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Nos seus mais de 80 anos de vida, o pro

fessor da FEA-USP, ex-secretário de 

Planejamento da prefeita Luiza Erun-

dina e atual secretário de Economia Solidária do 

Ministério de Trabalho, Paul Singer sempre foi 

uma das vozes mais respeitadas para analisar o 

País. Num momento em que o terrorismo econô

mico é estampado todo dia nos meios de comu

nicação conservadores, é bom ouvir sua anál i 

se sobre a subida do dólar, que considera mot ivo 

de comemoração para defender a indústria nacio

nal. E também sobre as experiências em relação 

à economia solidária, que considera uma verda

deira alternativa ao capitalismo. Confira os p r i n 

cipais trechos abaixo: 

Caros Amigos - Professor, gostaríamos de fa

lar um pouco sobre a situação econômica do País. 

Convivemos com terrorismos o tempo todo na 

mídia, o último deles é o dólar, 'o dólar disparou e 

vamos ter crise'... 

Paul Singer - Mas é péss imo o Brasi l com 

o dólar barato. Es távamos impor tando p r o d u 

tos que nunca h a v í a m o s impor tado e acabando 

com a indústria nac ional . Há setores da econo

mia fechando, não conseguem compet i r c o m os 

produtos chineses, que são mu i to baratos à cus

ta dos trabalhadores chineses. Quando o dólar 

subiu , não só eu, mas os economistas que que

r i am que a economia brasileira continuasse se 

desenvolvendo disseram ôba! Eu achava que a 

D i lma deveria ter, na verdade, aumentado os 

impostos de impor tação para proteger a indús 

t r ia nacional . 0 Fernando Henrique, que não é 

nenhum desenvolvimentis ta , fez isso e sa lvou 

a indústria brasileira de br inquedos. Ela estava 

fechando, houve uma pressão dos industr ia is e 

ele aumentou impostos de impor tação . 

Esse processo de desindustrialização ocorre já há 

algum tempo... 

Tenho achado que não chega a ser desindus

tr ial ização, mas sem dúvida a indústria brasilei

ra está numa si tuação difícil e exatamente essa 

pressão da importação de insumos industriais da 

Ás ia , pr incipalmente da própria China, prejudica 

a indústria brasileira, que é, fundamentalmente, 

uma indústria de mercado interno, mas que, com 

a crise na Europa, t ambém não tem mercado ex

terno. A alta do dólar, com certeza, é benéfica 

para a indústria brasileira. 

Por que então o Banco Central está atuando 

para segurar o dólar? 

Por uma razão simples, na medida em que o 

dólar aumenta de valor em reais, os produtos que 

têm componentes importados aumentam de pre

ço, isso significa inflação e a parte mais pobre da 
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população é mais vulnerável ao aumento de pre

ços. Alguém que ganha o salário mínimo, se de 

repente os preços dos produtos começam a crescer 

e o salário dele não aumenta, começa a passar por 

dificuldades. Uma boa parte da queda da popu

laridade da presidenta Dilma se deveu não a uma 

grande inflação, essa inflação que tivemos foi r i 

dícula, 6% ao ano não é inflação para o Brasil, 

em outros países sim, mas a população mais po

bre reagiu, inclusive com muito medo. Mas é uma 

inflação sazonal, dos alimentos antes da colhei

ta. Logo veio a colheita e os alimentos voltaram 

a seu preço anterior. Mas a razão de o governo, 

principalmente do Banco Central, estar se mobi

lizando para deter esse aumento do dólar vem do 

temor de que o aumento do preço dos produtos 

que têm elementos importados provocaria uma 

inflação bem acima do nível fixado pelo Conse

lho Monetário Nacional. 0 Banco Central se em

penhou para deter esse aumento, mas não para 

que o dólar voltasse ao patamar anterior. 

E quem vai ganhar essa queda de braço? 

