial
ços nas negociações. O Tratado
deAssunçãocontinuousendoseguidamente desrespeitado por
todos os países-membros, com
crescentes exceções quanto à
TEC, aplicada apenas a cerca de
35% dos produtos, e restrições às
exportações, como licenças préviaserestriçõesvoluntárias,contrárias à letra e ao espírito do tratado.Afrequentemudançaderegras gera insegurança jurídica e
incerteza para os investidores e
paraasempresasindustriaiseexportadoras.Essesfatosnãoimpedem que empresas individuais
aproveitem as oportunidades de
comércioedeinvestimentoexistentes nos países do Mercosul,
como ocorre com as brasileiras.
Anecessidadedeavançosinstitucionais, para corrigir os rumos
doMercosul, deverá exigir esforços adicionais para fortalecer a
TEC,omecanismodesoluçãode
controvérsias, o sistema normativo, o Parlamento e a transformação do sistema de votação de
consensual para ponderado.
Os números do intercâmbio
comercialintrablocosãobastante positivos e alcançaram níveis
recordes (US$ 45 bilhões) em
2010.NãosãoasvirtudesdoTratado de Assunção, contudo, que
despertam o ativismo do setor
privado nos países-membros. A
realidade é que o Mercosul comercialperdeuimportânciarelativa. No caso do Brasil, as trocas
dentro do bloco representavam,
em 1998, cerca de 17% do comércio exterior brasileiro. Em 2010,
caíramparacercade 9% do total.
Mesmoreconhecendoo reduzido impacto para a estrutura
produtiva nacional e a quase
marginalidadeparaasnecessidades brasileiras de modernização
produtiva,oprocessodeintegra-

Américo de Campos (1875-1884)
Nestor Rangel Pestana (1927-1933)
Plínio Barreto (1927-1958)

ção sub-regional é um ganho políticoeeconômicoparaospaísesmembros,pelarelevâncianoplano estratégico-diplomático.
Para ser objetivo, e não parecer apenas negativo, não se devem esquecer os avanços que
ocorreramrecentementenoprocesso de negociação. Depois de
seis longos anos de discussão e
impasses,foramaprovadosoCódigo Aduaneiro, com algumas
concessões contra o livre-comércio, para entrar em vigor até
2019,agradualeliminaçãodadupla cobrança da TEC, em etapas
sucessivas que terminarão em
2017, e a distribuição da renda
aduaneira. Foram feitos avanços também no Fundo para a
Convergência Estrutural (Focem), que hoje sobe a US$ 470
milhões. Com recursos do Focem, em larga medida integralizados pelo Brasil, estão sendo financiados nove projetos, no valor de US$ 800 milhões, para a
construção de estrada no Paraguai e a instalação de linhas de
transmissão elétrica na Argentina, no Paraguai e no Uruguai.
No tocante à agenda externa,
a prioridade atribuída, nos últimos oito anos, às negociações
multilateraisdaRodadaDohaexplica, em parte, a parcial paralisia dos entendimentos mantidos pelo Mercosul. O reduzido
número de acordos comerciais
assinados (Israel e Egito) e em
negociação é resultado tanto
dos interesses conflitantes como da dificuldade de entendimento entre os quatro paísesmembros.Impõe-seaflexibilização das regras para permitir que
cada país possa negociar individualmente. O fracasso da rodada e as dificuldades para avançar
nosentendimentoscomaUnião
Europeia, sobretudo agora, com
as hesitações da Argentina, deixaram o Mercosul em situação
deisolamento.OingressodaVenezuela poderá tornar esse quadro ainda mais complicado.
A fidelidade do Brasil ao Mercosul durante o governo anterior, apesar da perda de espaço
para outras instituições recémcriadas, como a Unasul, pela superposição de competências,
foi uma garantia da não desintegração do subgrupo regional.
É em meio a uma crise institucional que o Tratado de Assunçãocompleta20anos eoMercosulse tornacadavezmenos relevante no contexto do comércio
exterior brasileiro.
É o momento de termos uma
ideia clara do que se quer para o
Mercosul.EoBrasildeverialiderar, com vigor, os esforços para
retomaro projeto inicialde liberalização comercial.
✽
EX-COORDENADOR DA SEÇÃO NACIONAL DO MERCOSUL (1991-1993),
É PRESIDENTE DO CONSELHO
DE COMÉRCIO EXTERIOR DA FIESP

Fonte: O Estado de S.Paulo, São Paulo, 12 abr. 2011, Primeiro Caderno, p. A2.

