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Voltando aos fundamentos

Países tiveram até agora um papel bastante tímido nos fóruns internacionais. Por Dani Rodrik

“Até 2015
devem ser
incluídos
p rat i c a m e n te
todos setores da
economia”.
Disse o secretário de
Acompanhamento Econômico da
Fazenda, Antonio Henrique
Pinheiro Silveira, a respeito do
programa de desoneração da
folha de pagamentos.

Mário Mesquita

As desonerações têm
impacto nos preços no
curto prazo, mas
contribuem para
aumentar a demanda

O
grande destaque na
economia mundial nas
últimas semanas foi o
massivo pacote de ex-

pansão monetária adotado pelo
novo presidente do Banco do Ja-
pão (BoJ), Haruhiko Kuroda. O
pacote surpreendeu os mercados
por sua intensidade e, ao menos
em um primeiro momento, teve
o impacto almejado sobre os pre-
ços de ativos, notadamente o ie-
ne e o índice da Bolsa de Tóquio.

O novo experimento de ativis-
mo monetário no Japão ba-
seia-se, além do volume, em uma
radical mudança de diagnóstico
e comunicação. Não é verdade
que o BoJ nada fizesse para com-
bater a deflação no período
pré-Kuroda. Ao contrário, no fim
de fevereiro deste ano, antes da
posse de Kuroda, o balanço do
BoJ já correspondia a cerca de
34% do Produto Interno Bruto
(PIB) japonês, maior do que o de
outros bancos centrais que tam-
bém estão comprando títulos pa-
ra animar a economia. O balanço

do Federal Reserve (Fed, banco
central americano) corresponde
a 19% do PIB do país; e o do Banco
Central Europeu (BCE), a 26%.
Ocorre que o BoJ comprava basi-
camente títulos de curto prazo e,
em especial, não demonstrava
muita fé em que sua atuação po-
deria alterar o comportamento
da economia.

De fato, o diagnóstico do Ban-
co do Japão era de que a deflação
japonesa era um fenômeno espe-
cial, decorrente de tendências de-
mográficas desfavoráveis, contra
o qual a política monetária pouco
ou nada poderia fazer. Outro ar-
gumento, talvez mais importan-
te, era que uma expansão mone-
tária mais intensa poderia levar
ao aumento das taxas de juros
nominais, causando perdas aos
detentores de títulos públicos, o
que poderia acarretar dificulda-
des para instituições financeiras
— de fato, o grande desafio do ex-
perimento de Kuroda é reinfla-
cionar a economia ao mesmo
tempo em que evita aumentos
das taxas de juros longas.

A ênfase atual na capacidade
de se inflacionar a economia di-
fere em muito do tom das comu-
nicações do BoJ nos últimos 10 a
15 anos. Em particular, o diag-
nóstico de Kuroda parece ser
mais tradicional, friedmaniano,
qual seja o de que deflação é, ao
fim e ao cabo, um fenômeno mo-
netário e, como tal, algo que po-
de e deve ser combatido com po-
lítica monetária. O BoJ fez dessa

compartilhada pelo Banco Cen-
tral, que tem chamado atenção,
em documentos oficiais e pro-
nunciamentos de suas autorida-
des, para o aumento da disper-
são dos aumentos de preços ao
consumidor — isto é, maior dis-
seminação dos mesmos, o que
caracteriza inflação.

O Banco Central vem também
lembrando os leitores de seus do-
cumentos que a inflação, entre
outros efeitos, tende a deprimir
os investimentos pois implica au-
mento de riscos macroeconômi-
cos e encurtamento de prazos de
planejamento, sendo portanto
deletéria para as perspectivas de
médio prazo da economia.

A mera mudança no discurso
das autoridades monetárias já
constitui um primeiro passo em
uma estratégia de combate à in-
flação, visto que leva a elevação
dos juros futuros e, assim, ao au-
mento dos custos dos emprésti-
mos. Mas trata-se de um passo in-
suficiente e reversível. Isto por-
que a elevação dos juros futuros
só persistirá enquanto os investi-
dores acreditarem que o Banco
Central irá mesmo subir a taxa
básica. Caso a crença na capaci-

constatação o ponto central da
nova estratégia, que visa alcan-
çar a inflação de 2% em dois
anos. Ao usar a política monetá-
ria para combater a inflação,
com os instrumentos de que dis-
põe, uma vez que a taxa de juros
já está zerada, Kuroda admite
que, em macroeconomia, o Ja-
pão não é diferente.