Nós vamos ganhar dos dois lados, quer dizer, 

nós queremos que o dólar suba, mas até certo mo

mento, até certo nível. Ele estava a R$ 2,00, ago

ra está perto de R$ 2,50. Isso dá uma margem de 

proteção à indústria brasileira bastante razoável. 

Não sei se é suficiente, depende de cada ramo, é 

complexo, não tenho toda essa informação. Mas 

é suficiente para dar certa proteção, tanto é que 

este ano a indústria começou a crescer um pouco, 

e, por outro lado, não jogou a inflação pra cima, 

ela ainda está dentro dos limites formais. Está até 

6°/o, e o limite é 6,5%. 

Então não estamos numa crise? 

É uma invenção. Isso é uma coisa interessan

te. O André (Singer), meu filho, escreveu uma 

coluna na Folha de S.Paulo, que diz mais ou 

menos o seguinte, os empresários agora estão se 

queixando do governo federal, especificamente 

da Dilma e seus ministros, porque estão intervin

do muito na economia e deixam os empresários 

incertos. Eles não sabem o que vai acontecer, se 

queixam disso, não investem porque não têm se

gurança. Acontece que as mexidas que o gover

no federal fez na economia foram a favor dos 

empresários, principalmente isentando de im

postos setores da economia que estavam real

mente em dificuldades. Então o André escreveu: 

"o que eles querem afinal? Se a intervenção foi 

a favor deles, eles estão se queixando de quê?". 

Eu conversei com o André a respeito, e eu achei 

que ele estava certo. 0 que acontece é que há 

uma parte ideológica nisso. Tenho a impressão, 

não posso garantir, de que os empresários estão 

com saudades do FHC, ou seja, do neoliberalis-

mo. O Fernando nitidamente se recusou a fa

zer política industrial, ou política de intervenção 

promovendo o desenvolvimento, isso tudo tinha 

que acontecer pelo mercado em si. Foi o primei

ro presidente de uma série. Desde o Juscelino e 

Getúlio, todos eles fizeram políticas de promover 

o desenvolvimento, apoiar, por meio de políti

cas, o crescimento da indústria. 

Vamos falar um pouco da mudança econômica 

nas últimas décadas. FHC vendeu as joias da família 

com as privatizações e aumentou a dívida pública... 

No governo dele, a dívida pública foi usada 

para financiar déficits do governo federal. O que 

aconteceu com o Fernando é que, como ele foi pra 

direita, do ponto de vista da política econômica, 

ele tornou-se neoliberal ao extremo. Ele tinha a 

confiança do mercado internacional, ele impor

tou muito capital e aí a dívida cresceu bastan

te. Ele comprou tem

po, por assim dizer, 

mas fracassou o País 

inteiro, quer dizer, nos 

oito anos do governo 

do Fernando Henrique 

praticamente a econo

mia estagnou. Eu diria 

que a privatização não 

teve nada a ver com o crescimento, é uma coisa 

ideológica, a ideia é liberal mesmo, quer dizer, tira 

o Estado da economia, deixa os mercados decidi

rem o que vai ser produzido, como e quando. Por 

isso que os empresários, atualmente com a Dilma, 

estão com saudade. 

Mas o modelo lulista de crescimento do merca

do, de aumento de renda para trabalhadores, mas 

também para a burguesia, isso está esgotado? 

Ao contrário do Fernando Henrique, o Lula 

faz uma política de redistribuição de renda com 

o desenvolvimento. Isso era tudo que o PT que

ria fazer. A base dessa política é acelerar o desen

volvimento que o Getúlio, Juscelino, Jango etc. 

fizeram e que foi benefício para a classe traba

lhadora, para todos, inclusive para a burguesia 

brasileira. Ninguém teve perda com isso. Ao con

trário, a diferença do Lula com seus antecesso

res é que ele foi o mais incisivo na parte da redis

tribuição. 0 Juscelino, que não por acaso era um 

dos presidentes mais populares do Brasil, não foi 

só por Brasília, mas porque em sua época o salá

rio mínimo atingiu o auge, fez uma política dis

tributiva, não tão nítida como o Lula, com o Bol

sa Família, mas fez. Lula seguiu essa tradição e 

acentuou a parte distributiva, ele, como líder sin

dical, como líder do PT, tinha toda razão de fazer, 

era plataforma nossa, ele cumpriu a plataforma. 

