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l O Brasil continua improvisando nas políticas indus-
trial e comercial. Ao tentar encontrar saídas de afoga-
dilho para o déficit que apareceu na balança, e para o
magro número da indústria em 2011, tudo o que se
consegue no governo é repetir o cacoete: protecio-
nismo, vantagens para lobbies e corporações. O Bra-
sil precisa de uma política atualizada, modernizante.

Improviso fatal

Elevar barreiras, quebrar
acordos, distribuir dinhei-
ro barato e descontos nos
impostos é o que se fazia no
Brasil pequeno, fechado e
pouco sofisticado dos anos
1970. Não é possível que
quatro décadas depois só
saiam dos ministérios de
Brasília exatamente as mes-
mas propostas.

Moderno é entender a ló-
gica da integração das ca-
deias produtivas pelos paí-
ses para tirar maior pro-
veito delas, apostar nas
vocações, incentivar ino-
vação, investir pesada-
mente em educação, reti-
rar os obstáculos que re-
duzem a produtividade e
competitividade da econo-
mia como um todo.

Na ameaça de romper o
acordo automobilístico
com o México, pelo cres-
cente déficit na balança co-
mercial setorial, ocorreu al-
go curioso. Normalmente, o
governo atende a todos os
pedidos das montadoras.
Foi assim com a redução do
IPI para os automóveis, a
elevação do IPI para os car-
ros importados por monta-
doras não instaladas no
Brasil e os frequentes bene-
fícios que são concedidos
ao setor.

A indústria automobilísti-
ca pressionou o governo
pedindo vantagens para
eles e barreiras para os con-
correntes, exibindo para is-
so os números das importa-
ções de automóveis. Falso
argumento, porque os mai-
ores importadores são eles
mesmos. Estabelecida a
barreira e o princípio de
que importar é prejuízo, o
feitiço voltou-se contra eles
mesmos. Agora, o governo
quer barrar as importações
de carros vindos do Méxi-
co, só que a indústria se or-
ganiza de forma integrada
no mundo inteiro, distribu-
indo os modelos por países
diferentes e importando de
suas próprias fábricas.

A indústria soltou nota e
esperneou, agora que o
protecionismo que sempre
pede volta-se contra suas
próprias estratégias. A mai-
oria dos carros importados
é das próprias montado-
ras, como tantas vezes o
governo foi alertado pelos
que criticaram a elevação
do IPI contra o carro impor-
tado. A medida foi formata-
da exatamente para barrar
os carros que concorriam
com os das montadoras
brasileiras, mesmo que re-
presentassem uma fração
dos que vêm de fora.

Aí fica provada a improvi-
sação. Queriam tanto agra-
dar à indústria automobilís-
tica que acabaram desagra-
dando-a fortemente, e ela
até soltou nota de protesto.

Luiz Carlos Mello, ex-pre-
sidente da Ford no Brasil, e
coordenador do Centro de
Estudos Automotivos
(CEA), explica como a in-
dústria se organizou:

— As empresas nos paí-
ses são ramos de um mes-

mo tronco que obedecem à
estratégia global das com-
panhias, e isso não é deci-
dido no Brasil. Por estraté-
gia, as empresas decidiram
produzir carros diferentes
no Brasil, Argentina e Méxi-
co. No Brasil, especializa-
ram-se em produzir carros
pequenos e básicos e pas-
saram a importar carros
maiores que não são pro-
duzidos aqui.

Durante os primeiros
anos a estratégia deu supe-
rávit para o Brasil no co-
mércio com o México; no
último ano virou um resul-
tado negativo de US$ 1,7 bi-
lhão em carros e autope-
ças. No comércio de deriva-
dos de petróleo o Brasil te-
ve um déficit de US$ 10 bi-
lhões. Com o superávit no
petróleo bruto, o saldo ne-
gativo no setor como um
todo cai para US$ 2,3 bi-
lhões. Mas este, pelo visto,
não incomoda o governo
porque até agora não pro-
vocou rompantes de rom-
pimentos de acordos, ou
medidas punitivas para a
empresa importadora.

