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OPINIÃO

Muito se tem falado sobre os números divulgados
pelo Censo 2010, realizado pelo Instituto Brasileiro
de Geografia e Estatística (IBGE). E o que vemos é
que o número de brasileiros em idade ativa está em
seu auge e atinge dois terços da população.

Mas na prática, o que isto significa? Do ponto de
vista do varejo de material de construção, esta ati-
vidade intensa do trabalhador brasileiro em faixa
etária produtiva, somada ao mercado aquecido e
pleno de oportunidades, agita nosso segmento so-
bremaneira. Esse trabalhador quer reformar a casa,
melhorar suas condições de vida, quer ter acesso à
moradia digna. O aumento do número de pessoas
trabalhando dentro de uma casa e — a consequente
ampliação da renda familiar — aumenta o consumo
do varejo como um todo, em especial do comércio
de material de construção.

Paralelamente a esse fenômeno demográfico,
vemos mudanças sensíveis na economia brasilei-
ra. Nos últimos anos, milhões de pessoas migra-
ram da linha da pobreza para a classe C. No perío-
do do governo Lula, a economia cresceu 37,3%.
As exportações do país mais que triplicaram. A
inflação caiu de 12,5%, para 5,6% ao ano. A taxa
básica de juros reais também cedeu de 15%, para
6%. O desemprego foi reduzido à metade. A dívi-
da externa com o FMI foi paga e mais de 14 mi-
lhões de novos empregos foram criados. Esse pe-
ríodo foi marcado pelo crescimento econômico,
expansão dos programas de transferência de ren-
da, do crédito popular e aumento do salário míni-
mo. A população mais carente diminuiu de 33%
do total dos brasileiros em 2001, para 15,5% em
2008. E esta tendência continua.

Diante deste quadro, para o brasileiro desta
classe C ascendente, hoje em dia, reformar a casa
é sinal de status. Assim, o varejo de material de
construção é favorecido. É esta classe social que
tem puxado nossas vendas, com um perfil cada
vez mais exigente. Ela quer ter cerâmica em casa,
quer ter acesso a itens de decoração, quer ter uma
casa pintada e bem acabada.

De acordo com os especialistas, este pico de
trabalhadores na ativa deve durar uns 30 anos.
Eles também apontam a necessidade de se criar
espaços para absorver todo esse potencial de tra-
balho. Para nos sairmos bem nesta tarefa, temos
de manter um crescimento de 4% ao ano, para
que neste período de 30 anos possamos duplicar
nosso PIB (Produto Interno Bruto).

E como fazer para que esta força produtiva
gere mais riqueza para mantermos o crescimen-
to? A chave para a questão está num ponto que
venho repetindo já há algum tempo: a qualifica-
ção da mão de obra. Com um real aumento da
produtividade poderíamos criar uma “poupan-
ça” para aliviar, no futuro, a assistência social
das pessoas já em idade avançada.

Este é o momento de colocarmos nossas forças
produtivas empenhadas ao máximo. Trabalhar
muito, investir em qualificação profissional, ge-
rar renda e aproveitar o potencial de consumo da
nossa população economicamente ativa são pon-
tos fundamentais para aproveitarmos este mo-
mento peculiar. ■
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Recentemente ressurgiu o debate sobre a necessi-
dade de novos avanços em torno da desindexação
da economia brasileira. De fato, pouco se avançou
nesse sentido nos últimos anos.

Sob essa perspectiva, vale lembrar que até o su-
cesso da estabilização da inflação em patamar bai-
xo, a partir da implementação do Plano Real em
1994, a economia brasileira era altamente indexa-
da. Isso era um claro reflexo do período de inflação
alta com o qual o país conviveu ao longo de déca-
das, quando o sistema criou dispositivos automáti-
cos de reajustes de preços e salários pela inflação
passada. Os dispositivos contribuíam para retroali-
mentar o processo inflacionário e, conjugados com
os equívocos econômicos do passado, tornavam
inúteis a utilização de instrumentos convencionais
de política econômica para controlar a inflação.