A Dilma continuou a política do Lula, e mais do 

que isso, ampliou. 

Mas a política de concessão de créditos está no 

limite, está se esgotando? 

0 crédito estaria chegando ao limite se exis

tisse inadimplência, se as pessoas deixassem de 

pagar, se a porcentagem de gente que deixa de 

honrar cheques e tal subisse, aí sim, estaríamos 

no limite, o que seria uma crise, o que não acon

teceu. Ao contrário, com o aumento de renda dos 

mais pobres a inadimplência caiu no Brasil. Pelo 

que eu andei lendo, está por volta de 5%, isso 

não é uma inadimplência alta. Sempre há algu

ma inadimplência, de modo que se o argumento 

é de que esgotou por excesso de endividamento, 

eu não encontro fatos para justificar. 

No que se refere a crédito, para que seja 

viável é preciso que a renda cresça junto, se não as 

pessoas se endividam e não têm como pagar. No 

período do Lula, a economia começou a crescer 

de novo, não no primeiro ano, mas nos seguin

tes sim, então dar mais crédito às pessoas fazia 

sentido, as pessoas tiveram efetivamente melho

ra de rendimento. 0 que o Lula fez com o crédi

to foi basicamente facilitar para os muito pobres, 

com as contas popu

lares, os microcrédi-

tos e tal. Eu estive d i 

retamente envolvido, 

era um dos economis

tas da direção do PT e, 

então, o Lula foi con

versar comigo para 

ver como poderíamos 

usar o crédito para estimular a economia, para 

distribuir renda. Chegamos à conclusão de que tí

nhamos que baixar os juros no Brasil. Graças ao 

fato de que o Fernando Henrique não pôde pri

vatizar nem o Banco do Brasil nem a Caixa Eco

nômica, então tínhamos metade do mercado f i 

nanceiro no governo federal, se somar o Banco 

do Nordeste é pouco mais da metade, então, com 

isso, você pode forçar, como a Dilma fez, que os 

bancos privados acompanhassem os bancos pú

blicos para que não perdessem clientela. Ao meu 

ver, a política do Lula foi totalmente vitoriosa, 

não é à toa que ele voltou com 80% de aprova

ção. Não fez a redução de juros, quem fez foi a 

Dilma e mostrou na prática que eu e ele tínhamos 

razão. Por que ele não fez? Imagino que o Lula 

não fez porque tinha compromissos com o capi

tal financeiro, que a Dilma não teve . A Carta aos 

Brasileiros tinha por base certo compromisso, e 

os banqueiros não estavam apavorados com ele. 

Ainda há espaço para crescer salário e consu

mo no Brasil? 

Há muito... A política econômica mais impor

tante da presidenta Dilma é o Brasil sem Misé

ria, é a principal preocupação da nossa secretaria 

(Secretaria de Economia Solidária do Ministério 

do Trabalho e do Emprego). Estamos usando esse 

programa para promover o desenvolvimento lo

cal dos bolsões de miséria do Brasil e criar a eco

nomia solidária, quer dizer, oferecer às pessoas 

que lá vivem a possibilidade de desenvolver suas 

economias, criando cooperativas para eles, de di

ferentes naturezas, criação de gado, agroecologia, 

e isso está sendo feito. Nós temos ainda, de acordo 

com as estatísticas do Cadastro Único de Pobre

za, entre 16 e 17 milhões de famílias bem pobres 

no Brasil, portanto, nós devemos reduzir a pobre

za deles, aumentar a sua renda para que possam 

ter o mínimo de vida digna. 0 Bolsa Famíl ia é um 

programa de muito êxito; as crianças estão indo 

pra escola, são aprovadas, o programa os atende. 
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mas poder consertar o equipamento, manter o 

equipamento etc. 0 cooperado tem que ganhar, 

mas não ganhar remuneração sobre o capital , 

essa é a pr inc ipal diferença, o que explica a rápi

da recuperação das empresas pelos cooperados. 

