
OInstituto Nacional de Processamento de
Embalagens Vazias (Inpev) vai estender sua
atuação para a reciclagem de sacaria de sementes
de milho e algodão e de produtos saneantes
e desinfestantes de uso profissional. ➥ P14

Inpevamplia reciclagem com
Syngenta,Bayer,Monsanto e Dow

Seguindoo modelo já usado nos Estados Unidos
e Portugal, a Odebrecht está estruturando um fundo
de previdência privada para os 20 mil funcionários
que têm emAngola. O foco são participantes locais
e não brasileiros expatriados. ➥ P28

A dificuldade é atribuída às incertezascomo o cenário
externo, principalmente com a economia dos EUA
e Europa. SegundoMartinEscobari, da Advent,
o impassetambém se dá pelo crescimento do país
não se refletir no preço das ações. ➥ P31

Odebrecht leva fundodepensão
afuncionários angolanos

Paragestordeprivate equity,está
difícil colocar preço emempresas

Berço da Porsche e da Mercedes-Benz, a cidade
é o sexto principal destino turístico na Alemanha.
Também realiza o segundo maior festival da
cervejado país, perdendo apenas para a Oktoberfest
de Munique. ➥ P27

Stuttgart,acidadeda Porsche eda
Mercedes, também atrai turistas

Mauricio Sinonetti

Henrique Manreza

Para o Plano Brasil Maior (PBM), anunciado no dia 2 de
agosto, o foco da nova política industrial está no estí-
mulo à inovação e à produção nacional para alavancar
a competitividade da indústria nos mercados interno
e externo. Daí, seu slogan: “inovar para competir,
competir para crescer”. O PBM conta com retaguarda
forte para posicionar a inovação em tão elevado nível
de importância. Para Karl Marx, o progresso técnico é
a arma de que dispõem os empresários na desenfreada
busca de lucros maiores que move o capitalismo. Jose-
ph Schumpeter, que ampliou o conceito para além da
inovação tecnológica para incluir a abertura de merca-
dos, novas fontes de matérias-primas e novos canais
de vendas e de financiamento, mostrou que a inova-
ção rompe a rotina, sacode a estrutura econômica e
promove o desenvolvimento.

Por isso, o Plano acerta em cheio nas medidas de re-
forço à inovação. Um exemplo: o BNDES instituiu pro-
grama voltado à empresa como um todo em seus objeti-
vos de inovação, complementando uma atuação con-
vencional de apoio a atividades específicas visando o
avanço tecnológico. É a empresa e seu conjunto de ativi-
dades inovadoras que passa a ser o objeto do apoio, o
que aproxima muito mais a política industrial brasileira
da visão schumpeteriana de inovação. Isto abre a possi-
bilidade do financiamento de atividades não tecnológi-
cas, mas igualmente inovadoras do ponto de vista em-
presarial, como a internacionalização das empresas.

Mas, mesmo no caso de países líderes industriais, as
empresas e os setores não são permanentemente inova-
dores, o que significa dizer que, como um sistema, a in-
dústria de um país depende de outros fatores na defini-
ção de sua capacidade de competir com o produto pro-
duzido no exterior. Para conquistar maior competitivi-
dade as economias que mais se destacam têm, além de
grande atividade inovadora, primorosa produtividade e
não descuidam de uma “competitividade sistêmica”
que, igualmente, é de primeira linha. Reside aí uma lacu-
na no PBM. Não há no Plano uma única palavra sequer
sobre produtividade, muito embora, a nosso ver, o te-
ma merecesse constar como um desafio ousado da polí-
tica industrial e para ele deveriam ser endereçados pro-
gramas, incentivos e metas específicos. Essas observa-
ções não retiram validade às iniciativas para incentivar
a formação de técnicos e engenheiros e promover o in-
vestimento em capacidade produtiva, as quais contri-
buirão para elevar a produtividade industrial do país.