No Brasil também existe uma
ampla corrente de economistas
que defende o caráter especial,
único, de nossa economia. Esta
teria um viés inflacionário inevi-
tável, contra o qual nada haveria
a fazer. No passado, a origem da
inflação “estrutural” era a inelas-
ticidade da oferta agrícola, que
estaria na origem das pressões
inflacionárias que caracteriza-
ram o auge do nosso processo
de urbanização e industrializa-
ção em meados do século passa-
do — a diferença entre mudan-
ças de preços relativos e um au-
mento generalizado dos preços
ocasionado por expansão mone-
tária desmedida não era bem
entendida, na época.

A versão mais recente dessa
teoria é que a expansão da classe
média estaria gerando um au-
mento considerável na demanda
por serviços, que levaria a pres-
sões inflacionárias inevitáveis —
de novo, prevalece certa confu-
são entre o que poderiam ser ten-
dências de preços relativos e o
que é o processo inflacionário.

A rigor, a versão atual da histó-
ria estruturalista não parece ser

lhido o financiamento à infraes-
trutura como foco para sua pri-
meira grande área de colabora-
ção conjunta.

Essa abordagem representa a
ideia de desenvolvimento econô-
mico dos anos 1950, que há mui-
to foi substituída por uma pers-
pectiva mais diversificada, que
aborda a multiplicidade de limi-
tadores — desde a baixa gover-
nança até as falhas do mercado —
cujo grau de gravidade varia de
país a país. Seria até possível di-
zer que a economia global de ho-
je sofre de financiamento demais
entre fronteiras e não de menos.

O que o mundo precisa dos
Brics não é mais um banco de de-
senvolvimento, mas uma maior
liderança quanto às grandes
questões mundiais do momento.
Os Brics são lar de cerca da meta-
de da população e de grande par-
te do potencial econômico não
explorado no mundo. Se a comu-
nidade internacional deixar de
enfrentar seus desafios mais gra-
ves — desde a necessidade de
uma arquitetura econômica
mundial sólida até as mudanças
climáticas — os que vão pagar o
maior preço serão os Brics.

Até agora, no entanto, esses
países desempenharam um pa-

Diferentemente do publicado na re-
portagem “Polo de resseguro britânico
inspira complexo no Rio”, em 9/4, pági-
na C14, Marco Antônio Gonçalves é di-
retor-gerente da Bradesco Seguros e
não presidente como publicado.

�

Na matéria “A batalha para ser o
chip número 1”, publicada em 9/4, pági-
na B3, por um erro de digitação constou
que a Te l e f ô n i c a /V i vo tem cobertura de
rede 3G em 2,1 mil municípios, mas o
correto é em 3,1 mil municípios.

dade e disposição da autoridade
monetária atuar seja abalada, as
taxas de juros, ajustadas pela in-
flação esperada, retrocederiam e
as condições monetárias volta-
riam ao estágio inicial. Ou seja,
há limites para o que a comuni-
cação do BC pode conseguir, se
não for amparada por ação.

Vale notar que tais limites não
são ampliados pela política de de-
sonerações focadas de impostos
implementada pelo governo. As
desonerações têm impacto sobre
os índices de preços no curto pra-
zo, mas a médio prazo contribuem
para reduzir o superávit primário
e, com isso, aumentar a demanda.
Ademais, o próprio BC tem regis-
trado em atas a importância da po-
lítica fiscal para a redução do pata-
mar em torno do qual as taxas de
juros flutuarão no Brasil.

Assim, aqui como no Japão,
banqueiros centrais estão no
processo de retomar os funda-
mentos básicos da política mo-
netária, voltando seus instru-
mentos para o que a mesma po-
de fazer: controlar o ritmo de va-
riação dos preços, para baixo no
caso japonês; para cima, no bra-
sileiro. E, aqui como no Japão, co-
municação é importante, mas
ação é essencial.

Mário Mesquita - é economista e sócio
do banco Brasil Plural. Anteriormente foi
diretor de Estudos Especiais e depois
diretor de Política Econômica do Banco
Central do Brasil, 2006-2010. Escreve
mensalmente às quintas-feiras.

