
Afinal, o sistema capitalista
global é mesmo um produ-
tor de excluídos, como afir-

mam próceres das esquerdas escla-
recidas ou, ao contrário, está redu-
zindo a pobreza mundial?

O último relatório do Banco
Mundial, publicado em abril, afir-
ma que a parcela da população
que vive na pobreza absoluta caiu
de 40% em 1981, para 21% em
2001. Era de 1,5 bi-
lhão e passou a 1,1 bi-
lhão. Conclui-se que,
em 20 anos, a popula-
ção absolutamente po-
bre diminuiu em 400
milhões de pessoas.

O objetivo definido
em 2000 por 189 diri-
gentes mundiais, é re-
duzir a pobreza global
à metade até 2015. À luz desses nú-
meros, o cumprimento do projeto
parece possível e, nesse caso, o sis-
tema globalizado estaria destruin-
do pobreza absoluta, e não o con-
trário. Notem, o Banco Mundial
não está dizendo que acabou a con-
centração de renda; está dizendo
que a pobreza está diminuindo.

Antes de prosseguir, convém
pontuar que as afirmações acima
são carregadas de complicações
metodológicas. Para todos os efei-
tos, pessoas absolutamente pobres
são aquelas que estão obrigadas a
viver com menos de US$ 1 por dia.
Esta definição, adotada pelos sete
sábios da hora, está, por si só, sujei-
ta a enormes precariedades.

Para começar, US$ 1 hoje vale
21,3% menos do que dez anos
atrás porque, de 1994 para cá, a in-
flação americana foi de 27%. Esta-
mos pesando coisas com um peso
cada ano menor. É natural que o
número de pobres caia se a medi-
da com que a pobreza é medida en-
colhe ano após ano.

China – Outro problema é o de
que o poder de com-
pra do dólar muda de
país para país. Isso
tem sido ilustrado há
anos pelo Índice Big
Mac, elaborado pela
revista The Econo-
mist. O Big Mac, pro-
duto rigidamente pa-
dronizado, de difusão
quase universal, dá

uma boa noção dessas diferenças.
O levantamento de maio mostra
que o “mesmo” sanduíche podia
ser comprado por US$ 1,70 no
Brasil, por US$ 1,26 na China,
US$ 4,46 na Dinamarca, US$
7,33 no Kuwait; US$ 0,68 no Ca-
tar; US$ 0,26 no Marrocos e US$
1,36 na Ucrânia – e não me per-
gunte por que tanta diferença...

Se pobreza pode ser medida em
dólares, segue-se que também po-
de ser medida em Big Macs. As-
sim, como se pode dizer, como es-
tá nos Evangelhos, que “pobres
sempre tereis entre vós” (João, 12,
8), pode-se dizer, também, que
sempre haverá pobres acima e
abaixo da linha do Big Mac. E isso

varia todos os meses.
É claro, levantamentos como o

feito pelo Banco Mundial estão tre-
mendamente sujeitos a caprichos
do câmbio. Há, por exemplo, um
bom punhado de indícios de que a
China está preparando a revalori-
zação de sua moeda, o yuan.
Quando isso acontecer, por um
simples efeito cambial (yuan va-
lendo mais em dólar), dezenas de
milhões de chineses, antes conside-
rados absolutamente pobres, salta-
rão para a redenção econômica,
sem que nada de especial tenha
acontecido na vida deles, como ob-
servou a professora Eliana Cardo-
so, em artigo publicado dia 26 no
jornal Valor.

Por falar em China, outro ba-
gunçador de estatísticas está nos
serviços públicos e afins. Formal-
mente, o trabalhador chinês inte-
gra a parcela da população mun-
dial que vive próxima do regime de
escravidão. É assim que entendem
os dirigentes sindicais dos Estados
Unidos, que não param de queixar-
se da “competição desleal” que
lhes fazem esses amarelos.

Gladiadores – Os chineses ga-
nham seus US$ 60 por mês por
uma jornada de trabalho de pelo
menos 52 horas semanais. Quase
não têm direito a férias e descanso
semanal. Direitos trabalhistas são,
entre eles, conceitos tão vagos
quanto o direito à vida entre os gla-
diadores na Roma dos césares.

