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Opinião

Crescimento com estabilidade depende da
competitividade da produção. Por Ernesto Lozardo

Enfim, um debate relevante

A acumulação é
imprescindível para o
d e s e nvo l v i m e n to ,
e a distribuição,
para a paz social

U
ma única vez em que es-
tive com Celso Furtado,
perguntei-lhe acerca
das propostas de de-

senvolvimento em debate no
Brasil (1980). Ele me respondeu:
“O importante é que haja não
apenas duas alternativas, mas vá-
rias, para que a sociedade possa
discernir custos e vantagens e
optar pelo seu futuro”. Na época,
o Brasil já havia adentrado as “dé -
cadas perdidas”. O Plano Real,
em 1994, interrompeu o proces-
so inflacionário recessivo e de
descrença social nas instituições
políticas e econômicas contami-
nadas por toda sorte de corrup-
ção. O Brasil, até então, não tinha
a menor importância política e
econômica nem no cenário re-
gional nem no internacional.

Os governos FHC, Lula e Dilma,
com atributos políticos distintos,
foram capazes de compatibilizar
o imperativo da estabilidade po-
lítica com liberdade e da acumu-
lação com distribuição de rique-
zas. A estabilidade política re-
quer disciplina; a liberdade, o
dissenso. A acumulação é im-
prescindível para o desenvolvi-
mento, e a distribuição, para a
paz social. A permanência desta
última depende de escolhas de
como alavancar o desenvolvi-
mento econômico.

O Brasil ganhou a estabilidade e
a organização institucional, razão
pela qual desfruta de prestígio re-
gional e internacional. O país está
em uma fase de transições econô-
micas, políticas e sociais, porém
todas alicerçadas nas conquistas
patrimoniais e políticas da socie-
dade. Esse é o grande patrimônio
nacional que se deve preservar;
não é cabível aventurar-se em pre-
missas ingênuas no tocante à polí-
tica de desenvolvimento. Daí a
contemporaneidade do pensa-
mento de Celso Furtado.

Deslocar a atenção da sociedade
para a atual fase de pressão infla-
cionária, como sendo esta o algoz
da política de desenvolvimento, é
um jogo político que em nada aju-
da na reflexão sobre as alternativas
de desenvolvimento diante de
uma crise de gestão do capitalismo
americano e europeu.

Ajustar a inflação para um ní-
vel bem menor que o atual não
requer muitos esforços, pois bas-
taria o Banco Central elevar a ta-
xa de juros acima de 10% ao ano,
como desejam os economistas
monetaristas, para: 1) provocar
recessão econômica, perda de
renda das famílias e das empre-

sas, enorme transferência de ren-
da da sociedade para o setor fi-
nanceiro e instabilidade cam-
bial; 2) reduzir o nível de empre-
go; 3) afugentar o capital inter-
nacional. O resultado seria a in-
terrupção da paz social, o que re-
presentaria irresponsabilidade
social. Tocqueville notou que as
revoluções podem ser causadas
pelas frustrações geradas pela
elevação das expectativas. A so-
ciedade brasileira não aceita o re-
torno da inflação de dois dígitos,
tampouco a recessão, pois ela
confia no futuro econômico e na
ascensão social que está sendo
construída desde 1994.

Para que haja melhor entendi-
mento das causas da pressão in-
flacionária atual, é preciso com-
preender que ela é fruto de um
grande descompasso entre o pro-
gresso social e o institucional eco-
nômico. Isso resultou em um
grande desequilíbrio entre a ofer-
ta e a demanda por bens e servi-
ços, acarretando pressão inflacio-
nária com baixo crescimento eco-
nômico. O crescimento com esta-
bilidade depende da competitivi-
dade dos fatores de produção.

