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Aeromexico evita
greve de comissários

EUA têm dois modelos
de reajuste de salários

GovernoarrecadaR$1,9
mi com leilão de vinho

MÉXICOTRABALHO FRANÇA

Certos analistas estranharam
a decisão do Banco Central,
tomada quarta-feira, de re-
dobrar a dose dos juros bási-

cos (Selic), mesmo após saber que o
avanço do PIB do Brasil no primeiro
trimestreforaumaenormedecepção.

Pareciam entender que, no caso de
uma atividade econômica fraca, os ju-
ros devessem cair – não subir e, me-
nos ainda, o dobro do que subiram no
mês anterior –, como se o Banco Cen-
tral estivesse obrigado a executar o
que muitos no governo entendem er-
radamente como política anticíclica.

Osanalistasaparentementenãoen-
xergam que, neste momento, a infla-
çãose tornouproblemamaisgravedo
que o PIB magricela. A inflação alta é
uma das causas do baixo desempe-
nho da atividade econômica.

Essa foi, aliás, a advertência feita,

também na quarta-feira, horas antes da
tomada de decisão do Copom, pela ge-
rente de Coordenação de Contas Nacio-
nais do IBGE, Rebeca Palis. Ela chamou
a atenção para a corrosão do poder aqui-
sitivo e, portanto, do consumo das famí-
lias, importante componente do PIB,
causada pela inflação.

É uma eloquente refutação prática do
pontodevistadeque“umpoucodeinfla-
ção sempre ajuda no crescimento”. Às
vezes, até funciona como dopping, mas
sempretendeaatacarasaúdedoorganis-
moeconômico.Segue-seque,aocomba-
tera inflação com sua política monetária
(política de juros), o Banco Central con-
corre para criar condições para o cresci-
mento econômico sustentável, e não o
contrário. Mas isso não é tudo.

Há os que argumentam que um banco
central não pode limitar-se estrabica-
mente a combater a alta de preços; deve

trabalhar, também, para proporcionar
crescimento econômico. Este ponto de
vista também é um desvio do que deve
ser o regime de duplo mandato, caso do
Fed, banco central dos Estados Unidos.

Antes de tudo, o segundo mandato
dosbancoscentrais(oprimeiroécomba-
ter a inflação), quando há, não é garantir
o crescimento, mas assegurar o empre-
go, o que não é a mesma coisa. No Brasil,
porexemplo, temos umcombalidocres-
cimento com pleno emprego. Mais ain-
da, o excessivo aquecimento do merca-
do de trabalho vem sendo uma das prin-
cipais causas da inflação, não só porque
aumenta os custos de produção, mas,
também, porque cria renda acima do au-
mento da produtividade da economia.
Quem há meses está denunciando essa
situação é o Banco Central.

Vistas as coisas por outro ângulo, o
mercado de trabalho excessivamente
pressionado, como hoje no Brasil, é um
forte limitador da atividade econômica;
derruba o chamado crescimento poten-
cial. Quem não entende isso, que tente
responder à seguinte pergunta: se mes-
mo com um crescimento merreca, co-
mo o de agora, há escassez de mão de
obranoBrasil,especialmenteaqualifica-
da, o que não estaria acontecendo no
mercado de trabalho se o PIB estivesse
avançando os 4,0% ou 4,5% ao ano, co-
mo quer o governo?

Finalmente,se apolíticadejurosfosse
manobrada no sentido de aumentar ain-
da mais o emprego, estaria concorrendo
para aumentara inflaçãoe, maisà frente,
para prejudicar ainda mais o desempe-
nho da atividade econômica.

A corrida desesperada de mi-
lhares de pessoas às agên-
cias da Caixa Econômica Fe-

deral para sacar dinheiro do Bolsa
Família escancara uma realidade
que parecia, pelo menos, atenuada
com a ascensão de 30 milhões de
pobres para a classe média: o grau
de dependência financeira desse
programa social para a população
pobre é certamente maior do que
têm avaliado estudiosos dos dile-
mas sociais do Brasil. Os números
frios das pesquisas que realmente
comprovam a redução da pobreza,
desde o Plano Real, contrastam
com cenas dramáticas, em 13 dos
Estados mais pobres do País, de
pessoas se atropelando, aos empur-
rões, para chegar a um caixa eletrô-
nico, com pavor de perder R$ 70 da
mesada do Bolsa Família.

A Polícia Federal apura a origem
dos boatos que propagaram o can-
celamento do programa pelo gover-
no. Porém a cada dia fica mais claro
que os boatos se espalharam, como
um rastro de pólvora, a partir da
atabalhoada decisão da Caixa Eco-
nômica Federal de antecipar a libe-
ração dos pagamentos do progra-
ma sem esclarecer os motivos às
famílias cadastradas.

