
O que é o Brasil na atualida-
de e quais transformações
mais relevantes alteraram
seu papel no cenário interna-
cional?

A transformação fundamental
ocorreu na década de 90. O fim
da inflação representa uma mu-
dança crucial, assim como a
consolidação da moeda. Outra
coisa é que o país está mais aber-
to ao comércio internacional.
Durante a década de 80, o Brasil
tinha a mesma proporção de co-
mércio internacional na renda
nacional que Ruanda. Hoje em
dia, essa diferença é evidente,
em particular no setor agrícola.
Apesar de que, de vez em quan-
do, no Brasil não se compreen-
de que a produtividade anual no
setor agrícola seja, realmente,
muito importante para o país. O
terceiro ponto é que todos os go-
vernos entendem a responsabili-
dade de sustentar essa mudan-
ça. Independentemente das po-
líticas adotadas, nenhum gover-
no poderia ter inflação de 15%,
20%, imaginando que seja acei-
tável. Como consequência, des-
de 1999 o país mantém a conti-
nuação do superávit primário.
Pode haver problemas no cálcu-
lo, variações para chegar a esse
número, mas todo ano é enten-
dida a necessidade de conti-
nuar com essa política. Assim,
agora vejo outro país, tentando
manejar uma integração de
uma economia mundial muito
mais complexa, por causa da
China, que está com quase 30
anos de crescimento com mé-
dia anual de 10%. Além do fator
Índia, emergente na economia
mundial desde os anos 90.

Os pontos que o sr. levanta es-
tão diretamente relacionados
àqueles dos principais críticos
da economia de Dilma: inflação
e superávit primário. Falta loca-
lizar o câmbio. Esse não é um fa-
tor relevante?

O câmbio é uma preocupação,
porque uma desvalorização do
real tem impacto sobre a infla-
ção e a contaminação dos pre-
ços é motivo de atenção para o
Banco Central. O BC está enten-
dendo que, com o câmbio a R$
2,00, o setor industrial não
tem como competir. Além dis-
so, há o fim do commodities
boom. De 2003 a 2010, com o
câmbio favorável ao Brasil, era
fácil satisfazer de um lado o
consumo e conseguir uma con-
ta no balanço corrente positi-
va. Sem um aumento contínuo
dos preços das commodities,
já não é possível.
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‘POR QUE INVESTIR
AQUI, SE A ARGENTINA
OFERECE MODELOS
TRADICIONAIS?’

Pioneiro na formação de uma reconhecida literatura
sobre desigualdade no Brasil, ainda na década de 70,
o norte-americano Albert Fishlow retornou ao país
na última semana para falar a economistas locais so-
bre a “Metamorfoses do Brasil Contemporâneo”, em
conferência promovida pelo Ibmec. Na autoridade
de brasilianista e professor emérito da Universidade
de Columbia, Fishlow, desta vez, voltou-se especial-
mente contra a presença estatal nas concessões de
infraestrutura, inclusive no pré-sal. “Falta poupan-
ça interna para a União fazer frente aos investimen-
tos em parceria com o setor privado”, diz ele, que

destacou também o desafio da qualificação da mão
de obra e sugeriu transformações na política interna-
cional. O professor conta que é crescente o interesse
de jovens estudiosos norte-americanos pela econo-
mia nacional, e que investidores o procuram frequen-
temente para discutir oportunidades de negócios
por aqui. Em entrevista exclusiva ao Brasil Econômi-
co, Fishlow critica ainda o “excessivo” otimismo do
governo, ao mesmo tempo que classifica como “exa-
gerado” o artigo da revista “The Economist”, que su-
gere que a presidenta Dilma Rousseff teria desperdi-
çado oportunidades de crescimento contínuo.