A redução desse desequilíbrio
não se resolve pela elevação dos
juros (monetaristas), tampouco
pela reindustrialização do país
(Edmar Bacha), mas por meio de
estratégias de desenvolvimento
industrial inseridas na competi-
tividade global (Belluzzo e Lucia-
no Coutinho). Estas devem estar
articuladas à eliminação rápida
dos entraves burocráticos, tarifá-
rios e institucionais no atendi-
mento às prioridades empresa-
riais. O desenho dessa política de
desenvolvimento industrial deve
estar adequado à nova estrutura-
ção da produção industrial mun-
dial, assegurando o crescimento
com responsabilidade social,
proteção ambiental e sistema re-
gulatório estável e compatível
com progresso. Nesse sentido, a
política industrial deve: 1) con-
ter, entre suas prerrogativas de
desenvolvimento competitivo,
maior eficiência dos gastos pú-
blicos federais; 2) identificar e
eleger indústrias potencialmen-
te competitivas globalmente, in-

dependente do seu porte, e
apoiá-las por meio de linhas es-
pecíficas de financiamento, de
acesso a processo de inovação,
possibilitando a abertura do ca-
pital. O norte dessa política deve
ser a supremacia competitiva e a
produtividade do parque indus-
trial nacional. Posto isto, cabe re-
fletir sobre medidas como: 1)
acelerar o processo competitivo,
tornando os custos fiscais e tri-
butários compatíveis com os dos
demais países emergentes; 2)
manter a competitividade do
câmbio; 3) descartar a proposta
de reinventar ou reformular o
parque industrial.

Nenhum outro país emergen-
te conta com a competência em-
presarial e organizacional das
empresas brasileiras. Há inúme-
ras iniciativas conjuntas do Go-
verno Federal com a Confedera-
ção Nacional da Indústria (CNI)
para a criação de centros de de-
senvolvimento com inovação di-
recionada à competitividade de
todos os setores industriais. Há
diversas iniciativas do Ministério
da Educação para a moderniza-
ção do ensino básico e funda-
mental por meio da Tecnologia
da Informação (TI). É necessário
que haja redução de custos pro-
venientes da carga tributária, es-
tabilidade competitiva da taxa
de câmbio, proteção do parque
industrial, eficiência da infraes-
trutura de transporte logístico
(estradas, ferrovias, portos e ae-
roportos) e oferta firme de ener-
gia de baixo custo. No entanto,
todas essas iniciativas perdem
eficácia pela falta de coordena-
ção da política de desenvolvi-
mento, que deveria ser liderada
pelo Ministério do Desenvolvi-
mento, da Indústria e do Comér-
cio Exterior (Mdic), em conjunto
com os representantes da indús-
tria e da classe trabalhadora.

Se for possível encaminhar e
implementar essas premissas até
o final desta década, a economia
brasileira poderá crescer de for-
ma acelerada e competitiva, com
maior abertura ao comércio in-
ternacional, cuja capacidade de
oferta efetiva estará atendendo
com folga à demanda efetiva por
bens e serviços, ou seja, o produ-
to potencial se tornará mais ele-
vado, com estabilidade de pre-
ços, do salário real e do câmbio.

Ernesto Lozardo , administrador e
economista, é professor da EAESP-FGV.
Autor do livro “Globalização: a certeza
imprevisível das nações” (2 a edição)
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FMI diz que ajuste grego teve
preço mais alto que o previsto

A
Grécia colocou a estabilidade
econômica global em suspense
durante dois anos, ameaçando
estilhaçar a zona do euro e levar
consigo os elos mais fracos da

corrente do bloco, Espanha e Itália. Sua
permanência na união monetária foi
garantida, mas riscos e fragilidades ainda
não permitem saber até quando. Agora, o
Fundo Monetário Internacional trouxe a
Grécia novamente à luz do dia, ao apontar os
erros cometidos em seu resgate excepcional.
O relatório do FMI é bastante instrutivo e
equilibrado. Ele aponta a responsabilidade
básica dos líderes europeus por evitarem até
a última hora a ação principal e decisiva: a
reestruturação da dívida grega.