Depois de 13 anos de sua criação, o
Bolsa Família ampliou em valor e nú-
mero de beneficiados, mas sofre de
uma fatigada paralisação na sua con-
cepção. É verdade que foi bem-sucedi-
do como motor de distribuição de ren-
da e ao exigir dos pais a contrapartida
de manter seus filhos na escola e res-
peitar o calendário da carteira de vaci-
nação. Mas parou por aí. Desde o iní-
cio do governo Lula, especialistas re-
conhecem as limitações do programa
e discutem o que chamam de “porta
de saída”. Ou seja, os governos (fede-
ral, estadual e municipal) oferecerem
caminhos para os beneficiários busca-
rem e conseguirem seu próprio sus-
tento financeiro.

Desde o ano 2000, quando o gover-
no Fernando Henrique Cardoso o
criou com o nome de Bolsa Escola, as
primeiras crianças beneficiadas têm
hoje entre 20 e 27 anos, com idade de
inserção no mercado de trabalho.
Mas o que foi feito delas? O que fazem
hoje? Têm emprego garantido? Conti-
nuam cuidando da roça? Migraram pa-
ra a cidade? Não se sabe, porque o go-
verno não cuidou de fazer o básico de
qualquer programa social: pesquisar
seus resultados, mensurar sua eficá-
cia, identificar falhas e acertos e ava-
liar se precisa ou não mudá-lo.

Com mais de 13 milhões de famílias
cadastradas, o Ministério do Desen-
volvimento Social e Combate à Fome
tem as ferramentas e a estrutura para
aplicar tal pesquisa, que seria de enor-
me utilidade para orientar e definir
políticas públicas dirigidas a encon-

trar a “porta de saída” do programa.
Ou até mesmo concluir que são dis-
pensáveis porque a saída natural, o
próximo passo, está em oferecer ao
jovem um lugar no mercado de traba-
lho. Nesse caso a avaliação do progra-
ma seria útil para focalizar caminhos,
estimular iniciativas localizadas de
geração de empregos.

Grameen Bank. O economista e Prê-
mio Nobel da Paz Muhammad Yunus,
criador e ex-presidente do Grameen
Bank, formulou proposta interessan-
te ao governo brasileiro que poderia
funcionar como indutor de saída para
o Bolsa Família. A exitosa experiência

de quase 40 anos operando com mi-
crocrédito para pobres de Bangladesh
credencia Yunus e suas ideias para
aplicação em outros países.

“Por que não criar um programa de
televisão que mostre cinco ou dez pes-
soas que recebem dinheiro do Bolsa
Família tentando criar negócios so-
ciais para deixar de receber verba do
governo? Mesmo que nem todos con-
sigam, certamente empreendedores
irão ver isso na televisão e poderão se
interessar em investir nessas ideias”,
propôs Yunus em São Paulo, onde fez
palestra na sede da Escola Superior de
Propaganda e Marketing (ESPM).

Como na pobre Bangladesh de 130
milhões de habitantes não havia pro-
grama social equivalente ao Bolsa Fa-
mília, Muhammad Yunus resolveu ali-
viar a pobreza ali por meio do micro-
crédito, emprestando reduzidíssimas
quantias para famílias muito pobres
de produtores rurais. No início, em
1976, usou seus próprios recursos, co-
brando juros e parcelando o crédito,
de forma a não reduzir seu capital, ao
mesmo tempo que enquadrava o em-
préstimo na capacidade de pagamen-
to do tomador. Foi esse sistema de
microcrédito que originou o Gra-
meen Bank, a primeira experiência no
mundo de um banco com foco na po-
pulação de baixíssima renda, o que va-
leu a Muhammad Yunus o Prêmio No-
bel da Paz de 2006.

Ele deixou a presidência do banco
em 2011, mas o Grameen Bank conti-
nua operando com o governo de Ban-
gladesh, seu principal acionista. Co-
mo no Bolsa Família, 97% dos 6,6 mi-
lhões de beneficiários são mulheres,
não há exigências de garantias nos cré-
ditos e o índice de inadimplência é de
1,2%, bem mais baixo do que o de gran-
des bancos internacionais.

Em 2011 Muhammad Yunus deixou
o banco e partiu para outra experiên-
cia: criou o Yunus Social Business, or-
ganização internacional voltada para
fomentar o conceito e a prática do “ne-
gócio social” e presente no Japão, Co-
reia, Itália, Alemanha, Estados Uni-
dos, França e Turquia. Seu maior “ne-
gócio social” foi criar uma empresa
em Bangladesh em parceria com a

multinacional fabricante de iogur-
te Danone, que tem todo o retorno
do capital investido, mas não se
apropria do lucro, usado para redu-
zir o preço dos iogurtes enriqueci-
dos vendidos de casa em casa para a
população de baixa renda.

Yunus esteve no Brasil em 2008,
conversou e tirou fotos com o ex-
presidente Lula. Mas, aparente-
mente, suas ideias não sensibiliza-
ram o interlocutor. Quem sabe a
presidente Dilma Rousseff pensa
diferente? E reconhece que os mi-
lhões de reais que seu governo gas-
ta hoje com propaganda e autopro-
moção em TV gerariam resultados
sociais importantes se aplicados
em inserções na televisão – como
sugeridas pelo bengalês – voltadas
para incitar o instinto criativo e
empreendedor do brasileiro co-
mum.

