
“Uma solução política
começa a tomar forma”

“Temos que desatar
um nó muito difícil”

AS FRASES

Jan Kees de Jager, ministro das Finanças da Holanda,
sobre a reunião de cúpula emergencial dos líderes da União
Europeia, depois de os ministros das Finanças da região
reconhecerem, pela primeira vez, que alguma forma de
moratória da dívida grega possa ser necessária para reduzir
o déficit do país e interromper o contágio de Itália e Espanha.
A reunião de emergência deve ocorrer na sexta-feira.
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Fraçois Fillon, primeiro-ministro francês, ao admitir que
emissários do ditador da Líbia, Muamar Kadafi, estão em
contato com membros da Otan para dizer que o líder líbio
está pronto para deixar o poder, no mais recente sinal de uma possível
solução negociada para encerrar a crise na Líbia. As potências da Otan até
agora tinham se centrado firmemente nos ataques aéreos e em apoiar os
rebeldes tentando derrubar Kadafi. Mas, após cinco meses de insurreição e
sem nenhum sinal de avanço, as atenções se voltam para uma solução política.

É muito louvável o fato de a economia orçamentária da União manter-se 1,2
ponto percentual acima do montante necessário à manutenção da estabilida-
de da dívida pública em relação ao PIB, conforme anunciou recentemente
Márcio Holland, secretário de Política Econômica do Ministério da Fazenda.
Louvável, mas insuficiente para um país que, como o Brasil, acaba de promo-
ver a inclusão socioeconômica de 30 milhões de habitantes e cuja popula-
ção, agora predominantemente de classe média, está ávida por exercer o di-
reito ao consumo, inerente ao capitalismo democrático contemporâneo.

No entanto, o avanço indicado por Holland mostra-se insuficiente por-
que, numa conjuntura de otimismo, confiança, baixo desemprego e cres-
cente nível de investimentos, em que há forte pressão sobre os preços, o
combate à inflação começa com o equilíbrio fiscal, e este não se soluciona
com o superávit primário das contas do governo. É necessário verificar,
conforme recomenda a boa e inexorável matemática contábil, quanto se ar-
recada, quando se gasta, incluindo o montante despendido com o serviço
da enorme dívida pública, e quanto sobra ou falta.

Infelizmente, o resultado verdadeiro dessas operações de soma e subtra-
ção tem sido, sistematicamente, um indisfarçável saldo negativo muito gran-
de, semanticamente atenuado pelo mito do superávit primário, mas realisti-
camente nocivo à economia nacional, pois, além de reduzir o aporte de re-
cursos em prioridades como educação, saúde e infraestrutura, é um dos fato-
res inflacionários. Em decorrência da elevada dívida pública, o governo aca-
ba cortando investimentos e/ou aumentando impostos, medidas com impac-
tos diretos na inflação. Simultaneamente, para aliviar a pressão sobre os pre-
ços, o Copom eleva a taxa básica de juros, aumentando o custo das empre-
sas, onerando os investimentos, tornando mais caro para o bolso dos brasilei-
ros o crédito para consumo e agravando o serviço da dívida pública. Assim,
esse estratégia pode aprofundar a queda donível de atividade e gerar efeitos
colaterais negativos, como a intensificação do processo de apreciação cam-
bial e o aumento das despesas do governo com juros, que já alcançaram o
montante de R$ 195 bilhões em 2010 e deverão atingir cerca de R$ 210 bi-
lhões em 2011. Cria-se, assim, um círculo vicioso, cuja solução está muito
distante do mero superávit. Por isso é preciso considerar que a prática de
paulatino aumento da Selic não tem sido eficaz para controlar a inflação.

A política econômica do governo mostra-se correta em numerosos aspec-
tos. Isso pode ser comprovado pelo índice médio de crescimento do PIB nos
últimos anos, a ampliação expressiva do número de habitantes incluídos no
mercado consumidor, a invejável performance no enfrentamento da crise
mundial, o menor desemprego na série histórica desse indicador fundamen-
tal, o elevado nível de investimentos produtivos externos e as perspectivas
positivas para o presente e o próximo ano. Tudo isso, porém, foi feito sobre
uma estrutura de Estado antiquada e um marco legal anacrônico. É preciso
modernizar a máquina administrativa e atualizar o arcabouço das leis que re-
gem a economia. O importante é que se criaram condições necessárias, inclusi-
ve no tocante à confiança interna e internacional, para os próximos passos essen-
ciais: a racionalização e modernização administrativa do setor público, combina-
da com uma adequada reforma tributária. Teremos, assim, o verdadeiro equilí-
brio fiscal, podendo ampliar investimentos estatais em áreas decisivas, como in-
fraestrutura, e estabelecendo bases seguras para crescer sem temer a inflação. ■