ALBERT FISHLOW Professor Emérito da Universidade de Columbia
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Bancários devem continuar paralisação
Os sindicatos estaduais de bancários realizam assembleias hoje para

decidir se aceitam a nova proposta da Federação Nacional dos

Bancos (Fenaban), apresentada na sexta-feira, para acabar com a

greve da categoria, que já dura quase três semanas. Dirigentes

sindicais dos bancários já adiantaram, entretanto, que a proposta

patronal deverá ser rejeitada e a greve deve continuar. ABr

Existe, realmente, o risco da in-
flação ou há um exagero nas aná-
lises dos preços?

Certamente, há o risco. Não à
toa, o Banco Central está
atuando. Olhando para as ca-
racterísticas da inflação, nota-
mos que os preços administra-
dos vão crescer a uma taxa in-
ferior a 2%. O governo está
tentando limitar a inflação.
Com isso, outros problemas
surgem. Toda vez que um lado
é controlado, algo acontece
no outro.

Qual sua opinião sobre a política
de controle dos preços?

É uma tarefa difícil sustentar em-
prego pleno, ter crescimento, in-
vestimento por parte da Petro-
bras, expansão da indústria na-
cional e inflação abaixo de 6%.
A não ser que seja alterada a polí-
tica. Não há só uma alternativa,
mas uma série delas. Uma que
considero importante é a redu-
ção de tributos para o setor in-
dustrial. Como destacou a “The
Economist”, o preço do automó-
vel no Brasil é muito maior do
que o de um mesmo modelo ven-
dido no México. Isso ocorre por-
que há uma participação expres-
siva do governo nas receitas.
Além disso, há algo que poucas
pessoas aqui acham importan-
te, que é o déficit governamen-
tal. Todo mundo fala do superá-
vit primário. Mas, de fato, o go-
verno gasta mais do que arreca-
da. Isso é um estímulo à deman-
da, ao mesmo tempo em que é
necessário evitá-la, porque o sa-
lário começa a aumentar. Veja
bem o que está acontecendo na
Argentina, onde não se tem se-
quer uma informação estatísti-
ca econômica confiável e há in-
flação acima de 25%. Essa não é
uma maneira de conduzir a polí-
tica econômica.

Mas ainda estamos distantes da
Argentina ...

Graças a Deus. Mas, na Argenti-
na, a inflação não começou com
20%. Começou com 8% ou algo
assim. Como consequência tem
os sindicatos querendo aumen-
tos de 25% por ano. Isso tem um
custo grande para a população
mais pobre, que não tem condi-
ção de aumentar sua renda no
meio desse processo. No fim,
quando há desequilíbrio, sem-
pre alguém paga o preço. E isso é
fundamental de entender.

Mas a expansão do mercado de
trabalho e da renda não ajuda,
exatamente, a minimizar o dese-
quilíbrio?

Nem sempre. O Brasil vai conti-
nuar aumentando a taxa de ju-
ros ou vai aceitar um pouco de
desemprego, como consequên-
cia de ter a política fiscal me-
nos frouxa. Essas são as alterna-
tivas da política. É impensável
conseguir tudo. O Brasil, como
aponta a “The Economist”, es-
tá com taxa de investimento da
ordem de 18%. O Chile vai atin-
gir neste ano taxa de 26%, o
México, está chegando a 23%,
a Índia está com 35%, a China,
com 45%. O Brasil tem toda
uma necessidade de infraestru-
tura, de investimento de longo
prazo. Isso necessita de uma ta-

xa ainda maior para atrair o ca-
pital de longo prazo. Não acre-
dito que seja uma boa ideia pa-
ra o Brasil ter uma taxa de juros
tão alta. Mas, por outro lado,
se o Brasil tiver uma taxa de ju-
ros mais baixa, precisará de
uma política fiscal mais dura e
permitir a poupança pública,
que poderia servir — como ser-
viu no caso do Chile, como es-
tá servindo ao México — como
elemento fundamental para au-
mentar a taxa de investimen-
to, em vez do gasto público.

Não há um pessimismo exagera-
do no artigo da “The Econo-
mist”? O sr. é reconhecido pelo
otimismo com o Brasil...