Em compensação, pagam um

aluguel que pode não ser superior
a US$ 1 mensal; têm serviços de
transporte, saúde e educação gra-
tuitos ou quase gratuitos; e ainda
ganham uma boa cesta básica –
quase tudo dispensado pelo Esta-
do universalmente provedor. E,
outra vez, como incorporar o usu-
fruto desses serviços na hora de
classificar a população abaixo ou
acima da linha de pobreza?

Finalmente, pense no que acon-
teceu com as mulheres. Que profis-
são tinham nossas avós e nossas
tias? Uma ou outra ainda se metia
a professora, telefonista, secretá-
ria, enfermeira ou, quem sabe, cos-
tureira. No mais, não conseguiam
figurar nas estatísticas em outro
mister que não fosse “do lar”. E,
no entanto, em pouco mais de três
gerações, metade da população
mundial (as mulheres) passou a
trabalhar fora de casa. Ou seja, es-
tava excluída e, bem ou mal, foi ou
está sendo incorporada ao merca-
do de trabalho. Este não é um fenô-
meno apenas brasileiro; vai aconte-
cendo pelo mundo afora. Isso suge-
re que, embora longe de completar-
se, o processo é essencialmente in-
cludente, e não o contrário.

Enfim, esta não é uma questão
de resposta simples. E, no entanto,
aí vêm os mesmos que só olham pa-
ra a metade vazia do copo, impres-
sionam-se com tanta miséria, e
trombeteiam como se estivessem fi-
nalizando uma tese de doutorado
em Harvard: “o sistema capitalis-
ta global é altamente excludente”.

Ampliando o acesso à universidade
HÁ MUITO A SE APRENDER COM A EXPERIÊNCIA DE QUATRO DÉCADAS NOS EUA

A linha Big Mac de pobreza

Em tempos de superávit
primário gigante e
investimentos nanicos no

Brasil, é fato que existe uma
correlação negativa entre o
tamanho do superávit primário
e o montante de investimentos
públicos. Mas será que isso
significa que as metas de
superávit são responsáveis por
essa situação? A resposta, para
Octavio de Barros, do
Bradesco, é não.

■ Segundo um paper escrito
pelo economista, os gastos
primários totais do setor público
têm crescido nos últimos anos. E
as metas de superávit
têm sido acomodadas
(salvo ironicamente em
2003) pelo aumento da
receita. Assim, a única
forma pela qual as
metas de superávit
primário têm afetado
os gastos é diminuindo
sua expansão e não
propriamente reduzindo.

■ O motivo real da redução dos
investimentos públicos, na sua
avaliação, é o aumento dos
gastos correntes. Portanto, o
diagnóstico deixa de lado o
ponto principal, que é como
conter a expansão dos gastos
correntes, para abrir espaço
para o investimento. Quanto ao
objetivo pretendido, não
poderia haver nada mais
correto: elevar os investimentos
em infra-estrutura de alta
qualidade e que possuem forte
potencial para impulsionar o
crescimento. Barros considera

que a lógica por trás da
proposta de excluir os gastos em
investimento público das metas
de superávit primário é atuar
sobre a relação dívida/PIB por
meio do denominador. Isto é,
seria vantajoso aumentar o
endividamento hoje e realizar o
investimento para aumentar o
crescimento do PIB no futuro
e/ou obter receitas provenientes
desse investimento. Não há
como discordar desse ponto.

■ A questão é que isso
pressupõe que o investimento
em infra-estrutura somente
pode ser realizado pelo setor

público. O que não é
verdade. Segundo
Barros, “é preciso de
uma vez por todas
afastar a ilusão de que
o setor público será a
mola propulsora do
crescimento nos
próximos anos”. O

foco correto, diz, é a construção
de um ambiente favorável para
os investimentos privados.
Pode-se até argumentar,
lembra, que alguns
investimentos de fato só podem
ser feitos pelo setor público, mas
é preciso estabelecer, então,
uma ordenação de prioridades.

■ O objetivo de aumentar os
investimentos também deve ser
visto pelo conjunto do
orçamento público. É preciso
garantir que pôr os
investimentos em outra conta
não abrirá espaço para as
pressões pela elevação dos
gastos correntes.

