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D e um modo ainda discreto,
mas já dando sinais de retor-
no, a teoria dos déficits gê-

meos, segundo a qual déficits fiscais
empurram as transações correntes
para déficits, está saindo do terreno
pantanoso em que fica até que novas
ondas de desequilíbrios macroeco-
nômicos se formem. Já aconteceu
inúmeras vezes mundo afora, e, no
Brasil, mais recentemente, na segun-
da metade da década de 90. Agora a
recorrente argumentação tem tudo
para se repetir.

Como a conjuntura é de deteriora-
ção tanto das contas públicas quan-
to das contas externas, nada pode
parecer tão natural quanto vincular

uma coisa à outra. É bom, porém, não
esquecer que, mesmo depois de consu-
midas toneladas de energia intelectual,
tinta e papel, essa vinculação continua
polêmica e inconclusiva.

Na base da teoria estão algumas iden-
tidades macroeconômicas contábeis,
que se confirmam depois que o proces-
so econômico se completa. O pressu-
posto é que poupança e investimento
se equivalem “ex-post” e, portanto, em
condições de equilíbrio macroeconô-
mico, excesso de gasto público, sem a
devida compensação por parte da pou-
pança privada doméstica, resultaria
em absorção de poupança externa. Ou
seja, produção de déficits em transa-
ções correntes.

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

pensamento. O desencontro em torno
da validade da teoria dos déficits gê-
meos é apenas um subproduto da feroz
disputa entre os que entendem o inves-
timento como função da poupança e os
que consideram justamente o inverso.

Versão econômica da eterna e folclóri-
ca discórdia em relação ao que vem pri-
meiro, se o ovo ou a galinha, não custa
lembrar que, mal comparando, é esse o
divisor que separa keynesianos e neo-
clássicos – ou, em linguagem mais sim-
ples, ortodoxos e heterodoxos.

Na economia brasileira de hoje, a
poupança é raquítica e o investimento
hesita, num cenário de superávits pri-
mários cadentes, podendo encolher,
em 2013, abaixo de 2%. Ao mesmo tem-
po, a taxa de desemprego se encontra
em níveis historicamente baixos e os
déficits em transações correntes mos-
tram trajetória veloz na direção de 4%
do PIB. Mas, embora possa parecer ób-
vio, quem garante que uma contração
forte no lado fiscal operaria como um
dominó positivo, que arrumaria, quase
automaticamente, todas as peças dese-
quilibradas e os déficits gêmeos?

Estudos e mais estudos, abrangendo
diversas economias, em diferentes épo-
cas, não conseguiram estabelecer as re-
lações insinuadas pelas identidades
contábeis que articulam déficits fiscais
e externos. A verdade é que, na busca de
comprovartaisrelações, o quese conse-
guiufoi observar que nem sempre é pos-
sível encontrar vinculações diretas en-

tre déficit público e déficit externo.
Emresumo, umacontração fiscalpo-
de, sim, reduzir a renda e colaborar
paraesfriar importações, mas,em se-
guida, exatamente por essa ação, aju-
dará também a cortar os juros e, em
consequência, impulsionar a renda,
que pressionará o lado externo.

Uma das conclusõespossíveis des-
sa história é que, diferentemente do
que muitos gostariam, a austeridade
fiscal não é uma panaceia para os de-
sequilíbrios econômicos. Há situa-
ções 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 ex-
terno parece mais próxima do que
ocorre com a taxa real de câmbio – e
com a situação dos mercados exter-
nos – do que diretamente com o que
se passa nas contas públicas. Sugere-
se levar isso em conta para não cor-
rer o risco de se surpreender com
uma possível retomada da balança
comercial em 2014, ainda que na vi-
gência de resultados fiscais fracos.

* * *
A coluna dará férias a seus even-

tuais leitores no restante deste mês.
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Ovo ou galinha

Brasil dá ultimato à Argentina sobre oferta à UE
Às vésperas do prazo de entrega da proposta de livre-comércio do Mercosul para a União Europeia, Argentina ainda não apresentou suas demandas
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Os déficits gêmeos mostram
uma identidade contábil, mas
não uma relação de causalidade

Marina Guimarães
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O governo brasileiro endure-
ceu 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 Eu-
ropeia. Em uma reunião de
ministros das Relações Exte-
riores e de Economia do blo-
co, na terça-feira passada, em
Caracas, o chanceler brasilei-
ro, Luiz Alberto Figueiredo,
cobrou uma posição do cole-
ga argentino, Héctor Timer-
man, segundo fontes.

“O clima é de muito mal-es-

tar por parte do Brasil e do Uru-
guai, que já estão com suas pro-
postas fechadas, faltando ape-
nas a da Argentina para harmo-
nizar com as demais e fechar a
oferta do bloco”, disse uma fon-
te do governo uruguaio.

Uma nova reunião extraordi-
nária 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
manter essa indefinição porque
os prazos já esticaram demais”,
comentou a fonte.

Atribuindo a informação a
fontes do governo argentino,
em seu programa de rádio, o jor-

nalista argentino Marcelo Bo-
nelli disse que Figueiredo discu-
tiuem duros termos com Timer-
man, afirmando que um país do
tamanho do Brasil não ficará re-
fém da Argentina.

A Argentina deveria ter enca-
minhado sua proposta de aber-
tura de mercado durante a reu-
nião realizada há uma semana,
para dar início à formulação da
proposta consolidada do bloco.
O compromisso do Mercosul é
de apresentar a oferta em de-
zembro. “Está claro que vamos
apresentar uma oferta do Mer-
cosul, mas para isso, precisa-
mos que a Argentina apresente
a sua. Até o Paraguai, que ainda
não regressou ao bloco formal-
mente, já tem uma proposta fe-
chada”, disse a fonte uruguaia.