Por escapar à sua alçada, o Plano Brasil Maior não po-
deria abordar as questões da competitividade sistêmi-
ca, como a ordem tributária inadequada, a baixa quali-
dade da infraestrutura e o alto custo do capital de tercei-
ros. Mas o efeito conjunto dessas distorções é devasta-
dor sobre a competitividade do produto nacional. O
mesmo vale para o câmbio. A intensidade da valoriza-
ção da moeda nos últimos anos sobrepujou largamente
quaisquer ganhos obtidos com o aumento da produtivi-
dade e a inovação empresarial. Para o Brasil competir
mais e melhor, inovar é imprescindível, mas sem
maior produtividade e políticas de suporte ao setor pro-
dutivo, nem mesmo uma boa política industrial será su-
ficiente para mudar de direção o processo que está le-
vando a uma crescente perda da posição do produto
brasileiro no exterior e também no mercado interno. ■

Inovar para competir,
competir para crescer

José Dirceu
Advogado, ex-ministro da Casa Civil e
membro do Diretório Nacional do PT

É hora de derrubar
a taxa de juros
Momentos de crise costumam ser divisores de águas:
de um lado, dificultam a tomada de decisão, mas, de
outro, premiam duplamente quem é capaz de se colo-
car na vanguarda. Em 2009, o Brasil se diferenciou pe-
la ênfase que deu à valorização do mercado interno,
com aumento do crédito via bancos públicos e estímu-
los à geração de empregos. Nosso foco foi manter a ati-
vidade econômica aquecida e evitar perdas de postos
de trabalho, talvez o maior prejuízo que a crise interna-
cional tenha provocado mundo afora — especialmente
nos Estados Unidos e na Europa.

Mas saberemos novamente nos diferenciar no atual
estágio da crise? E em que consiste essa diferencia-
ção? Primeiro, é hora de derrubar os juros. Depois, é
preciso estar preparado para as novas rodadas da guer-
ra comercial que se desenrola na forma de guerra cam-
bial. Nesse sentido, sob qualquer prisma, é preciso bai-
xar a Selic. Só o fato de que, nos últimos 12 meses até
maio, foram R$ 220 bilhões (5,7% do PIB) em juros,
contrastando com a média mundial de 1,8% do PIB, já
seria suficiente para justificar a queda da Selic — a dife-
rença significa menos recursos destinados a investi-
mentos, programas sociais etc.

A conta é mais salgada, pois o spread é exorbitan-
te, infernizando a vida dos brasileiros que depen-
dem do crédito. Segundo a Fecomércio, no 1º semes-
tre de 2011, os juros corroeram em R$ 85,2 bilhões o
poder de compra das famílias e, no caso das empre-
sas, o desembolso foi de R$ 65,1 bilhões — total de
R$ 150 bilhões. Ademais, o poder de inibição da eco-
nomia que os juros altos têm deve ser fonte perma-
nente de preocupação de nossas autoridades mone-
tárias. Afinal, se o mundo está às voltas com gran-
des dificuldades em crescer, ainda mais quando EUA
e Europa sinalizam mais austeridade fiscal, não po-
demos nós frear o crédito, porque nossa resposta
passa por crescer a partir de um mercado interno ro-
busto — e o quadro internacional mudou, é de prová-
vel queda da inflação.

Juros maiores também comem parte do nosso es-
forço fiscal e trazem prejuízo cambial. Ao ofertar ao
mundo altas taxas de juros, o Brasil vira ímã dos capi-
tais voláteis — para além da atração esperada por con-
ta do potencial de expansão do país. Assim, juros
mais altos significam mais descontrole cambial. A
questão é delicada porque o mundo caminha para
uma nova etapa da guerra cambial, intensificando as
disputas comerciais. A Organização Mundial do Co-
mércio (OMC) tem controlado as disputas, enqua-
drando os casos abusivos, mas não tem ingerência so-
bre o uso do câmbio como ferramenta de proteção co-
mercial. E a expectativa é que esse tipo de ação se am-
plie — os EUA já sinalizam uma nova injeção de dóla-
res na economia mundial, bem como a China tam-
bém pode atuar sobre o câmbio.

O momento é complicado, mas o Brasil precisa se
preparar para essa nova fase, sabendo que as demais
nações estão cada vez mais cuidando apenas da suas
próprias economias. E que, se não começarmos a
derrubar a Selic agora, jamais teremos juros nos
mesmos patamares do restante do mundo, e nossa
economia estará sempre a serviço do rentismo e do
capital financeiro. ■

Julio Gomes de Almeida
Ex-Secretário de Política Econômica
do Ministério da Fazenda e Professor
da Unicamp

OPINIÃO

Se não começarmos a derrubar
a Selic agora, jamais teremos juros
nos mesmos patamares do restante
do mundo e nossa economia
estará sempre a serviço do rentismo

A intensidade da valorização da
moeda nos últimos anos sobrepujou
largamente possíveis ganhos obtidos
com o aumento da produtividade
e a inovação empresarial no Brasil

NESTA EDIÇÃO
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 18 ago. 2011, Primeiro Caderno, p. 2.
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