Fórum dos Leitores
GOVERNO DILMA
Cem dias

Está difícil administrar a herança
maldita de Lula. A política fiscal
mostra-se tímida e ineficaz diante de tantas promessas e dos acertos com parceiros para assegurar
a eleição da presidente Dilma. A
alternativa de aumentar juros para frear a alta da inflação, que alegra os banqueiros, atrairá mais capital externo, levando a um câmbio que inibe uma carteira variada de exportação e expõe mortalmente nossa indústria aos importados. Insiste-se num projeto de
trem-bala financiado pelo
BNDES, em vez de se resolver a
crise no transporte urbano das
grandes capitais. O governo interfere na Vale, mas não consegue
melhorar a eficiência dos Correios nem dar solução aos aeroportos. E agora vamos celebrar a
exportação de carne suína para a
China, mais uma commodity que

só fará aumentar o desequilíbrio
da balança comercial e baixar
mais o dólar. Isso em cem dias!
CARLOS ÁVILA
c.avila@modusoperantis.com.br
São Paulo

Resumo

Os cem dias podem ser resumidos assim: omelete na Ana Maria
Braga, aumento da Bolsa-Família, anúncio do “pacotinho” de
cortes no Orçamento, aumento
da carga tributária (vide IOF) e
demissão de Roger Agnelli. Esperava um pouco mais de Dilma...
ROBERTO SARAIVA ROMERA
robertosaraivabr@gmail.com
São Bernardo do Campo

POLÍTICA ECONÔMICA
Inflação em alta

Prezada presidente, onde está o
seu compromisso com o domí-

nio da inflação?! Como dona de
casa, já percebi no meu bolso que
o mês está acabando antes de 30
dias! A senhora vai melhorar o
País ou o povo vai voltar a sofrer
com a inflação? Sou da época em
que corríamos ao supermercado
para fazer estoque de óleo, leite,
papel higiênico, carne e frango,
para nos defendermos da alta
dos preços! Não vá perder o
boom do crescimento, lembre-se
do que prometeu: inflação no Brasil nunca mais! Sua popularidade
está em jogo. Que Deus proteja
este país e nossa cesta básica!
CECILIA MIKLOS DALE
ceciliamdale@hotmail.com
São Paulo

atrevida ignorância abissal, o ministro da Fazenda ostenta um saber econômico meia-boca. Em
comum, um completo desprezo
pela realidade e uma fidelidade
canina ao princípio aético de que
“os fins justificam os meios”.
ALEXANDRE DE M. MARQUES
ammarques@uol.com.br
São Paulo

IOF

Sr. Mantega, é incompetência,
sim, do governo e do senhor. Se
soubessem o que fazer da economia, teriam aplicado esse conhecimento em 2003, e não mantido
a “herança maldita” de FHC!

Os fins e os meios

TANIA TAVARES
taniatma@hotmail.com
São Paulo

É muito caridoso o nosso Estadão (Mantega no país da fantasia, 10/4, A3). O comissário Mantega não exibe tranquilidade. Enquanto o seu criador exibia uma

Ainda a herança

Que nome o tagarela Lulla daria

à herança que deixou à sucessora, cujo governo, antes do quarto
mês, leva a gasolina a R$ 2,90 e o
álcool a R$ 2,28? E ainda a inflação, os preços no supermercado
nas alturas... O “cara” (e os companheiros) conseguiu estragar o
que FHC tinha arrumado. Imagino o que teria acontecido no Brasil se o Lulla tivesse ganho antes
de a casa estar arrumada, no primeiro mandato de FHC.
CARLOS R. GOMES FERNANDES
crgfernandes@uol.com.br
Ourinhos

Câmbio

Sobre a desvalorização do dólar,
sugiro a posição contida na frase
atribuída a dom João VI: “Se não
sabemos o que é melhor para nós
fazermos, o melhor que temos a
fazer é não fazermos nada”.
RONALDO C. DE MENDONÇA
bisaregina@gmail.com
São José dos Campos

JUSTIÇA RÁPIDA
Panaceia

Com real apreço li o artigo A panaceia da Justiça rápida (11/4,
A2), de autoria dos ilustres criminalistas Alberto Zacharias Toron
e Fábio Tofic Simantob, acerca
das cogitadas medidas de ordem
constitucional para encerramento de demandas nas instâncias ordinárias, restringindo-se o acesso
aos tribunais superiores a ações
rescisórias, na busca da dinamização dos processos. Como advogado militante há quase 40 anos,
concordo com os autores e anoto que, no cível, o que eles relatam ocorre de modo similar: a
juntada de petições demora às vezes dois ou três meses; as publicações pela imprensa estão atrasadas em semanas em primeiro
grau, às vezes em meses em segundo; alguns cartórios judiciais
não contam senão com um serventuário por seção. Este é o ver-

