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T E R M Ô M E T RO

Quem tem
medo das
commodities
Canadá e Austrália são
boa prova de que é
retrógrada a visão de
quem defende uma nova
era industrial. Por
Alberto Carlos
Almeida, de São Paulo

H
á ainda no Brasil bolsões de
resistência ao fato de que
nos tornamos um país de
commodities. Aqueles que

resistem a esse fato se aglutinam com
frequência em torno do tema do
câmbio. Afirmam que é preciso des-
valorizar o câmbio para tornar mais
competitivas as exportações indus-
triais. A propósito, a enxurrada de
brasileiros fazendo compras em No-
va York e Miami é um tema predileto
dessas mentes conservadoras — afir -
mam que a desvalorização do real re-
duziria essa drenagem de divisas.
Deixam de dizer que a nossa carga
tributária sobre o consumo é o que
realmente faz nossos produtos muito
mais caros do que seus equivalentes
vendidos nos “outlets” de Miami.

O Brasil já é um país cuja econo-
mia é extremamente dependente da
exportação de commodities. Está en-
tre os primeiros colocados mundiais
na exportação de praticamente duas
dezenas delas. Terá indústria, sim,
mas não aquela desejada pelos na-
cionalistas dos anos 1960, isto é, uma
indústria que abasteça o mundo de
produtos manufaturados e que, gra-
ças a isso, traga enorme volume de
divisas para o Brasil.

A indústria brasileira será (já é) em
grande medida para abastecer o merca-
do interno e, eventualmente, os vizi-
nhos latinos. Haverá (já há) uma ou ou-
tra empresa que se destacará por suas
exportações. A Embraer é um exemplo
disso, como também é o caso da Bom-
bardier no Canadá. Quem imagina que
o Brasil competirá com a indústria chi-
nesa ou indiana está redondamente en-
ganado. Isso jamais ocorrerá.

A decisão brasileira de não ter uma
indústria à moda chinesa tem a ver
com uma decisão de toda a nossa so-

ciedade: a de não ser uma sociedade
com elevada taxa de poupança. Não
venham com o argumento de que a
nossa população é muito pobre para
poupar. A renda per capita da Índia é
bem menor do que a nossa e a taxa de
poupança daquele país é de aproxi-
madamente 35% do PIB — a nossa fica
em 17%. Ou seja, os pobrezinhos in-
dianos poupam muito mais do que os
pobrezinhos brasileiros. A China é co-
vardia: poupa aproximadamente 50%
do PIB. Isso tudo tem a ver com o SUS e
o INSS. Não há SUS na China: ficou
doente e não tem dinheiro para pagar
por tratamento médico, já era.

Decidimos não ter indústria quan-
do decidimos não ter elevada taxa de
poupança. Decidimos não poupar em
níveis chineses ou indianos quando
decidimos financiar com recursos pú-
blicos a saúde e a previdência. Não ca-
be aqui discutir se isso é certo ou erra-
do. Simplesmente, não importa. Real-
mente relevante é que isso é fato e está
fora de nosso controle, foi uma esco-
lha (consciente ou não) de toda a so-
ciedade. Francamente, não será a des-
valorização do real que vai mudar essa
trajetória já tão fortemente condicio-
nada por nossas escolhas pretéritas.

Há dois países cuja população tem
elevadíssimo padrão de vida e não
têm a indústria tão desejada por nos-
sos nacionalistas dos anos 1960: Ca-
nadá e Austrália. Ambos são a prova
de que ter uma economia fortemente
baseada em commodities não signifi-
ca ser condenado ao subdesenvolvi-
mento. Diante desses exemplos, os
arautos do câmbio desvalorizado di-
zem que não servem porque suas po-
pulações são muito pequenas. Esti-
ma-se que a população do Canadá se-
ja de 34 milhões de habitantes, ao
passo que a Austrália é ainda menor,

com somente 22 milhões. Os dois
países juntos têm 56 milhões de ha-
bitantes, isto é, 29% da população
brasileira. Graças a isso, é possível
afirmar que a estratégia de exporta-
dor de commodities nos permite dar
para quase um terço de nossa popu-
lação um padrão de vida de Primeiro
Mundo. Creio que podemos ir muito
mais longe.

Canadá e Austrália tornaram-se o
que são hoje em uma época na qual
não existiam os mercados consumi-
dores da China e da Índia. Os dez mais
populosos países da Ásia são, nesta
ordem: China, Índia, Indonésia, Pa-
quistão, Bangladesh, Japão, Filipinas,
Vietnã, Tailândia e Birmânia. Soma-
dos, totalizam uma população de 3,5
bilhões de consumidores. O Brasil,
com seus 190 milhões, representa irri-
sórios 0,0054% desse contingente. Se
estivéssemos na Ásia, seríamos o
quarto mais populoso, um pouco à
frente do Paquistão.

Nós, brasileiros, fazemos com fre-
quência o exercício da pujança de São
Paulo. Mostramos que São Paulo tem
o PIB maior do que vários países e a
população mais numerosa do que ou-
tro tanto de países. Por exemplo, em
termos de população, o Estado de São
Paulo é bem maior do que o Canadá e
a Austrália — há aproximadamente
41 milhões de habitantes no Estado
mais rico do Brasil. Nós nos esquece-
mos, porém, de fazer um exercício an-
tiprovinciano, o de nos perguntar se
há algum São Paulo na China ou na Ín-
dia. Sim, há vários.