O episódio mostra que
falta a Brasília uma visão
geral, integrada e estratégi-
ca de como atuar para en-
frentar a perda crônica de
competitividade da indús-
tria brasileira, que resultou
na fraca produção industri-
al de 2011 e no enorme défi-
cit comercial da indústria.
Distribuir pomadas e cura-
tivos a alguns setores não
resolve o problema. Esco-
lher campeões — empre-
sas que recebem subsídios
para comprar seus concor-
rentes e sustentar planos
de expansão — além de ar-
caico é indecoroso.

Se o dólar sobe, a indús-
tria suspende a reclama-
ção, os números melhoram
e o governo comemora.
Quando o dólar cai, como
agora, recomeça o choro
das empresas, os improvi-
sos do governo e a reaber-
tura do balcão de favores. E
é essa gangorra de maior
ou menor favorecimento
que o governo chama de
política industrial.

É preciso, em qualquer ta-
xa de câmbio, enfrentar os
gargalos estruturais que
atrapalham empresas de
qualquer setor, da indús-
tria, inclusive. O custo tra-
balhista torna onerosa a
contratação em qualquer
ramo empresarial porque o
trabalho é muito tributado
no Brasil. Os impostos são
muitos, e o cumprimento
das obrigações fiscais, um
cipoal burocrático. A em-
presa é punida por pagar
seus impostos e contratar
trabalhadores. O incentivo
é para sonegar e livrar-se da
mão de obra através de al-
gum artifício. A logística é
deplorável num país que
tem dimensões continen-
tais. A agenda é antiga, co-
nhecida e de difícil execu-
ção. Só que é a única saída e
precisa ser iniciada em al-
gum momento.
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l BRASÍLIA. Enquanto nos Esta-
dos Unidos, na Europa e no
Chile as famílias comprome-
tem de 10% a 12% dos salários
com dívidas e carnês, no Bra-
sil esse número é de alarman-
tes 40,8%. Os cálculos foram
feitos pela consultoria Opus, a
pedido do GLOBO. O compro-
metimento da renda cresceu
na esteira do aumento do cré-
dito no país e o Banco Central
(BC) está preocupado com o
superendividamento, princi-
palmente da população de bai-
xa renda, que experimenta a
facilidade de ter cadastros
aprovados e dívidas multipli-

cadas. Por isso, a instituição
começou a monitorar mais de
perto os empréstimos abaixo
de R$ 5 mil.

Com a mudança que entrou
em vigor, todos os financia-
mentos acima de R$ 1 mil são
analisados. O governo verifica
agora 96% do crédito no país
— pelo CPF do cidadão — num
sistema de gerenciamento de
risco apelidado de “BBB do
BC”. A autoridade monetária
divulgará para os bancos in-
formações sobre R$ 159 bi-
lhões que não eram detalha-
das. Está de olho não apenas
em parcelamentos no cartão
de crédito porque represen-
tam apenas 0,6% de todos os
empréstimos para pessoa físi-

ca registrados na Central de
Risco. Também acompanha
com lupa as compras pagas à
vista dentro do vencimento da
fatura que somam 3,5%.

Na visão de economistas, o
aumento de canais de acesso,
como os correspondentes ban-
cários, contribuiu para esse au-
mento da dívida das famílias.

— Há um lado social do Ban-
co Central de tentar evitar o
superendividamento das pes-
soas — diz o chefe de departa-
mento de Monitoramento do
Sistema Financeiro, Lúcio Ca-
pelletto.

Para o professor da Funda-
ção Getulio Vargas Eduardo
Diniz, o principal problema é
falta de educação financeira:

— Temos visto que esse es-
forço para levar os serviços
bancários a todos os brasilei-
ros não tem sido acompanha-
do por um esforço equivalente
para orientar as pessoas a lida-
rem com esse acesso.

