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O ESTADO DE S. PAULO

TERÇA-FEIRA, 5 DE NOVEMBRO DE 2013

Versão econômica da eterna e folclórica discórdia em relação ao que vem primeiro, se o ovo ou a galinha, não custa
lembrar que, mal comparando, é esse o
divisor que separa keynesianos e neoclássicos – ou, em linguagem mais simples, ortodoxos e heterodoxos.
Na economia brasileira de hoje, a
poupança é raquítica e o investimento
hesita, num cenário de superávits primários cadentes, podendo encolher,
em 2013, abaixo de 2%. Ao mesmo tempo, a taxa de desemprego se encontra
em níveis historicamente baixos e os
déficits em transações correntes mostram trajetória veloz na direção de 4%
do PIB. Mas, embora possa parecer óbvio, quem garante que uma contração
forte no lado fiscal operaria como um
dominó positivo, que arrumaria, quase
automaticamente, todas as peças desequilibradas e os déficits gêmeos?
Estudos e mais estudos, abrangendo
diversaseconomias,emdiferentesépocas,nãoconseguiramestabelecer asrelações insinuadas pelas identidades
contábeis que articulam déficits fiscais
eexternos.Averdadeéque,nabuscade
comprovartaisrelações,oqueseconseguiufoiobservarquenemsempreépossível encontrar vinculações diretas en-
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uma coisa à outra. É bom, porém, não
esquecer que, mesmo depois de consumidas toneladas de energia intelectual,
tinta e papel, essa vinculação continua
polêmica e inconclusiva.
Nabasedateoriaestãoalgumasidentidades macroeconômicas contábeis,
que se confirmam depois que o processo econômico se completa. O pressuposto é que poupança e investimento
se equivalem “ex-post” e, portanto, em
condições de equilíbrio macroeconômico, excesso de gasto público, sem a
devida compensação por parte da poupança privada doméstica, resultaria
em absorção de poupança externa. Ou
seja, produção de déficits em transações correntes.

A questão é que identidades econômicas costumam mostrar tudo menos
as verdadeiras relações de causalidade
entre seus elementos. Dessa peculiaridade, no debate da economia, resultam
históricas desavenças entre linhas de

Os déficits gêmeos mostram
uma identidade contábil, mas
não uma relação de causalidade
pensamento. O desencontro em torno
da validade da teoria dos déficits gêmeos é apenas um subproduto da feroz
disputaentre os queentendemo investimentocomo função da poupança e os
que consideram justamente o inverso.

is.

e um modo ainda discreto,
mas já dando sinais de retorno, a teoria dos déficits gêmeos, segundo a qual déficits fiscais
empurram as transações correntes
para déficits, está saindo do terreno
pantanosoem que fica até que novas
ondas de desequilíbrios macroeconômicos se formem. Já aconteceu
inúmeras vezes mundo afora, e, no
Brasil,maisrecentemente,nasegunda metade da década de 90. Agora a
recorrente argumentação tem tudo
para se repetir.
Comoaconjunturaédedeterioração tanto das contas públicas quanto das contas externas, nada pode
parecer tão natural quanto vincular

tre déficit público e déficit externo.
Emresumo,umacontraçãofiscalpode, sim, reduzir a renda e colaborar
paraesfriarimportações,mas,emseguida,exatamenteporessaação,ajudará também a cortar os juros e, em
consequência, impulsionar a renda,
que pressionará o lado externo.
Umadasconclusõespossíveisdessa história é que, diferentemente do
que muitos gostariam, a austeridade
fiscal não é uma panaceia para os desequilíbrios econômicos. Há situações em que ela pode estar mais do
lado dos problemas do que no das
soluções. Na questão específica dos
supostos déficits gêmeos, a resposta
verdadeira para o desequilíbrio externo parece mais próxima do que
ocorre com a taxa real de câmbio – e
com a situação dos mercados externos – do que diretamente com o que
sepassanascontaspúblicas.Sugerese levar isso em conta para não correr o risco de se surpreender com
uma possível retomada da balança
comercial em 2014, ainda que na vigência de resultados fiscais fracos.
***
A coluna dará férias a seus eventuais leitores no restante deste mês.
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Brasil dá ultimato à Argentina sobre oferta à UE
ra