ROGÉRIO L. F. WERNECK

Em boa hora vai ganhando
força no País a idéia de se
dar a estudantes prove-

nientes dos segmentos mais pobres
da sociedade melhores condições
de acesso à universidade. A gran-
de questão é o que fazer a respeito.
Embora o tema envolva inegável
complexidade, o governo parece
ter decidido, sem maiores refle-
xões, passar das palavras à ação.
Enviou ao Congresso propostas de
medidas completamente impensa-
das que, se aprovadas, infligiriam
ao já fragilizado sistema universitá-
rio brasileiro custos, riscos e ten-
sões totalmente injustificáveis. A
tramitação das
propostas, contu-
do, ainda deixa
aberta a possibili-
dade de uma dis-
cussão mais ponde-
rada da questão. O
mínimo que se po-
de esperar é que a
mobilização em
torno do tema dê lugar a debate
mais informado sobre o melhor de-
senho de políticas públicas nessa
área.

Será lamentável se, nesse deba-
te, o País não for pelo menos capaz
de se beneficiar das importantes li-
ções que podem ser extraídas da ex-
periência de ampliação do acesso
de estudantes negros ao ensino uni-
versitário, que vem tendo lugar
nos EUA há pelo menos 40 anos.
Em 1998, foram publicados resul-
tados de uma pesquisa monumen-
tal, patrocinada pela Fundação
Andrew Mellon, sobre essa expe-
riência. O trabalho, que envolveu
dezenas de pesquisadores, foi coor-
denado por duas figuras eminen-

tes do mundo universitário ameri-
cano: Willian Bowen, reitor de
Princeton durante 16 anos, e De-
rek Bok, reitor de Harvard duran-
te 20 anos. Num livro extremamen-
te bem escrito, os dois autores rela-
tam os resultados da pesquisa, ava-
liando de forma minuciosa as con-
seqüências de longo prazo do esfor-
ço de admissão de estudantes ne-
gros, em 28 das melhores institui-
ções universitárias americanas.
(W. G. Bowen e D. Bok, The Sha-
pe of the River: long-term conse-
quences of considering races in col-
lege and university admissions.
Princeton: Princeton University
Press, 1998.) Há uma reimpressão
de 2000, com nova e excelente in-

trodução, tendo já
em conta reações
iniciais ao livro. Só
agora, em 2004,
surgiu edição em
português, lança-
da pela Gara-
mond, sob o título
Ocursodo rio: estu-
do sobre ação afir-

mativa no acesso à universidade.
No livro, os autores fazem uma

defesa contundente do esforço de
admissão de estudantes negros e
ressaltam quão notáveis foram os
resultados alcançados. Expressam
também grande preocupação com
a possibilidade de que o empenho
seja relaxado nos próximos anos,
na esteira da mudança de postura
do Judiciário e de resistências de
parte da opinião pública. Em mea-
dos dos anos 90, o eleitorado da Ca-
lifórnia aprovou, em referendo, a
exigência de que o sistema universi-
tário do Estado deixasse de levar
em conta a raça do candidato no
processo de admissão. Na mesma
época, o Texas decidiu abandonar

considerações de raça e adotar polí-
tica distinta. Simplesmente deu di-
reito automático de acesso às uni-
versidades estaduais a alunos
egressos de colégios públicos do Es-
tado, desde que classificados entre
os 10% com melhor desempenho
na sua turma.

O livro é especialmente notável
pelo rigor da análise, pela qualida-
de dos dados, pela resistência a
simplificações e pela insistência
em sublinhar a todo tempo a enor-
me complexidade do problema tra-
tado. Esse último aspecto é ressal-
tado no próprio título do livro. A
metáfora inspira-se num diálogo
de Mark Twain, extraído de A vida
no Mississipi, no qual se discute
quão difícil era navegar com segu-
rança rio abaixo. Era preciso co-
nhecer em detalhe cada curva, ca-
da banco de areia, cada remanso,
cada corredeira, cada rocha sub-
mersa. É o que vem à mente dos au-
tores quando levam em conta to-
das as dificuldades envolvidas no
fluxo de talento que é objeto do es-
tudo. Dificuldades de assegurar
que jovens negros talentosos fos-
sem admitidos nas melhores insti-
tuições do sistema universitário,
pudessem enfrentar com sucesso
as exigências de desempenho aca-
dêmico e avançar na conquista de
posições de destaque no mercado
de trabalho, na elite política e na so-
ciedade americana como um todo.