E
m 2001, Jim O’Neill1, do
Goldman Sachs, cunhou
celebremente o termo
Bric para referir-se às

quatro maiores economias em
desenvolvimento — Brasil, Rús-
sia, Índia e China. Mais de dez
anos depois, no entanto, o único
fator em comum desses países é
que são as únicas economias en-
tre as 15 maiores do mundo
(ajustadas pela paridade do po-
der de compra) a não fazer parte
da Organização para Coopera-
ção e Desenvolvimento Econô-
mico (OCDE).

Os quatro países têm estrutu-
ras econômicas muito diferen-
tes: Rússia e Brasil baseiam-se
nas commodities; a Índia, no se-
tor de serviços; e a China, na in-
dústria. Brasil e Índia são demo-
cracias, enquanto China e Rús-
sia, definitivamente, não o são.
E, como escreveu Joseph Nye2, a
Rússia é uma superpotência em
declínio, enquanto a China e
(em menor medida) os outros
dois estão em ascensão.

Ainda assim, em um raro caso
em que a vida imita a imaginação,
os Brics (os quatro originais mais a
África do Sul, que passou a fazer
parte do grupo posteriormente)
formaram um grupo real entre
eles, com encontros periódicos e
iniciativas comuns de política eco-
nômica. A ideia mais ambiciosa
até agora é a criação de um banco
de desenvolvimento do grupo.

Em sua reunião em Durban,
em março, os líderes dos cinco
países anunciaram que seu “No -
vo Banco de Desenvolvimento”
vai ter foco em investimentos em
infraestrutura de países em de-
senvolvimento, que, segundo
eles, veem-se limitados por “in -
vestimentos externos diretos e fi-
nanciamentos de longo prazo in-
suficientes”. Eles compromete-
ram-se a fazer uma contribuição
inicial de capital ao banco que
seria “substancial e suficiente pa-
ra o banco atuar no financiamen-
to à infraestrutura”.

Uma segunda iniciativa anun-
ciada em Durban foi a criação de
uma linha de crédito contingen-
te de reserva de US$ 100 bilhões
para lidar com “pressões de liqui-
dez de curto prazo”.

O fato de as maiores econo-
mias em desenvolvimento do
mundo conversarem periodica-
mente e estabelecerem iniciati-
vas comuns só pode ser motivo
de aplausos. Ainda assim, é de-
cepcionante que tenham esco-

pel bastante tímido e pouco
criativo nos fóruns internacio-
nais, como o Grupo dos 20
(G-20) e a Organização Mundial
do Comércio (OMC). Quando
declararam alguma posição, foi
em grande parte em busca de in-
teresses nacionais estreitos. Será
que eles realmente não têm na-
da de novo a oferecer?

A economia mundial até agora
operou sob um conjunto de
ideias e instituições que emana-
ram dos países avançados no
Ocidente. Os Estados Unidos de-
ram ao mundo a doutrina do
multilateralismo liberal baseado
em regras – um regime cujos vá-
rios defeitos acabam por desta-
car os nobres princípios segundo
os quais o sistema funcionou em
termos gerais. A Europa trouxe
os valores democráticos, solida-
riedade social e, apesar de todos
seus problemas atuais, o feito
mais impressionante de enge-
nharia institucional do século, a
União Europeia.

Essas velhas potências, contu-
do, não têm a legitimidade nem
o poder para sustentar a ordem
global no futuro, enquanto as
novas potências ascendentes ain-
da precisam demonstrar que va-
lores vão articular e promover.

Elas precisam desenvolver seu
ponto de vista sobre uma nova
economia global, um ponto de
vista que vá além das queixas so-
bre sua estrutura de poder assi-
métrica. Infelizmente, ainda não
está claro se elas estarão propen-
sas a ir além de seus interesses
imediatos para enfrentar os de-
safios em comum do mundo.

A experiência com seu próprio
desenvolvimento torna países
como China, Índia e Brasil aves-
sos ao fundamentalismo de mer-
cado e defensores naturais da di-
versidade institucional e da ex-
perimentação pragmática. Eles
podem aproveitar essa experiên-
cia para articular uma nova his-
tória global que enfatize a econo-
mia real acima das finanças, a di-
versidade política acima da har-
monização, a esfera da política
nacional acima das restrições ex-
ternas e a inclusão social acima
do elitismo tecnocrático.