Outra fonte do governo do
Uruguai comentou que a Argen-
tina não disse se vai ou não apre-
sentar uma proposta. Pelo con-

trário, tem argumentado que o
país se encontra em um período
de “reindustrialização” e deve
ser cuidadoso para não inter-
romper esse processo. “Se não
vai apresentar sua oferta, a Ar-
gentina terá de dizer isso clara-
mente”, ressalvou.

Fonte do governo argentino
reconheceu que a Argentina es-
tá demorando em dar uma res-
posta ao bloco, mas garante que
haverá uma oferta do país. “Te-
mos tido reuniões setoriais e en-
tre os três ministérios envolvi-
dos no assunto: Relações Exte-
riores, Economia e Indústria”,
disse a fonte. A última reunião
entre as autoridades foi realiza-
da na sexta-feira, apenas três

dias após a conversa entre Fi-
gueiredo e Timerman.

Resistência. A maior resistên-
cia para fechar uma proposta ar-
gentina parte do secretário de
Comércio Interior, Guillermo
Moreno, o xerife dos preços no
país. “As políticas de controle
de importações de Moreno e to-
das as demais que têm adotado
no país são rudimentares e ideo-
lógicas”, apontou a fonte.

As negociações para formar
uma área de livre-comércio en-
tre o Mercosul e o bloco euro-
peu começaram em 1999, mas o
projeto foi engavetado em
2004. Somente em 2010 as con-
versas foram retomadas.

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.

Palestrantes convidados:
Aloizio Mercadante
Ministro da Educação

Marcelo Neri 
Presidente do IPEA

Gustavo Ioschpe 
CEO da Big Data e Membro dos Conselhos  
de Administração da Iochpe-Maxion  
e do Instituto Airton Senna

Maria Alice Setúbal 
Presidente dos Conselhos do Cenpec  
e da Fundação Tide Setubal

Rafael Lucchesi 
Presidente do Senai

Luis Norberto Pascoal
Presidente da DPaschoal e da  
Fundação Educar DPaschoal
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Na última quinta-feira, 
31/10, a Fiabci/Brasil e seu prin-
cipal member, SindusCon-SP, 
promoveram encontro empresa-
rial para debater o tema produ-
tividade 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, coordena-
dor do Comitê de Tecnologia e 
Qualidade do SindusCo-SP; e 
os palestrantes, o sul-coreano 
William S. W. Cho, Design Di-
rector da Hyundai Architects and 
Engineers Associates; o Prof. Dr. 
Ubiraci Espinelli, mestre e dou-
tor em engenharia de construção 
civil e o português Antônio Rui-
vo, engenheiro consultor de em-
presas especialista em Building 
Information Modeling (BIM).

William Cho discorreu so-
bre a recuperação da Coreia 
do Sul após o fi nal 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 ar-
quiteto afi rmou que o principal 
ponto da reurbanização do país 
foi o investimento em educa-
ção, fruto do forte governo de 
Park ChungLee, que assumiu a 
liderança da República da Co-
reia em 1960. Imediatamente, o 
novo líder lançou um programa 
de desenvolvimento econômico 
que, em apenas um ano, fez com 
que o país recuperasse sua eco-
nomia anterior e nos 20 anos se-
guintes aumentasse a renda per 
capita em 40 vezes, com cres-
cimento econômico de 9% ao 
ano. Esse período foi marcado 
pelo processo de industrializa-

ção dos sul-coreanos e também 
pelo investimento em expor-
tações. Para ele, a reconstru-
ção da Coreia foi baseada em 
três princípios: trust work, a 
confi ança no próprio trabalho; 
inevitable will, determinação 
advinda da adversidade, e in-
novation, 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 econômi-
co, que contemplava o Pro-
grama de Ação Econômica 
do Governo (PAEG). Nesse 
período, o Produto Interno 
Bruto (PIB) brasileiro cres-
ceu a uma taxa média de 10% 
ao ano, enquanto a construção 
civil teve crescimento médio 
de 15% ao ano. Naquela épo-
ca, o aumento da produtivi-
dade respondia por 56,4% do 
PIB do País. Atualmente, se-
gundo levantamento do cen-
tro de pesquisas Conference 
Board, o fraco crescimento 
da economia e o contínuo au-
mento do emprego são fatores 
que explicam a drástica queda 
de produtividade, pois dimi-
nuem 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 tra-
balhador norte-americano. 

Para Ubiraci Espinelli, 
produtividade é a eficiência 
obtida ao transformar recursos 
em produtos. O Brasil, como 
outros países, quer ser produ-
tivo e eficiente e, para isso, é 
necessário o planejamento. O 
planejamento deve conside-
rar 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 me-
lhorar este item na construção 
civil, Antônio Ruivo apre-
sentou o BIM e seu impacto 
positivo para o setor, pois a 
ferramenta permite melhor 
qualidade e detalhamento de 
projetos, melhor coordena-
ção e aproveitamento de todo 
o canteiro de obras. Mudar-
mos os processos em nosso 
País pode ser uma das saídas 
para o aumento da produti-
vidade, que é um dos mais 
importantes quesitos para a 
retomada da economia.

“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.”
FONTE DO GOVERNO URUGUAIO
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 5 nov. 2013, Economia & Negócios, p. B4.




