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D epois de dez
anos no poder,
o presidente da
China, Hu Jin-
tao, está de saí-
da. Por aqui, Lu-

la ficou num período que coinci-
diu com os primeiros oito des-
ses dez. Não sei se já o fez, mas
Lula deveria agradecer a Hu pe-
la grande ajuda que recebeu de-
le, do Partido Comunista (PC)
chinêse daChina, quandogover-
nou. Sob Lula, e como nunca an-
tes neste país, o PC chinês e seus
líderes fizeram mais pelo Brasil
do que qualquer dos nossos par-
tidos políticos e suas lideranças.

Quem segue meus artigos sa-
be que defendo a tese de que as
duas principais forças que im-
pulsionaram o crescimento do
Brasil no período 2004-2008 e
em 2010 foram a expansão da
economia mundial e a do crédi-
to doméstico. Na primeira ex-
pansão a China teve enorme pa-
pel, pois o forte crescimento de
sua economia levou a um vigo-
roso aumento de suas importa-
ções, em particular benefician-
do o Brasil. Com isso nosso país
pôde expandir sensivelmente
suas exportações de commodi-
ties agrícolas e minerais, e a pre-
ços muito maiores. E não só pa-
ra a China, mas também desses
e de outros produtos para vá-
rios países, como a Argentina,
que também se beneficiaram da
maior demanda chinesa, e vi-
ram crescer suas economias a
taxas mais elevadas.

Sobre a influência econômica
chinesa no Brasil recorro tam-
bém à notícia na Folha de S.Pau-
lo do último domingo intitula-
da PIB do Brasil fica mais atrela-
do ao ritmo chinês, baseada em
estudo da Pimco, uma grande
administradora internacional
de fundos de investimentos. Se-
gundo ele, entre 2005 e 2007 ca-
da 1% de aumento do PIB chinês
levava a apenas 0,1% de aumen-
to do brasileiro. Mas esse núme-
ro teria aumentado muito nos
anos seguintes e alcançado 2,4%
entre o segundo trimestre de
2011 e o mesmo período de 2012.

Na mesma matéria, o gover-
no brasileiro nega que a depen-
dência da China seja grande,
afirmando que as exportações
do Brasil representam apenas
12% do PIB, e já vi dados de que
as destinadas àquele país corres-
pondem só a 2% do mesmo PIB.

Entendo que os dois primei-
ros números da Pimco subesti-

mam a importância da influên-
cia econômica chinesa no Bra-
sil, que os dois últimos carecem
de reexame e que não se pode
avaliar tal importância apenas
pelos números de exportação
brasileira para a China. Não sei
de estudos que tenham exami-
nado a questão com maior am-
plitude e o rigor metodológico
de que carece. Uma análise des-
se tipo deveria averiguar tal in-
fluência nas várias formas em
que aqui se manifesta, e levan-
do em conta a interação de to-
das no contexto de um proces-
so. Em particular, ela não se deu
somente pela demanda chinesa
por nossas exportações, mas
também, como já dito, por seu
impacto nas exportações de ou-
tros países para a China, efeito
esse que neles gerou renda e ain-

da ampliou suas importações
do Brasil.

Aqui, entre outros aspectos,
deveriam ser contados os efei-
tos multiplicadores de todas es-
sas exportações ampliadas, que
geraram demanda interna, im-
postos para o governo e, tam-
bém como nunca antes neste
país, forte expansão de nossas
reservas de moeda forte, que ro-
busteceram Brasil ante crises
externas. Com elas escapamos
de efeitos mais fortes da crise
do biênio 2008-2009, que, em-
bora mais acentuada que outras
passadas, não teve os efeitos de-
sastrosos de então, de forte des-
valorização do real, aumento da
inflação e da dívida pública dola-
rizada, seguidos de medidas
econômicas recessivas.

E mais: sem os ventos favorá-
veis da China e da economia
mundial, e os impostos adicio-
nais que trouxeram, Lula teria
enfrentado enormes dificulda-
des para ampliar os gastos so-
ciais de que tanto se gaba, mas
cujo efeito sobre a expansão
econômica ocorrida em seu pe-
ríodo tem sido exagerado. O
Bolsa-Família, por exemplo,
tem uma dimensão perto de
apenas 0,5% do PIB e a expan-
são dos benefícios do INSS, de-
correntes do aumento do salá-
rio mínimo, alcançou cerca de
3% do PIB.

Em comparação, a outra fon-

te de estímulo já citada, a expan-
são do crédito, chegou perto de
25% do PIB. Mas as condições
básicas para que ocorresse fo-
ram criadas no governo FHC,
que com o Plano Real estabili-
zou a moeda nacional e levou a
taxas de juros mais baixas, dois
movimentos fundamentais nes-
sa expansão. Neste caso, Lula
teria de agradecer a seu anteces-
sor, o que seria pedir muito.