A metáfora parece especialmen-
te iluminadora no caso brasileiro,
quando se tem em conta que mui-
tos dos jovens provenientes de seg-
mentos mais pobres da sociedade
nem mesmo conseguem chegar às
portas da universidade. Encalham
ou vão a pique rio acima, ainda no
longo e difícil trecho do ensino fun-
damental e médio. Mas há no livro

muito mais a se ter em conta na re-
flexão sobre o esforço de amplia-
ção do acesso à universidade que
vem sendo cogitado no Brasil. A li-
mitação de espaço impede aqui ex-
ploração mais extensa dos argu-
mentos e das lições mais relevan-
tes. Mas há pelo menos uma ques-
tão que merece destaque especial.

Embora sejam ferrenhos defen-
sores do que foi feito nos últimos
40 anos em termos de admissão de
estudantes negros nas melhores
instituições universitárias america-
nas, os dois autores declaram-se
frontalmente contrários a qual-
quer tipo de imposição de quotas e
reservas. Sublinham a necessidade
de se preservar a autonomia uni-
versitária e de se dar espaço para
experimentação e diversidade. Re-
conhecem que é mais do que legíti-
mo que a sociedade e o governo co-
brem, do sistema universitário, em-
penho na busca de uma composi-
ção mais equilibrada do alunado,
tanto em termos de raça como de
extração social. Mas argúem que
cada instituição de ensino superior
deve ter liberdade para definir a
melhor forma de levar adiante es-
sa missão mais ampla, à luz de
suas características e especificida-
des. Tendo em conta, claro, que
seu desempenho nessa matéria es-
tará sendo permanentemente ava-
liado pelo governo e, especialmen-
te, pela opinião pública.

São considerações oportunas
que deveriam merecer cuidadosa
reflexão quando o Congresso afi-
nal apreciar as medidas que estão
sendo propostas pelo governo.

■ Rogério L. Furquim Werneck, econo-
mista, doutor pela Universidade Har-
vard, é professor titular do Departa-
mento de Economia da PUC-Rio.

CELSO MING

As boas intenções do governo
O Ministério da Fazenda, cuja

preocupação central é criar condi-
ções para o crescimento econômi-
co sustentável, estuda agora uma
série de medidas que formariam a
chamada “terceira agenda” da
sua política. As duas primeiras
“agendas”, segundo os responsá-
veis pela administração econômi-
ca, deverão ser completadas por
uma política que visa fortalecer a
poupança interna e terá por objeti-
vo o aumento dos investimentos
públicos e a redução da carga tri-
butária.

A primeira agenda visou princi-
palmente a melhoria das políticas
fiscal e monetária. Está hoje clara-
mente definida e aplicada. A se-
gunda foi voltada para o fortaleci-

mento da microeconomia e está
em processo de aplicação. Faz par-
te dela o empréstimo com descon-
to em folha de pagamento, em de-
senvolvimento ainda, mas que já
explica, em certa medida, o cresci-
mento da demanda interna nos
dois últimos meses. Outras medi-
das – como o fim da cumulativida-
de do PIS/Cofins, a redução do
Imposto de Importação para má-
quinas sem similar nacional e a
isenção do IPI sobre máquinas –
também começam a surtir efeitos.

Agora, a equipe econômica es-
tá preparando um conjunto de no-
vas medidas para completar as
atuais, dando novo ponto de
apoio para o projeto de crescimen-
to sustentável da economia. Essa

terceira agenda, ora em estudo,
pretende fortalecer a poupança in-
terna, aumentar investimentos pú-
blicos e obter redução da carga tri-
butária.

Seu instrumento principal se-
ria a melhoria de qualidade dos
gastos públicos. Não é mistério pa-
ra ninguém que o governo brasilei-
ro está longe de se mostrar preocu-
pado com o retorno dos investi-
mentos públicos. Muitas vezes, es-
ses investimentos, já exíguos, se
atrasam, o que resulta em aumen-
to de custos. O governo deveria,
portanto, adotar política que não
permitisse o início de novos inves-
timentos antes de concluídos os
que se acham em curso. Ao respei-
tar essa regra, a capacidade de in-

vestimentos do governo aumenta-
ria bastante.

A responsabilidade do governo
pela realização de certos investi-
mentos é muito grande, mas cabe
verificar em que medida alguns
deles não poderiam ser realizados
pela iniciativa privada.

Se, porém, o objetivo é aumen-
tar investimentos privados – que
são realizados de modo geral a
um custo mais baixo que os assu-
midos pelo setor público –, é preci-
so reduzir a carga tributária e ofe-
recer garantias quanto à manuten-
ção das regras de remuneração. Is-
so exige que se retifique o viés pe-
tista, ou de áreas do partido, que
continua a defender a estatização
da economia.