Com informação de todos os
empréstimos disponíveis, o
banco poderá fazer uma análi-
se de crédito mais criteriosa e
decidir se seu cliente tem ca-
pacidade de levar adiante mais
um financiamento.

— No caso do subprime (que
causou a grande crise de 2008), o
governo dos EUA não sabia onde
estava o risco. Aqui, a gente sabe
onde está o risco de crédito e o
risco de liquidez — garante o
chefe de departamento do BC.n

Banco Central agora monitora
empréstimos abaixo de R$ 5 mil
Brasileiros têm 40% da renda comprometida com dívidas, diz consultoria
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l A nova fórmula de cálculo da
inflação, que começou a ser apli-
cada no mês passado, mostrou
que a estrutura de consumo das
famílias brasileiras passa por
uma revolução. Com a ascensão
de 48,7 milhões à classe média
na última década, a população
gasta agora fatia maior da renda
com bens de consumo e trans-
portes e menos com alimenta-
ção e educação. No bojo dessa
inclusão econômica, o Brasil es-
taria vivendo, segundo analistas,
um processo bem mais profun-
do do que a ida da nova classe C
às compras. Segundo o antropó-
logo Everardo Rocha, da PUC-
Rio, há sinais do que ele chama
de globalização do consumo.

Se a sardinha perdeu seu pos-
to para o salmão na dieta nacio-
nal, não é só porque este peixe
representa um status social mais
elevado,mas,sobretudo,porque
osalmãoéumpratoglobal.Ohá-
bito de comê-lo é retratado em
filmes dos mais variados países:

— Isso vem desde o surgimen-
to da TV, mas chegamos ao auge
da influência com a internet.

Mas a mudança não abarca
apenas o que comemos. Segun-
do Rocha, o aumento do peso
das passagens aéreas é prova
disso, já que o costume de voar é

um dos hábitos mais representa-
tivos dessa nova era global.

— A verdade é que o Brasil se
tornou um país moderno, e isso
acarreta mudanças. Estamos ca-
da vez mais globalizados e deixa-
mos de ser indivíduos para nos
tornarmos integrantes de uma
rede—corroboraMarceloAnge-
letti, professor da ESPM.

Angeletti ressaltaqueos indíci-
os dessa globalização estão pre-
sentes em países onde está ha-
vendo ascensão social e onde
não há isso. Um exemplo é o con-
sumo de eletrônicos, cujo peso
subiu de 1,38% para 2,01% no IP-

CA, e que também cresce em na-
ções onde a pobreza resiste. São
esses produtos que mantêm as
pessoas conectadas à rede.

A reponderação do IPCA, me-
dido pelo IBGE, levou em conta a
Pesquisa de Orçamentos Famili-
ares (POF) de 2008/2009. Até en-
tão, refletia a POF de 2002/2003.

A grande surpresa foi a redu-
ção do peso da educação nas fa-
mílias. Marcelo Medeiros, pes-
quisadordaUnB,dizqueoscolé-
gios particulares não vão resol-
ver o problema de educação no
Brasil, já que 90% dos jovens es-
tudam em colégios públicos:

— Em qualquer avaliação sé-
ria, é preciso olhar o ensino pú-
blico.

Medeiros afirma que não se
pode tutelar o consumo:

— Eu acho ótimo que tenha ce-
lular, televisão em casa, é cultu-
ralmente bom. É positivo.

Mas o investimento em educa-
ção da nova classe média existe.
Amanda Miranda, de16 anos, é a
primeira da sua casa, que tem
renda de cerca de R$ 2.000, a sair
do país. Em julho, Amanda pas-
sou duas semanas estudando in-
glês em Bournemouth, a 160 qui-
lômetros de Londres.n

No Brasil, consumo mais globalizado
Mudança no perfil de despesas captado pelo IBGE reflete desejos globais
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AMANDA MIRANDA passou duas semanas estudando na Inglaterra. Renda familiar é de R$ 2.000
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Text Box
Fonte: O Globo, Rio de Janeiro, 5 fev. 2012, Economia, p. 36.