Continuo otimista. Acho que o
artigo foi negativo demais. De
certo modo, foi consequência
do artigo anterior, que antecipa-
va um crescimento contínuo, o
que foi um erro por parte da
“The Economist”, por não com-
preender que o investimento
dentro do país não era suficiente
para conseguir isso. Não enten-
deu que não seria possível para o
Brasil aproveitar, simplesmen-
te, o commodities boom para
transferir recursos, porque a ta-
xa de crescimento, mesmo das
exportações agrícolas, durante
um período, não aconteceu em
termos reais.

O que o sr. tem ouvido de inves-
tidores norte-americanos em re-
lação ao Brasil?

Eles têm algumas preocupa-
ções. Já vimos isso um pouco na
área do pré-sal, em que o gover-
no estava querendo a participa-
ção de até 40 companhias e ape-
nas 11 demonstraram interesse
em participar da concorrência.
Nenhuma delas é norte-ameri-
cana e poucas são europeias. Is-
so significa que eles estão preo-
cupados com as características
da licitação. No modelo de con-
cessão, a empresa poderia apli-
car tecnologia mais moderna,
poderia investir e conseguir
um lucro maior como conse-

quência. Com a partilha (mode-
lo adotado para o pré-sal), a
ideia é que a empresa continue
fazendo todo o investimento,
utilizando a tecnologia mais
moderna, mas, sem ganhar em
consequência disso. Então, por
que a empresa deve decidir in-
vestir aqui, enquanto, simulta-
neamente, a Argentina está pro-
curando parceiros oferecendo
modelos de negócio mais tradi-
cionais? Mesmo a Venezuela es-
tá procurando investimento no
Vale de Orinoco, permitindo às
empresas ganhar mais. De cer-
ta maneira, o importante para o
país é realizar o investimento e,
como todo mundo sabe, se há
muito lucro em um projeto, as
empresas têm que pagar tribu-
tos maiores.

A sua defesa é por um modelo
de arrecadação em cima do re-
sultado?

A expectativa aqui é encontrar
tanto petróleo que dê para re-
construir o setor industrial com
os lucros. Por outro lado, o pre-
ço do petróleo, se o cenário no
Oriente Médio for apaziguado,
vai começar a cair, porque os Es-
tados Unidos estão importando
muito menos petróleo e outros
países seguem seu exemplo. A
implicação disso é a redução do
preço. Com o custo continuan-
do alto, o que vai restar para a
empresa?

As possibilidades para o Brasil
são limitadas?

O Brasil terá muito mais oportu-
nidades se a política começar a
focar no médio prazo.

Nisso o sr. concorda com o go-
verno...

Sim, mas sempre o governo faz
previsões erradas e isso não aju-
da nem no mercado interno,
nem no internacional. Por fim,
o empresário não acredita que a
política interna será capaz de
chegar ao ponto prometido.

O governo é excessivamente oti-
mista?

O Mantega (Guido, Ministro da
Fazenda) disse que está confian-
te que a economia já está a pon-
to de subir outra vez. Temos o
exemplo do investimento na
construção de rodovias (em refe-
rência à ausência de propostas
para a BR-262). Vamos ter isso
também na construção de ferro-
vias. O governo está investindo
tudo nessa possibilidade de ter a
participação público-privada.
Só que o Brasil é um país que não
tem muita experiência positiva
nesse modelo de negócio.

“ “

ABr

O Brasil vai continuar
aumentando a taxa de
juros ou vai aceitar um
pouco de desemprego,
como consequência
de ter a política fiscal
menos frouxa. Essas
são as alternativas
da política”

O governo faz previsões
erradas e isso não
ajuda nem no mercado
interno, nem no
internacional. Por fim,
o empresário não
acredita que a política
interna será capaz de
chegar ao prometido”

FernandoSouza

GREVES
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 7 out. 2013, Brasil, p. 4-5.