José Mauro Leal
Costa, presidente do
Grupo Algar, vai
inaugurar o terceiro
call center do grupo,
primeiro voltado pa-
ra atender o mercado
americano. “Já te-
mos 60 posições para
os EUA, mas a nova unidade
pretende expandir nosso ter-
ritório de atuação de manei-

ra significativa”, dis-
se ontem Costa. Na
filosofia do Grupo Al-
gar – único a manter
uma empresa de tele-
fonia, a CTBC, no
tempo em que a esta-
tal Telebrás arrema-
tou todas –, o futuro

das empresas de telecomuni-
cações hoje é a prestação de
serviços.

OPINIÃO

Sonia Racy

Superávit ou investimento

DIRETO DA FONTE
ming@estado.com.br

Tensão
O preço do petróleo, depois

de despencar ante a expectati-
va de aumento da produção da
Opep, voltou a subir ontem
após a confirmação desse au-
mento: um efeito algo sui gene-
ris. Por que isto aconteceu? Pe-
lo que se apurou pelo mercado,
o teto de produção maior, defi-
nido pela Opep, já está sendo
praticado. Portanto, embutido
nos preços. O problema é que
crescem os temores de novos
atentados terroristas, pelo me-
nos até as eleições nos EUA,
em novembro. Não seria um
encontro da Opep que dimi-
nuiria este risco.

Depois de subir, descer, su-
bir e descer de novo, o preço
do petróleo acabou fechando
ontem em US$ 39,28 o barril,
mais baixo que quarta-feira.

Boa tacada
A Nívea acaba de assinar

contrato com a Top das Tops,
Gisele Bündchen, para as
campanhas publicitárias da
marca no Brasil.

Espera conseguir um incre-
mento de 20% nas vendas.

Monopólio no ar
Tramita no Congresso proje-

to de lei, o PLP 183/01, que dá
isenção de ISS aos Correios.

Dessa forma, empresas priva-
das que prestam um serviço es-
sencial aos setores mais dinâmi-
cos da economia brasileira co-
mo os de logística, comércio ele-
trônico, indústria e comércio ex-
terior estariam em total desvan-
tagem perante a empresa públi-
ca e suas franqueadas.

Não ofende
Ao ler declaração do ex-RF

Everardo Maciel nesta coluna,
de que gostaria de ver a palavra
indexação abolida do dicioná-
rio, o leitor Marco Aurélio

aplaude. Mas pergunta se isso
valeria também para a indexa-
ção, pela Selic, das seis parcelas
em que se pode dividir o saldo a
pagar do Imposto de Renda?

Pleito
Agricultores brasileiros que-

rem que o governo federal libe-
re R$ 40 milhões para cobrir
prejuízos com a safra
2003/2004. O dinheiro seria des-
tinado ao Fundo de Estabilida-
de do Seguro Rural, que é man-
tido pelo IRB.

Segundo diretores da Organi-
zação das Cooperativas Brasi-
leiras, que estiveram em Brasí-
lia tentando sensibilizar a ban-
cada ruralista para o problema,
os prejuízos com a quebra da sa-
fra chegam na verdade a R$ 90
milhões, os R$ 40 milhões com-
plementariam os recursos já dis-
poníveis no IRB.

Quem vem
Cláudio Haddad, do Ibmec,

recebe Edward Glaeser, profes-
sor da Universidade de Har-
vard e um dos nomes cogitados
para ganhar a Clark Medal,
mais o economista brasileiro Jo-
sé Alexandre Sheinkman, de
Princeton, no dia 21. Para o se-
minário “Instituições, Ambien-
te Legal e Crescimento”.

Chancela
Há anos especialistas vêm fa-

lando sobre a importância de se
ter uma Marca Brasil. Final-
mente, parece que caiu a ficha
do governo. A Associação Brasi-
leira dos Exportadores de Car-
ne e a Apex-Brasil assinaram
convênio de R$ 3,56 milhões pa-
ra ampliar comércio com a Chi-
na, Japão, México e EUA.

Com ênfase no fortalecimen-
to, no mercado internacional,
da marca “Brazilian Beef”, cria-
da em 2001 pela Abiec, para
identificar os produtos de carne
bovina nacionais.

SONIA

Diante de
tanta

insensatez,
um grande
livro como
antídoto

RACY
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