Um adminis t rador de cooperativas ganha 1/5 do 

que recebe um administrador de empresas, gra

ças a essa redução de custos a recuperação se dá. 

A cooperativa não explora a força de trabalho. 

Ainda é um número baixo de cooperativas, 

como você acha que a economia solidária pode se 

tornar uma alternativa real? 

V o u te dar uma resposta ridícula, porque as 

pessoas nos empreendimentos das cooperati

vas de economia solidária são mui to mais f e l i 

zes. Quer dizer, você não tem competição, é uma 

comunidade, as pessoas se ajudam mutuamente, 

não têm hierarquia. Tudo é feito com participa

ção, tudo é comunitário. Essa é a razão, as pessoas 

querem ser felizes. É um t ipo de empreendimento 

em expansão. Estamos propondo há vários anos 

uma lei de economia solidária, que de alguma 

maneira defina as políticas de apoio a essas i n i 

ciativas. A lei está t ramitando agora no Legislati

vo, na Câmara e eu pude assistir a uma sessão da 

Comissão de Assuntos Econômicos que aprovou 

o projeto de lei, por unanimidade, mas está t ra

mitando por outras comissões ainda, depois va i 

ter que ir pro Senado e coisa assim. 

Vamos falar um pouquinho de cooperativas de 

crédito e bancos comunitários... 

Nós estamos com 103 bancos comunitários 

aqui no Brasil, desde o Rio Grande do Sul até o 

Amazonas. Há uma fila de prefeitos e municípios 

que querem o seu. Há dois bancos que lideram 

esse processo, um em Fortaleza, o Banco Palmas, 

num bairro chamado Palmeiras, cuja moeda cha

ma-se palma. O outro é o Banco Bem, em Vitória, 

no Espírito Santo. O banco comunitário é como 

qualquer outro, mas geralmente não tem capital 

próprio. Emite uma moeda própria. 0 Banco Pal

mas, como correspondente da Caixa Econômica 

Federal, paga o Bolsa Família. A mulher que t ra

balha, mãe de família do Bolsa Família, chega, 

mostra o documento e recebe imediatamente no 

cartão dela o valor, daí a funcionária pergunta: 

"A senhora precisa de crédito?", se aceitar crédi

tos em palmas é a j u r o zero, não paga nada, tem 

que devolver, mas não paga j u r o , porque não tem 

custo pro banco. Na comunidade do Banco Pal

mas, quem paga em palmas tem desconto, o va 

lor dos produtos em reais é mais caro. Isso é ge

nial , porque é uma demanda por palmas maior do 

real. O fato dessa moeda só funcionar em Palmas 

é a base do desenvolvimento econômico local. 

Mas o banco troca palmas por real, mas se você 

comprar fora de Palmas, você vai pagar juros . O 

banco, evidentemente, precisa ter um capital em 

real que é 'cedido' pela Caixa. Sempre precisa ter 

uma fonte de real. 

As cooperativas de crédito têm avançado? 

Sim. Elas são mui to importantes, sobretudo 

para a agricul tura. Nós temos organizações e co

operativas grandes. Existe uma federação de co

operativas de crédito no Brasil , tem várias, umas 

ligadas à Organ ização de Cooperativas do Bra

sil (OCB), outras ligadas à Economia Solidária. 