O mito do superávit
primário brasileiro

Na medida em que avançamos no século XXI, temos o privilégio de viven-
ciar uma verdadeira revolução na forma como negócios e sociedade se rela-
cionam. Seja por conveniência ou por consciência, vemos a chamada respon-
sabilidade social corporativa se alterar de maneira radical. Até as últimas dé-
cadas do século passado, pensadores neoliberais, como o Prêmio Nobel Mil-
ton Friedman, ajudaram a formar gerações de executivos para os quais as úni-
cas obrigações sociais de um negócio deveriam ser o cumprimento da legisla-
ção e a maximização do retorno ao acionista. Agora, em tempos de sustenta-
bilidade e crises, essa visão vem perdendo força e, em seu lugar, emerge
uma nova proposta: a geração de valor compartilhado.

Descrito por Michael Porter e Mark Kramer, dois importantes autores liga-
dos à Universidade de Harvard, este conceito vem sendo adotado por diver-
sas corporações ao redor do mundo. Por meio dele estabelece-se um novo
patamar para a responsabilidade social corporativa, o que interfere decisiva-
mente na estratégia dos negócios. O foco agora é gerar retorno ao acionista
ao mesmo tempo em que se ajuda a sociedade a enfrentar seus grandes desa-
fios, sejam eles sociais, ambientais ou econômicos. Os autores argumentam
que essa nova visão deverá ser o motor da inovação e o melhor caminho para
o crescimento dos negócios em uma nova era do capitalismo.

Na medida em que este conceito é adotado por um número crescente de em-
presas, há uma clara transformação na razão de ser dos negócios, o que exige dos
executivos acessarem um novo modelo mental, novas competências e habilida-
des. Esta inteligência específica, na maioria das vezes, não está instalada nas equi-
pes de negócio e adquiri-la se torna um fator essencial para o sucesso no novo
cenário competitivo. É justamente por permitir às empresas acessarem um co-
nhecimento e uma inteligência que não são naturais no seu ambiente que a cola-
boração intersetorial vem ganhando espaço na agenda das corporações

Um caso interessante no Brasil é o Clube da Reforma. Com o desafio de
melhorar a qualidade habitacional das populações de baixa renda, a iniciati-
va reúne fabricantes de materiais, bancos com linhas de crédito para refor-
ma e construção, ONGs ligadas aos movimentos de moradia popular, coope-
rativas, universidades, sindicatos, organizações setoriais e órgãos governa-
mentais, além de institutos e fundações empresariais. A proposta é juntar os
três setores para debater os problemas, trocar conhecimentos e promover
sinergias que possam resultar em soluções aplicáveis e úteis ao mercado.

Apesar desta lógica colaborativa não ser de fácil assimilação ao ambiente
empresarial, o esforço pode valer a pena. Para os negócios, estar em contato
com quem lida com o desafio de reformar ou construir casas com qualidade
e baixo custo, pode trazer conhecimentos essenciais para melhorar a perfor-
mance neste mercado. Dados da DataPopular mostram que o consumidor de
baixa renda é responsável, por exemplo, por 68% do varejo da construção.
Já para a sociedade, esse processo pode resultar em produtos mais baratos e
funcionais que permitirão a construção de casas melhores gastando menos.

O Clube da é apenas um exemplo de colaboração intersetorial. Dia após
dia, vemos iniciativas surgirem na medida em que a cultura do valor compar-
tilhado se dissemina no meio empresarial, Um feliz sinal dos novos tempos,
da nova relação empresa e sociedade e do novo estatuto da responsabilidade
social corporativa. Não se trata mais de fazer o bem para compensar o lucro,
mas de lucrar colaborando com a superação dos desafios da sociedade. ■

Antoninho Marmo Trevisan
Presidente da Trevisan, membro do Conselho
de Desenvolvimento Econômico e Social
e do MBC Movimento Brasil Competitivo

O novo perfil da responsabilidade
social corporativa

O resultado verdadeiro dessas operações
de soma e subtração tem sido um indisfarçável
saldo negativo nocivo à economia nacional

Não se trata mais de fazer o bem para compensar
o lucro das empresas, mas de lucrar colaborando
com a superação dos desafios da sociedade

Rafael Gioielli
Gerente de pesquisa e desenvolvimento
do Instituto Votorantim
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 13 jul. 2011, Primeiro Caderno, p. 39.