A Argentina deveria ter encaminhado sua proposta de abertura de mercado durante a reunião realizada há uma semana,
para dar início à formulação da
proposta consolidada do bloco.
O compromisso do Mercosul é
de apresentar a oferta em dezembro. “Está claro que vamos
apresentar uma oferta do Mercosul, mas para isso, precisamos que a Argentina apresente
a sua. Até o Paraguai, que ainda
não regressou ao bloco formalmente, já tem uma proposta fechada”, disse a fonte uruguaia.
Outra fonte do governo do
UruguaicomentouqueaArgentinanão dissesevaiounãoapresentar uma proposta. Pelo con-
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“O clima é de muito
mal-estar por parte
do Brasil e do Uruguai,
que já estão com suas
propostas fechadas,
faltando apenas a da
Argentina para harmonizar
com as demais e fechar
a oferta do bloco.”
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FONTE DO GOVERNO URUGUAIO
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nalista argentino Marcelo BonellidissequeFigueiredodiscutiuemdurostermoscomTimerman, afirmando que um país do
tamanhodo Brasil não ficará refém da Argentina.
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O governo brasileiro endureceu o tom das discussões e
deu um ultimato à Argentina
para que apresente sua oferta
com vistas à negociação de
uma área de livre-comércio
do Mercosul com a União Europeia. Em uma reunião de
ministros das Relações Exteriores e de Economia do bloco, na terça-feira passada, em
Caracas, o chanceler brasileiro, Luiz Alberto Figueiredo,
cobrou uma posição do colega argentino, Héctor Timerman, segundo fontes.
“O clima é de muito mal-es-

tar por parte do Brasil e do Uruguai, que já estão com suas propostas fechadas, faltando apenas a da Argentina para harmonizar com as demais e fechar a
ofertado bloco”, disse uma fonte do governo uruguaio.
Uma nova reunião extraordinária será realizada no dia 15 de
novembro, também na capital
venezuelana, presidente pro
tempore do Mercosul. Até lá, “a
Argentina terá que definir sua
situação”. “O que não pode é
manteressa indefinição porque
os prazos já esticaram demais”,
comentou a fonte.
Atribuindo a informação a
fontes do governo argentino,
emseu programaderádio,ojor-
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Às vésperas do prazo de entrega da proposta de livre-comércio do Mercosul para a União Europeia, Argentina ainda não apresentou suas demandas
trário, tem argumentado que o
país seencontra em um período
de “reindustrialização” e deve
ser cuidadoso para não interromper esse processo. “Se não
vai apresentar sua oferta, a Argentina terá de dizer isso claramente”, ressalvou.
Fonte do governo argentino
reconheceu que a Argentina está demorando em dar uma resposta ao bloco, mas garante que
haverá uma oferta do país. “Temostidoreuniõessetoriaiseentre os três ministérios envolvidos no assunto: Relações Exteriores, Economia e Indústria”,
disse a fonte. A última reunião
entre as autoridades foi realizada na sexta-feira, apenas três

dias após a conversa entre Figueiredo e Timerman.
Resistência. A maior resistênciaparafecharumapropostaargentina parte do secretário de
Comércio Interior, Guillermo
Moreno, o xerife dos preços no
país. “As políticas de controle
deimportações deMorenoetodas as demais que têm adotado
nopaíssãorudimentareseideológicas”, apontou a fonte.
As negociações para formar
uma área de livre-comércio entre o Mercosul e o bloco europeu começaram em 1999, mas o
projeto foi engavetado em
2004. Somente em 2010 as conversas foram retomadas.

Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 5 nov. 2013, Economia & Negócios, p. B4.
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Conectando o Brasil ao melhor
do mercado imobiliário mundial

Fiabci/Brasil e SindusCon-SP discutem
produtividade na construção civil
Na
última
quinta-feira,
31/10, a Fiabci/Brasil e seu principal member, SindusCon-SP,
promoveram encontro empresarial para debater o tema produtividade na construção civil. Na
mesa estiveram presentes Basilio
Jafet, presidente da Fiabci/Brasil;
Sergio Watanabe, presidente do
SindusCon-SP; Paulo Sanchez,
vice-presidente de Tecnologia
e Qualidade do SindusCon-SP;
Jorge Batlouni Neto, coordenador do Comitê de Tecnologia e
Qualidade do SindusCo-SP; e
os palestrantes, o sul-coreano
William S. W. Cho, Design Director da Hyundai Architects and
Engineers Associates; o Prof. Dr.
Ubiraci Espinelli, mestre e doutor em engenharia de construção
civil e o português Antônio Ruivo, engenheiro consultor de empresas especialista em Building
Information Modeling (BIM).
William Cho discorreu sobre a recuperação da Coreia
do Sul após o final da Segunda
Guerra Mundial. Cho contou
como um país devastado pelos
combates se recuperou e hoje
é exemplo de produtividade e
economia em ascensão. O arquiteto afirmou que o principal
ponto da reurbanização do país
foi o investimento em educação, fruto do forte governo de
Park ChungLee, que assumiu a
liderança da República da Coreia em 1960. Imediatamente, o
novo líder lançou um programa
de desenvolvimento econômico
que, em apenas um ano, fez com
que o país recuperasse sua economia anterior e nos 20 anos seguintes aumentasse a renda per
capita em 40 vezes, com crescimento econômico de 9% ao
ano. Esse período foi marcado
pelo processo de industrializa-

Venha debater caminhos para que os
esforços e os recursos voltados para a
educação e a formação profissional sejam
aplicados de acordo com as necessidades
de desenvolvimento do País.

ção dos sul-coreanos e também
pelo investimento em exportações. Para ele, a reconstrução da Coreia foi baseada em
três princípios: trust work, a
confiança no próprio trabalho;
inevitable will, determinação
advinda da adversidade, e innovation, usar inovação a favor
do bem comum da sociedade.
No Brasil, a década de
1960 foi marcada pelo início
do governo de João Goulart e
o chamado milagre econômico, que contemplava o Programa de Ação Econômica
do Governo (PAEG). Nesse
período, o Produto Interno
Bruto (PIB) brasileiro cresceu a uma taxa média de 10%
ao ano, enquanto a construção
civil teve crescimento médio
de 15% ao ano. Naquela época, o aumento da produtividade respondia por 56,4% do
PIB do País. Atualmente, segundo levantamento do centro de pesquisas Conference
Board, o fraco crescimento
da economia e o contínuo aumento do emprego são fatores
que explicam a drástica queda
de produtividade, pois diminuem a relação de produção
por pessoa empregada. No
ano de 2012, por exemplo, a
produtividade média do bra-

sileiro representou 18,4% do
desempenho médio de um trabalhador norte-americano.
Para Ubiraci Espinelli,
produtividade é a eficiência
obtida ao transformar recursos
em produtos. O Brasil, como
outros países, quer ser produtivo e eficiente e, para isso, é
necessário o planejamento. O
planejamento deve considerar o histórico, adversidades
e inovação. Porém, um fato
muito importante que tem sido
frequentemente esquecido por
aqui é o orgulho pela atividade
exercida. Espinelli afirma que
esse é o maior exemplo que
podemos tomar da Coreia do
Sul para alavancar o setor.
Neste sentido, para melhorar este item na construção
civil, Antônio Ruivo apresentou o BIM e seu impacto
positivo para o setor, pois a
ferramenta permite melhor
qualidade e detalhamento de
projetos, melhor coordenação e aproveitamento de todo
o canteiro de obras. Mudarmos os processos em nosso
País pode ser uma das saídas
para o aumento da produtividade, que é um dos mais
importantes quesitos para a
retomada da economia.
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