Mas se Lula fosse convidado
para uma visita à China, agora
com mais tempo na sua condi-
ção de ex-mandatário, sua esta-
dia seria oportuna e poderia ser
proveitosa para aquele país. Em
que pese seu imenso prestígio
econômico, a China é sabida-
mente frágil na proteção social
dada pelo governo, em particu-
lar na previdência e na assistên-
cia social, com o que as pessoas
dependem fortemente do
apoio de suas próprias famílias.
Pelo que li, ainda predomina o
primitivo sistema, que chamo
de “bolsa da família”, em que
carentes, idosos e doentes se
sustentam com recursos dela. E
Lula é pós-graduado em gastar
dinheiro público em programas
sociais, com bolsas e desembol-
sos de todo tipo.

De nossa parte, alguém deve-
ria, em reciprocidade, convidar
o presidente Hu Jintao a vir ao
Brasil, para ensinar aos nossos
governantes como aumentar
nossa taxa de investimentos.
Ou seja, aquela proporção do
PIB que não é consumida, mas
destinada à ampliação da capa-
cidade produtiva do país, na for-
ma de fábricas, metrôs, estra-
das, aeroportos, escolas, hospi-
tais, fazendas e tudo mais que
possa produzir mais bens e ser-
viços. Neste caso, a China, que
investe mais de 40% do seu PIB,
ganha de lavada do Brasil, cuja
medíocre taxa está em torno de
apenas 18%.

Por essa razão a China cresce
muito e o Brasil cresce pouco.
Aqui é preciso martelar isso à
exaustão, para que definitiva-
mente aprendamos o que deve-
ria ser óbvio. Isto é, que a pre-
ponderância de incentivos ao
consumo não leva pessoas, fa-
mílias e países pelo caminho da
prosperidade.
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E conomia melhora,
o crime cresce –
com esse título,
reportagem de
Murillo Camarot-
to, publicada no

caderno Eu & Fim de Semana, do
jornal Valor Econômico, de sexta-
feira passada, demonstra de mo-
do irrefutável o que os governos
no Brasil detestam admitir: a mi-
séria, a pobreza e a chamada ex-
clusão social não são as causas
principais do aumento das ta-
xas de homicídios, de assaltos e
da violência generalizada que
espalha medo nas cidades brasi-
leiras. Levantamento realizado
pelo Valor mostra que, entre os
dez Estados brasileiros que
mais reduziram a desigualdade
social de cinco anos para cá, seis
pertencem simultaneamente a
outro grupo, este bem menos
edificante: o grupo dos dez on-
de a violência mais cresceu. Os
dados e os estudos apresenta-
dos pela reportagem desmasca-
ram a tese de que a necessidade
extrema seria a única responsá-
vel pelo fenômeno a que os so-
ciólogos dão o nome de “crimi-
nalidade urbana”.

A notícia não é exatamente
nova. O estado de necessidade,
que viola todos os requisitos da
dignidade humana, constitui a
pior violência que se pode come-
ter contra alguém. Há décadas,
no entanto, já sabemos que o
estado de necessidade não é a
causa principal da violência. Ele
é inaceitável, totalmente inacei-
tável, mas não porque cause
aborrecimentos aos de cima; é
inaceitável porque não se pode
conviver mais com a miséria. É
inaceitável só por isso, sem pre-
cisar de nenhum outro interes-
se pragmático para ser mais ina-
ceitável do que já é. Não obstan-
te, o pensamento político brasi-
leiro, na média, estabelece um
vínculo falso entre uma coisa e
outra. Aqui, os demagogos di-
fundem a crença fácil de que a
necessidade é a mãe da violên-
cia. A maldade humana seria
um mito, só o que existe é a per-
versidade das condições mate-
riais de vida.

Conclusão: a culpa pela falta
de segurança pública seria do
“sistema”. Pronto. Políticas rea-
listas de segurança pública não
passariam de meros paliativos,
pois todo o mal reside nas dife-
renças entre ricos e pobres. Ni-
vele-se a sociedade e a violência
cessará, promete a demagogia.

Mais que ilusória, essa menta-
lidade é deletéria. Ela se diz “de
esquerda”, mas é apenas obscu-
rantista: quer condenar à foguei-
ra quem não lhe diz amém. Em
todo tiroteio vê um reles produ-
to da exclusão social. Do mes-
mo modo, quando se desco-
brem corruptos e corruptores
refestelados no partido, e se es-
se partido vem a ser o partido
“do bem”, ela assevera que a res-
ponsabilidade não é dos corrup-
tos e corruptores, mas da malé-
vola e elitista legislação eleito-
ral. Outra vez a culpa é do “siste-
ma”. Todo criminoso, desde
que pobre ou do partido “do
bem”, é sempre uma vítima. Na
dúvida, condene-se o sistema.
Condene-se o tribunal.