Os programas de estabilização da década de
1980 e do início da década seguinte não consegui-
ram lidar de forma adequada com a problemática
da indexação, o que contribuiu para que estes fra-
cassassem e a inflação voltasse com mais vigor.

O Plano Real e suas medidas complementares
foram relativamente bem-sucedidos em lidar com
a indexação, não permitindo reajustes nos contra-
tos com periodicidade inferior a 12 meses.

No entanto, passados mais de 15 anos, ainda per-
sistem resquícios do período de inflação alta na nossa
economia. Inúmeros contratos possuem dispositivos
de reajuste automático pela inflação passada, ainda
que em periodicidade anual. Esse tipo de instrumen-
to só tem sentido se os agentes não confiarem inteira-
mente na manutenção da inflação em patamar baixo
e desejarem uma espécie de defesa automática con-
tra a aceleração da inflação.

Do ponto de vista econômico, porém, a existên-
cia de algum grau de indexação na nossa economia
impõe um esforço maior do governo no sentido de
trazer a inflação a um patamar mais baixo. Nesse
contexto, a indexação promove uma espécie de ri-
gidez da inflação, uma vez que uma parcela signifi-
cativa dos preços e contratos são reajustados pela
inflação passada. Fica claro, nesse sentido, que
para se reduzir o patamar inflacionário, os preços
dos itens não sujeitos à indexação devem variar a
um nível mais baixo em relação à inflação passada.

Nessa lógica, a comparação relativa com um am-
biente econômico onde a indexação não está presente
é digna de nota. Na ausência de indexação, o compor-
tamento dos preços reflete de maneira mais clara as
condições do mercado (oferta e demanda). Isso signi-
fica que, caso o Banco Central deseje derrubar a infla-
ção, uma política monetária contracionista tem efeito
sobre o conjunto de preços da economia e não apenas
sobre aqueles não indexados (ou conhecidos como li-
vres). Em outras palavras, na ausência de indexação, a
tendência é que a inflação caia mais rapidamente e
que a política monetária não tenha que ser tão contra-
cionista para reduzir o ritmo de alta dos preços (ou
pelo menos não por um prazo tão prolongado).

O governo reintroduziu o tema da desindexação
nas últimas semanas e se move na direção correta.
A questão, nesse sentido, é saber se o ressurgimen-
to desse tema é oportuno em um momento em que
a inflação medida pelo IPCA em 12 meses superou o
limite superior da meta estabelecida. ■
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Os programas de estabilização da
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NESTA EDIÇÃO

Geraldo Magela/Ag. Senado

O senador, que assumiu a liderança do DEM em um
momento conturbado para o partido, credita o sucesso
da empreitada do seu ex-aliado Gilberto Kassab ao
esforço do Palácio do Planalto, que teria encontrado
a fórmula ideal para ampliar sua base. ➥ P12

Para José Agripino, “as digitais do
governo estão na criação do PSD”

Divisão do grupo JBS que faturou R$ 1,2
bilhão no ano passado lança produtos
não lácteos, como pizza, sanduíches e até
vinagre balsâmico para incrementar o portfólio
com produtos de maior valor agregado. ➥ P26

Vigor diversifica oferta de
produtos e vai além dos lácteos

Farmacêutica cria central de distribuição única com a
Segmenta, adquirida em 2010, e amplia leque de produtos
para hospitais. Próxima meta é encontrar parceiros
para atuar em diagnósticos, diz Maria Del Pilar Muñoz,
diretora de sustentabilidade e novos negócios. ➥ P24

Eurofarma investe em expansão
na área de insumos hospitalares

Governo brasileiro estuda a transferência
de tecnologia desenvolvida pelo Instituto dos
Registros e do Notariado português, que promoveu
uma revolução contra a burocracia. Antes, abrir
uma empresa no país demorava 37 dias. ➥ P30

Portugal reduz prazo para abertura
de empresas a 37 minutos

Marcela Beltrão
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