O Estado indiano de Uttar Pradesh
tem 199 milhões de habitantes. Isso
mesmo, a Índia tem um Estado que é
mais populoso do que o Brasil inteiro.
Se Uttar Pradesh fosse um país, seria o
quinto mais populoso. O segundo
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maior Estado da Índia em população é
Maharashtra, com 112 milhões de ha-
bitantes, 60 % da população do Brasil.
Somando-se a população de Maha-
rashtra com a de Bihar, o terceiro mais
populoso, tem-se mais uma vez um
“país” maior do que o nosso. Na China,
há dois Estados que têm pouco mais
de 90 milhões de habitantes: Henan e
Shandong. Portanto, os dois juntos
são maiores do que o Brasil.

Eis o argumento: se a China e a Ín-
dia melhorarem a condição de vida de
suas populações, e isso está ocorren-
do da mesma maneira que se passa
hoje no Brasil, podemos admitir que o
Estado de Uttar Pradesh (leia-se, Bra-

sil), com seus quase 200 milhões de
habitantes, se torne uma grande po-
tência simplesmente exportando
commodities para os demais Estados
da Índia e da China.

Certamente, fere o nosso orgulho
nacional admitir que o Brasil, em ter-
mos populacionais, não passa de um
Estado da Índia ou dois da China.
Nem sempre as verdades são agradá-
veis. Adicionalmente, é possível tam-
bém admitir que China e Índia pode-
rão ter um ou dois Estados que se es-
pecializem em exportar commodities
para os demais entes da federação e
isso seja suficiente para que suas po-
pulações enriqueçam e tenham uma

vida de Primeiro Mundo. Isso leva
tempo, mas acaba acontecendo.

O mercado consumidor emergente
da Ásia, os 3,5 bilhões de consumido-
res dos seus dez países mais populo-
sos, é mais do que suficiente para fa-
zer do Brasil o próximo Canadá ou
Austrália. Somos muito pequenos
diante dessa quantidade de gente. A
demanda por aço, petróleo, grãos e
todo tipo de commodities será cada
vez maior, tornar-se-á imensa, certa-
mente o suficiente para que o Brasil se
torne o Uttar Pradesh com padrão de
vida canadense.

A defesa de uma indústria nacional
exportadora está, portanto, baseada

em uma mentalidade antiga, que as-
socia o bem-estar da população à ca-
pacidade de exportar produtos ma-
nufaturados. Isso já foi verdade quan-
do não havia consumidores nos então
chamados países de Terceiro Mundo.
O mundo mudou e com ele os para-
digmas, tornando os defensores dessa
visão de mundo verdadeiros dinos-
sauros ideológicos.

Alberto Carlos Almeida , sociólogo e
professor universitário, é autor de “A
Cabeça do Brasileiro” e “O Dedo na Ferida:
Menos Imposto, Mais Consumo”. E- m a i l :
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www.twitter.com/albertocalmeida �

As maiores populações da Ásia

Mercado é o que não falta
O outro lado de uma perspectiva realista

Os grandes números da China

Estado População Estado População
Henan

Shandong

Jiangsu

Hunan

Qinghai

Heilongjiang

Jilin

Anhui

Sichuan

Guangdong

Hebei

Hubei

Zhejiang

Yunnan

Jiangxi

Liaoning

Guizhou

Shaanxi

Fujian

Shanxi

Gansu

Hainan

TOTAL

94.290.000

94.000.000

77.245.000

63.930.000

5.570.000

38.300.000

27.400.000

64.610.000

87.250.000

83.040.400

69.890.000

59.490.000

51.800.000

45.710.000

44.000.000

43.060.000

39.040.000

37.720.000

35.110.000

33.350.000

26.190.000

8.180.000

663.830.400

Os grandes números da Índia

Uttar Pradesh

Maharashtra

Bihar

West Bengal

Andhra Pradesh

Madhya Pradesh

Tamil Nadu

Rajasthan

Karnataka

Gujarat

Orissa†

Kerala

Jharkhand

Assam

Punjab

Chhattisgarh

Haryana

Jammu e Kashmir

Uttarakhand

Himachal Pradesh

Tripura

Meghalaya

Manipur

Nagaland

Goa

Arunachal Pradesh

Mizoram

Sikkim

TOTAL

199.581.477

112.372.972

103.804.637

91.347.736

84.655.533

72.597.565

72.138.958

68.621.012

61.130.704

60.383.628

41.947.358

33.387.677

32.966.238

31.169.272

27.704.236

25.540.196

25.353.081

12.548.926

10.116.752

6.856.509

3.671.032

2.964.007

2.721.756

1.980.602

1.457.723

1.382.611

1.091.014

607.688

1.190.100.900Fonte: Serviços estatíticos oficiais dos países

Japão

127
milhões

Indonésia

237
milhões

Filipinas

96
milhões

Vietnã

84
milhõesTailândia

65
milhões

Birmânia

29
milhões

Índia

1,2
bilhão

Paquistão

170
milhões

Bangladesh

154
milhões

Total

3,5 bilhões

China

1,3
bilhão
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Text Box
Fonte: Eu & fim de semana, São Paulo, ano 12, n. 590, p. 28-29, 24, 25 e 26 fev. 2012.