O microcrédito ampliado e com
capilaridade para alcançar regiões
pobres constituiria o braço finan-
ceiro a apoiar iniciativas desses pe-
quenos empreendedores. Sem pa-
ternalismos de vida curta, com em-
préstimos a juros baixos (como os
do BNDES) e parcelamento da dívi-
da, como fez Yunus em Bangla-
desh, seria um bom caminho para
abrir uma porta de saída e dar conti-
nuidade ao Bolsa Família.

✽

JORNALISTA, É PROFESSORA

DE COMUNICAÇÃO DA PUC-RIO

E-MAIL: SUCALDAS@TERRA.COM.BR

A Aeromexico conseguiu um
acordo ontem com o sindicato
dos comissários de bordo, evi-
tando uma paralisação. A empre-
sa aceitou pagar um aumento
salarial de 4,7% aos seus 1.380
comissários de bordo, em linha
com a inflação atual, além de
benefícios adicionais. A Aerome-
xico opera cerca de 300 voos
domésticos e internacionais.

ERIC FEFERBERG/AFP

MARIANO RAJOY
PRIMEIRO MINISTRO ESPANHOL

“Se os padrões que temos visto (nos nú-
meros de desemprego) forem confirma-
dos, serão claramente encorajadores”

O presidente do Federal Reser-
ve de Minneapolis, Narayana
Kocherlakota, fez ontem uma
análise de dois modelos diferen-
tes de reajuste salarial do merca-
do de trabalho dos Estados Uni-
dos: um com reajustes flexíveis
e outro com aumentos fixos de
salário. “O impacto desse cho-
que (na economia) depende da
flexibilidade dos salários.”

Em época de crise, o Palácio do
Eliseu, sede da presidência fran-
cesa, fez um leilão, no fim da
semana passada, de 1,2 mil garra-
fas de vinho, conhaque e cham-
panhe. O evento arrecadou R$
1,94 milhão – o dobro do valor
estimado. O Eliseu decidiu lei-
loar parte da adega criada em
1947 para prosseguir com sua
renovação, segundo a chefe som-

melier do palácio. Por causa da
crise. o Eliseu afirma que quer
reinvestir os recursos do leilão
em vinhos mais modestos, e
que o excedente “será entregue
ao orçamento do Estado”.

BERNARDO FIGUEIREDO
PRESIDENTE DA EPL

“Se a gente faz menos, dizem que é
pouco. Se faz mais, dizem que é demais.
Preferimos pecar pelo excesso.”

celso.ming@grupoestado.com.br

CARLOS KAWALL
ECONOMISTA, EX-SECRETÁRIO DO TESOURO

“Hoje está claro que a tendência
do dólar é se valorizar no
mercado internacional.”

CONFIRA

O PIB e os juros

Panorama Econômico

A porta de saída

LocalizaEmpresa

Para a Localiza, não importa o tamanho da sua empresa. 
Mas aonde ela quer chegar.
Todas as empresas podem e precisam, sempre, otimizar os seus gastos. Por isso, o aluguel de carros se torna um grande 
aliado para gerar economia, flexibilidade e muito mais ganhos para o seu dia a dia. E o melhor: pelo tempo que precisar.
Conte com quem mais entende de aluguel de carros no Brasil.

Ligue e consulte: 0800 707 1250
Reservas 24h
www.localiza.com/empresa
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Opinião

● E as desonerações?
A deterioração dos fundamentos da
economia deverá concorrer para o
questionamento da atual política de
desonerações. Consiste em substi-
tuir a contribuição previdenciária de
20% sobre a folha de pagamentos
pela cobrança de uma taxa que cor-
responde a alguma coisa por volta
de 1% a 2,5% sobre o faturamento
das empresas.

● O preço
São beneficiados, até agora, 42 seto-
res, com custo líquido para o Tesou-
ro de cerca de R$ 50 bilhões por
ano. Em todo o caso, este é volume
difícil de definir, porque a desacele-
ração do faturamento das empresas
também desacelera o aumento do
recolhimento da taxa.

● Poucos resultados
As desonerações têm por objetivo
reduzir o custo das empresas e au-
mentar sua capacidade de competi-
ção. Mas, além de acentuar distor-
ções nos preços relativos entre seto-
res (alguns são mais beneficiados,
outros, menos), as desonerações
não vêm apresentando resultado.
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“Depois de oito anos de
Lula e três de Dilma,
governos que usaram a
burocracia para fazer
política partidária, as
burocracias estão batendo
no limite. Um exemplo é a
Petrobrás. Fizeram tanta
coisa errada que bateu no
limite. ”

Luiz Carlos Mendonça de Barros
ECONOMISTA

4,3%
é a perda acumulada do Iboves-
pa no mês de maio. Essa foi a
quinta queda mensal consecutiva
e o pior mês desde maio de 2012

12,2%
é a queda do Ibovespa no ano –
o pior desempenho entre os
principais índices no mundo

Depois de 13 anos de sua
criação, o programa Bolsa
Família sofre de uma fatigada
paralisação na sua concepção
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 2 jun. 2013, Economia & Negócios, p. B2.