Os da OCB deram lugar aos bancos cooperati

vos. Bem, o que eu sei sobre as cooperativas de 

crédito é que os clientes delas mandam na coo

perativa, é autogestão. Os clientes das coopera

tivas pertencem à mesma cidadezinha, a aldeias 

etc. É uma comunidade onde todos se conhecem, 

mas, de vez em quando, a lguém não paga o que 

deve, e aí, como é que se faz? Convoca-se uma 

assembleia, convida o cara que não está pagan

do e que poderia pagar e ele sofre uma pressão 

comunitár ia . Mas se ele realmente não puder pa

gar, va i receber novos empréstimos, afinal t ra 

ta-se de uma economia solidária. Por exemplo, 

eu examinei uma tese da cadeia Justa Trama, 

eles t rabalham com a lgodão orgânico, as costu

reiras, os fiadores, os plantadores, todos t ra tam 

de repartir o que ganham da forma mais igua

litária possível, desde os camponeses no Ceará 

até as costureiras no sul. Isso é verdadeiramente 

humano. Então eles foram pro nordeste e desco

br i ram que os camponeses perderam a colheita, 

se não chove, não tem a lgodão . Agora têm dív i 

das, porque para o camponês plantar ele faz dí

vidas. Então, provavelmente, os outros elos da 

cadeia v ã o emprestar dinheiro para sair disso. 

Isso é que é economia solidária e comércio jus to . 

0 senhor conhece experiências de economia so

lidária em outros países? 

Sim, várias. Em Viena (na Áustria), onde eu 

nasci, estive lá fazendo pesquisas. A certa a l t u 

ra perguntei por uma loja chamada Não Custa 

Nada e quis conhecer. Eles me levaram lá, uma 

loja grande, atopetada de coisas, l ivros, discos, 

brinquedos, o que você puder imaginar . É um 

espaço em que as coisas estão a l i , e como é que 

funciona? V o c ê entra, pega tudo que quer e não 

custa nada. 0 que é essa loja? Ela recebe toda 

tranqueira que você não usa mais e que não quer 

j o g a r fora. Melhor que isso, v o c ê va i lá buscar 

uma coisa e não encontra. Daí pode deixar seu 

nome, um e-mail , seus dados, e descrever o pro

duto que quer n u m quadro. M u i t o provave lmen

te a lguém va i entrar em contato dizendo: "já 

pus na loja o que você precisava". Acho que se 

mantém por meio de trabalho voluntár io, pelos 

membros da comunidade. Lá nada se pode r o u 

bar, porque nada é vendido. 0 que acho bacana 

é o grau de conf iança que existe nisso tudo. Isso 

é parte da beleza da economia solidária. 

0 senhor foi secretário da ex-prefeita Luiza 

Erundina e está no governo federal desde o p r i 

meiro mandato de Lula, o que aprendeu como 

homem público? 

0 que posso dizer é que há magn í f i cos apren

dizados. Fico encantado de estar no governo, 

por estar aprendendo. Isso mudou enormemen

te a forma de eu ver o governo e a esquer

da. Resolvi, na secretaria, fazê- la funcionar de 

acordo com os princípios da economia so l idá

r ia . M e u desejo era fazer autoges tão , ou seja, 

reunir toda a equipe, da recepcionista até os d i 

retores, para discut i r o que fazer. Uma das c o i 

sas que aprendi é que a in te l igência colet iva 

não é uma mera hipótese, funciona mesmo. Se 

v o c ê reúne pessoas que estão t rabalhando na 

mesma coisa e põe algo em discussão va i o u v i r 

mui t a coisa que não esperava. Hoje evi to t omar 

qualquer t i po de decisão que não seja discutida 

pelo menos por um conselho gestor composto 

de sete pessoas. Mas para responder à pe rgun

ta, a m u d a n ç a é esta: as concessões que a Di lma 

está fazendo são inevi táveis , se ela não fizesse, 

o povo i r ia sofrer. A coerência não pode ser um 

f i m em si, é uma v i r tude de a l g u é m . V o c ê c o n 

denar o Brasil a não crescer porque v o c ê não 

quer dar o braço a torcer me parece uma irres

ponsabil idade. 0 que falta é deixar isso claro 

para a popu lação .  
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Text Box
Fonte: Caros Amigos, São Paulo, ano 17, n. 198, p. 10-13, set. 2013.