Como membro de uma inédita Troica a partir
de abril de 2010, ao lado da Comissão Europeia
e do Banco Central Europeu, o FMI correu pela
primeira vez em auxílio de um país da zona do
euro. Apesar de entrar com 30% do resgate, o
pacote grego foi o maior programa de socorro
já concedido pelo Fundo, extrapolando o limite
de 600% de cotas, para chegar a 1.550% ou mais.
Dessa experiência inédita, o FMI concluiu que o
adiamento da solução correta — a
reestruturação — provocou mais danos que os
necessários à Grécia e, igualmente ruim, a conta
dos ajustes foi desigualmente distribuída. Os
credores e os mais ricos, aponta o FMI,
conseguiram livrar-se dos sacrifícios.

Uma reestruturação da dívida na hora
certa, assinala o Fundo, “poderia ter aliviado
o peso do ajuste da Grécia e contribuído para
uma contração menos dramática de sua
economia. A postergação da reestruturação
também abriu uma janela para que os
credores privados reduzissem sua exposição
e transferissem o débito para o setor
p ú b l i c o”, afirma o documento.

Passa longe do FMI a intenção de contestar a
importância da austeridade fiscal e das
reformas econômicas como prescrições básicas
para retirar a Grécia do fundo do poço. O aperto
cavalar nas finanças públicas é visto como
inevitável. Fora a reestruturação, tida como
inescapável pelos mercados, menos pelos
líderes europeus, as demais barbeiragens
apontadas no programa grego podem ser
consideradas críticas técnicas. Ainda assim, o
diagnóstico é assombroso.

A receita da Troica a deixou como aprendiz

de feiticeiro, surpresa com os resultados de suas
poções. A retração econômica, segundo o FMI,
foi muito maior que a prevista. O PIB real em
2012 foi 17% menor do que em 2009, enquanto
o acordo “stand by” previa um declínio de 5,5%.
O desemprego estimado para 2012 já era alto,
de 15%. Foi muito pior: 25%.

A Troica estimou a inevitabilidade de um
ajuste de 14,5% do PIB, algo raras vezes
tentado na história, e obviamente colheu
reveses. Na largada do programa, o pico da
dívida atingiria 156% do PIB em 2013. Na
revisão de julho de 2011, porém, a previsão já
subira para 170%. Motivo: “a contração da
economia e a deflação foram mais profundas
que o previsto”. E, segundo o FMI, as metas
fiscais tornaram-se justamente mais
ambiciosas quanto mais a catástrofe
econômica excedia as expectativas.

Na ausência de desvalorização cambial,
impossível para a Grécia, a Troica pregou a
“desvalorização interna” para elevar a
competitividade da economia grega. O fracasso
foi notável. A estimativa apontou um gap de
competitividade da ordem de 20% a 30%, algo
que teria de ser obtido por reformas
econômicas internas, aumento de
produtividade e redução dos salários. Com
todos os sacrifícios, a “d e s v a l o r i z a ç ã o” obtida,
pelos cálculos do FMI, foi de apenas 9% entre
maio de 2010 e março de 2012, conseguida
principalmente via grandes reduções de
salários, com magro ganho de produtividade.

As privações terríveis do ajuste grego
foram desigualmente repartidas. “Os
esforços de reforma sob o programa de ajuste
teriam sido mais suportáveis se houvesse um
progresso mais visível em fazer com que a
faixa de alta renda pagasse seus impostos”. A
resistência dos políticos gregos quanto a esse
ponto foi enorme. As reformas estruturais,
além disso, “e s t a g n a r a m”, enquanto que a
produtividade teve ganhos “ilusórios”

O FMI insinua que a Grécia ainda precisará de
mais dinheiro. A recessão em 2012 foi maior
que a estimada, a de 2013 também será (-4,9%
ante 4%) e a recuperação não ocorrerá mais em
2014 (contração de 1,4% ante expansão de
0,6%). Há sérias dúvidas de que a Grécia chegue
a 2020 com uma dívida pública de 124% do PIB.
A única certeza é que o Fundo prevê “mais
vários anos de um ajuste doloroso em meio a
uma situação social e política frágil”.
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