Mas precisam deixar de ser su-
plicantes e agir como verdadei-
ros líderes, compreender que os
demais, incluindo também os
países avançados, deparam-se
com problemas que algumas ve-
zes exigem políticas que colo-
quem sua economia doméstica
em primeiro lugar. E os Brics pre-
cisam trabalhar para manter os
princípios fundamentais que
serviram tão bem à economia
mundial — e a eles próprios — tão
bem nos últimos 60 anos: multi-
lateralismo e não discriminação.

Em última análise, porém, os
Brics também precisam ser líde-
res dando o exemplo. As práticas
de direitos humanos na China e
Rússia, assim como a supressão
da oposição política são incom-
patíveis com a nova liderança
mundial. Esses regimes autoritá-
rios precisam reformar-se dentro
de casa se quiserem exercer qual-
quer tipo de reivindicação moral
no exterior.

1 http://www.project-syndica -
te.org/contributor/jim-o-neill

2http://www.project-syndica -
te.org/commenta -
r y/why-brics-will-not-work-by-jo-
seph-s--nye
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O que o mundo precisa dos Brics?

Frase do dia

Serviços
Com a cobrança de alíquota única
de PIS e Cofins de 3,65 % sobre fa-
turamento, o setor de prestação de
serviços terceirizáveis deve recu-
perar terreno e crescer no mínimo
15% ao ano, depois de ter registra-
do uma queda de 10,52% entre
2007 e 2011. Estudo realizado pe-
lo Sindicato das Empresas de Pres-
tação de Serviços Terceirizáveis e
de Trabalho Temporário do Estado
de São Paulo (Sindeprestem) mos-
trou que as empresas do setor
também tiveram diminuição de
7,99% nas margens de lucro e re-
dução de 4,37% na capacidade de
contratação de mão de obra nesse
período. Os percentuais são resul-
tado da incidência de PIS e Cofins
de modo não cumulativo, mudan-
ça que implicou custo adicional de
cerca de 150% para as empresas do
s e g m e n t o.
Vander Morales
Presidente do Sindeprestem

Educação
O pior dos mundos é transfor-
mar um assunto sério e funda-
mental como a educação numa
mera plataforma eleitoral, como
foi bem abordado por Rosângela
Bittar na coluna “Nova educação
a caminho do palanque”, publi-
cada ontem, na página A6.
Exemplos disso são as promessas
do ministro da Educação, deli-
rando com os recursos do
pré-sal, a distribuição de 600 mil
tablets às escolas de 25 Estados e
o projeto Ciência sem Fronteiras,
colocando 100 mil alunos nas
melhores universidades estran-
geiras. O governo estaria no ca-
minho certo se percebesse que
construiria mais coisas, com
muito menos, desde que admi-
nistrasse com mais rigor os re-
cursos e valorizasse o professor.

Existem vários exemplos de
comunidades pobres, sem aces-
so à tecnologia, que conseguem
obter excelentes resultados com
os alunos, contando com a dedi-
cação dos professores. No entan-
to, é preciso sonhar grande e fu-
gir da realidade pois o importan-
te é se manter no poder.
Dirceu Luiz Natal
dirluna@gmail.com

Intenções de voto
Excelente a coluna “Termôme -
t r o” de Alberto Carlos Almeida
no EU&Fim de Semana de 5/4,
página 28. Confirmação de que
ele é um ótimo (talvez o melhor)
analista de pesquisas de inten-
ções de voto.
José Eli da Veiga
ze e l i @ u s p . b r

O mundo não necessita
de mais um banco de
desenvolvimento, mas
sim de uma liderança
que esqueça seus
interesses imediatos e
discuta as grandes
questões do momento,
como uma arquitetura
econômica mundial
sólida e as mudanças
climáticas

Opinião

Correspondências para
Av. Francisco Matarazzo, 1.500 -
Torre New York - CEP 05001-100 -
Água Branca - SP ou para
cartas@valor.com.br, com nome,
endereço e telefone. Os textos
poderão ser editados.
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Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 11 abr. 2013, Primeiro Caderno, p. A11.