Assim, o discurso que diz que
a violência é produto da necessi-
dade dos mais pobres embute
um outro discurso, mais compli-
cado, segundo o qual a corrup-
ção “do bem” é uma necessida-
de da luta política. É por isso
que os demagogos insistem em
falar da necessidade e se recu-
sam a falar de desejo. Eles não
conseguem explicar por que a
imensa maioria dos pobres é
despretensiosamente honesta,
assim como não explicam por
que tantos milionários, incluin-
do os que enriqueceram miste-
riosamente na política, à direita
e à esquerda, são bandoleiros.
Dizem que os policiais se dei-

xam subornar porque recebem
salários ultrajantes (seriam cor-
ruptos “por necessidade”), po-
rém não são capazes de estipu-
lar qual a faixa salarial que sepa-
ra a lisura da bandalheira. Quan-
to teria de ganhar um sargento
para ser íntegro? A demagogia
não sabe dizer.

Acontece que a corrupção, as-
sim como a violência urbana,
não decorre da faixa de renda
de cada um. Os demagogos sa-
bem disso, mas fingem não sa-
ber. Sabem que há parlamenta-
res e ministros que prevaricam
durante o dia e depois se justifi-
cam à noite, em silêncio, com a
cabeça no travesseiro, dizendo
a si mesmos que também ga-
nham pouco, que precisam
guardar algum para a aposenta-
doria, para os familiares, que se

estivessem na iniciativa priva-
da teriam uma remuneração
muito superior, que não é justo,
que precisam garantir-se para
as próximas eleições, que terão
despesas com advogados, ou
mesmo com uma fuga em nome
da causa.

Demagogos endinheirados
se perdoam em nome da neces-
sidade, não do desejo. Eles tam-
bém se consideram vítimas do
sistema e, do alto dessa presun-
ção, subornam assessores, poli-
ciais e cabos eleitorais. Alegam
que combater o sistema não é
barato. Acreditam ser o expe-
diente do crime imprescindível
para se fazer política, assim co-
mo acreditam que um assalto à
mão armada seja uma saída con-
tra a fome. Os demagogos não
percebem que se converteram
no próprio sistema que prome-
tiam combater. Não têm como
aceitar o próprio desejo, pois,
neles, o desejo é o desejo de se
fundir no sistema que prome-
tiam combater, o desejo é o de-
sejo de estar do outro lado.

Por essas e por outras, a men-
talidade demagógica (autoritá-
ria) que proclama a apologia
dos “crimes justos” – contra vi-
das humanas ou contra o dinhei-
ro público, tanto faz – é inepta
para enfrentar o desafio da segu-
rança pública. Ela não entende
que quando um adolescente ma-
ta outro, da mesma idade, para
lhe arrancar um par de tênis,
não mata por necessidade, por
ter os pés descalços, mas por de-
sejo de desfilar com aquela mar-
ca, assim como o corrupto é cor-
rupto não por necessidade parti-
dária, mas porque deseja uma
gravata de grife, um iate cafona,
a aprovação de seu chefe ou a
bajulação dos carentes.

A violência que cresce em São
Paulo, em mais uma onda cícli-
ca, não vem de baixo, “dos po-
bres”, nem da necessidade. Vem
do alto. Em sua face mais visível,
é verdade, ela brota do desejo de
quem só tem um revólver na
mão para se fazer notar. Mas em
sua estrutura, em seu motor his-
tórico, ela vem do desejo dos de
cimaque, na sua ambição, degra-
dam a polícia, distribuem ar-
mas, concentram renda e sone-
gam direitos. O “sistema”, nes-
se caso, está mudando de mãos.
E tem nome e endereço.
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A violência urbana,
da necessidade ao desejo

Fórum dos Leitores

Hu aqui e Lula lá,
na China

SISTEMA CARCERÁRIO
Só agora?!

O ministro da Justiça, José Eduar-
do Cardozo, falando a empresá-
rios em São Paulo, referiu-se aos
depósitos de presos que chama-
mos de penitenciárias e declarou
que preferia morrer a ficar preso.
Interessante, uma das atribuições
desse ministério é a coordenação
e administração da política peni-
tenciária nacional. E só agora, de-
pois de dois anos no cargo e cien-
te de que seus “cumpanheros” de
partido deverão cumprir pena
num desses presídios é que viu co-
mo vivem os presos no País? Pou-
pe-nos, ministro. Seu partido está
há dez anos no poder e não fez ab-
solutamente nada nessa área.
AGNES ECKERMANN
agneseck@yahoo.com.br
Porto Feliz

Espírito de corpo

Ao ler o caderno Cidades do Esta-

dão de ontem, não havia entendi-
do o motivo da entrevista do mi-
nistro da Justiça, sr. José Eduar-
do Cardozo, sobre as nossas pri-
sões. Se o seu partido está no po-
der há mais de dez anos e o pro-
blema é da sua pasta, pergunto:
por que não tomou providências
antes? Porém, escutando depois
o discurso no Supremo Tribunal
de outro ministro do mesmo par-
tido, o sr. José Antonio Dias
Toffoli – falando com outras pala-
vras, porém levando ao mesmo
assunto –, pedindo que os “cum-
panheiros” não sejam presos, en-
tendi: é espírito de corpo!
EDUARDO SANTALUCIA JUNIOR
santaluc@uol.com.br
São Paulo

Direitos humanos

Tem toda a razão o ministro José
Eduardo Cardozo, da Justiça,
quando diz que o sistema carcerá-
rio do Brasil é medieval, violador
dos direitos humanos, falido e
não ressocializa nem recupera

ninguém. Pequenos infratores,
que deveriam cumprir penas al-
ternativas em meio aberto pela
prática de delitos leves e sem uso
de violência, acabam muitas ve-
zes se “escolando” no submundo
do crime e saem da prisão como
membros de organizações crimi-
nosas para praticar grandes cri-
mes. Na última década, o número
de detentos mais do que dobrou
no nosso país, passando de 232
mil em 2000 para 471 mil em
2011, sendo o número de vagas de
apenas 295 mil, revelando a super-
lotação dos presídios. O Estado
brasileiro descumpre a Constitui-
ção federal e os tratados interna-
cionais assinados pelo Brasil ao
não respeitar minimamente os di-
reitos humanos dos presos e a dig-
nidade da pessoa humana.
RENATO KHAIR
renatokhair@uol.com.br
São Paulo

Prisões medievais

Não assiste razão ao ministro da

Justiça quando lamenta “nosso
sistema prisional medieval, que
não só desrespeita os direitos hu-
manos, como também não possi-
bilita a reinserção do condena-
do”. Na realidade, em condições
prisionais medievais vivemos
nós, a classe média paulistana,
em condomínios guarnecidos
com grades e cercas de arame far-
pado, sujeitos a arrastões e pagan-
do impostos absurdos. Só faltam
as pontes levadiças!
ARSONVAL MAZZUCCO MUNIZ
arsonval.muniz@superig.com.br
São Paulo

Ministro realista

O pior de tudo, quanto ao pro-
nunciamento do ministro da Jus-
tiça sobre preferir morrer a ter de
cumprir pena em nossos presí-
dios, é o fato de ele saber que a
presidente Dilma Rousseff gastou
somente 21% do orçamento na
área de segurança em todo o País
e que essa situação não vai melho-
rar. Ao contrário, com a econo-

mia piorando, a tendência é... As-
sim, a recuperação de presos fica
para depois.
FABIO FIGUEIREDO
fafig3@terra.com.br
São Paulo

Melhor morrer

Sobre essa declaração do minis-
tro José Eduardo Cardozo, seu an-
tecessor no Ministério da Justiça,
Márcio Thomaz Bastos, e o sr. Lu-
la, do seu partido, prometeram,
em 2003, novos presídios no
Piauí, na Paraíba, em Pernambu-
co e em outros Estados. E o que
fizeram? Em dez anos, um único
presídio, em Catanduvas (PR),
com 200 lugares. Com um gover-
no desses, é melhor morrer.
CELSO DE CARVALHO MELLO
celsosaopauloadv@uol.com.br
São Paulo

Renúncia

Caso eu fosse ministro da Justiça

e, sentindo-me incompetente pa-
ra resolver a questão do sistema
penitenciário brasileiro, tivesse
de vir a público dizer que preferia
me matar a cumprir uma pena na
cadeia, entregaria o cargo.
PAULO CÉSAR PIERONI
pcpieroni@hotmail.com
Campinas

MENSALÃO
Nova República

A República maltratada pelo cri-
me do mensalão é agora restabele-
cida pelo julgamento feito pela
Suprema Corte. Instaura-se uma
nova República, que desconfia
das alianças e sepulta de vez a im-
punidade. Em pleno dia 15 de no-
vembro, no século 21, o Brasil po-
de se ufanar de ter na Justiça a
maior defensora da nova Repúbli-
ca, inspirada nas palavras de Rui
Barbosa e consagrada na Consti-
tuição federal em vigor.
CARLOS HENRIQUE ABRÃO
abraoc@uol.com.br
São Paulo
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Para demagogos, todo
criminoso, desde que
pobre ou do partido ‘do
bem’, é sempre vítima

Lula ensinaria a fazer
programas sociais; Hu
Jintao, como aumentar
os investimentos
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 15 nov. 2012, Primeiro Caderno, p. A2.




