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Quinta-feira, o Departa-
mento do Comércio dos
Estados Unidos anunciou

um surpreendente crescimento
econômico anualizado de
7,2%, no terceiro trimestre do
ano. Mas a falta de indícios no
avanço do emprego conteve a
comemoração dos americanos
à novidade tão ansiosamente
esperada. É o crescimento eco-
nômico com aumento do de-
semprego, drama que vai im-
pregnando a economia dos paí-
ses ricos e ameaça também o
Brasil.

Na semana
passada, a Fiesp
já havia acusado
um aumento da
produção indus-
trial de 6% em se-
tembro sobre o
mês anterior,
com redução de
0,2% de pessoal empregado.
Quando crescem as evidências
de que a retomada da ativida-
de econômica é iminente, so-
mam-se as notícias de demis-
sões em massa. A Volkswagen,
por exemplo, está colocando
em marcha um programa iné-
dito de redução de pessoal. Ga-
rantiu o pagamento dos salá-
rios de quase 2 mil trabalhado-
res contanto que fiquem em ca-
sa até novembro de 2006.

Sempre que se fala em de-
semprego, a primeira coisa que
vem à cabeça dos brasileiros é
que a mão-de-obra está sendo
substituída pela mecanização
intensiva e pelos robôs. Este foi
também o diagnóstico feito pe-
los trabalhadores liderados pe-
lo operário Ned Ludd entre
1811 e 1819 no norte da Ingla-
terra, que promoveram a mais
famosa quebradeira de teares
mecânicos da história da indús-
tria. Não dá para negar que a
mecanização vai dando sua do-
lorosa contribuição para o fe-
chamento em massa de postos
de trabalho.

Isso também vale para a agri-
cultura brasileira. O coordena-
dor do Movimento dos Sem-
Terra, João Pedro Stédile, há

anos vem atacando o agronegó-
cio e o que ele chama de “agri-
cultura exportadora”, que se
apóia, segundo ele, mais na má-
quina do que no braço humano
e, por isso, desemprega. Não
dá para negar que a soja vai
provocando uma revolução tec-
nológica no setor. Como a co-
lheita manual não é economica-
mente viável na sojicultura, a
utilização da colheitadeira pas-
sou a ser obrigatória. A partir
da soja, a colheita mecanizada
tornou-se indispensável em
grande número de culturas
agrícolas como a do milho, do

arroz, do trigo,
do algodão e até
o café. No caso
da cana-de-açú-
car, a colheita
mecanizada pas-
sou a ser exigida
por questões am-
bientais, para evi-
tar queimadas

de canaviais e o lançamento de
toneladas de gás carbônico e fu-
ligem na atmosfera.

Suspeição – Ao contrário de
Stédile, que vê também na ex-
portação intensiva de produtos
agrícolas um fator de desem-
prego, os sindicatos america-
nos apontam as importações
como a maior ameaça ao em-
prego nos Estados Unidos.
Eles recebem com suspeição ca-
da peça de confecção, calçado
ou brinquedo que chega a seus
portos. Não passa um dia se-
quer sem que denunciem a “ex-
portação de empregos” provo-
cada, segundo eles, pela excessi-
va abertura do mercado ameri-
cano para o produto importa-
do, especialmente para o da
Ásia. Por isso, não vacilam em
pregar o protecionismo comer-
cial.

Hoje, no entanto, o principal
destruidor de empregos nos
países ricos e também aqui no
Brasil não é mecanização inten-
siva da produção mas o uso
crescente de recursos da Tecno-
logia da Informação (TI). É a
revolução do processo produti-
vo que vai sendo possível gra-
ças à difusão do computador e

da integração de sistemas.
Há alguns anos, parecia nor-

mal que a produção de merca-
dorias exigisse uma cadeia
enorme de estocagem e proces-
samento de pedidos, cujo ciclo
poderia levar meses e exigir
enorme imobilização de recur-
sos. Nenhum dos vários seg-
mentos da cadeia de produção
e distribuição tinha condições
de avaliar com antecedência ra-
zoável o melhor momento para
se fazer uma encomenda ou in-
tensificar a produção. Todo o
processo esteve sempre sujeito
a pontos de estrangulamento e
a súbitos aumentos de deman-
da capazes de derrubar os lu-
cros ou de reduzir a fatia de
mercado de uma empresa.
Além disso, todo o pedido leva-
va semanas até chegar à mesa
do gerente de vendas e a ser
processado.

Nessas condições, a única
maneira de evitar solavancos
no fluxo de produção foi a in-
tensa formação de estoques. O
produtor estocava matéria-pri-
ma, bens intermediários e bens
finais para garantir a oferta
adequada de suas mercado-
rias. Além disso, tinha de pre-
ver sempre instalações, linhas
de montagens e máquinas de
sobra de modo a que pudessem
ser acionadas sempre que au-
mentassem subitamente os pe-
didos em carteira. Estoques exi-
gem armazéns para guardá-
los, gente para administrá-los e
capital de giro para sustentá-
los.

Estocagem – O emprego de
tecnologia de informação redu-
ziu drasticamente a distância e
o tempo de processamento de
um pedido. Grandes cadeias
de supermercados e de lojas de
bens de consumo durável estão
agora plugadas on-line a seus
fornecedores. Quando um tubo
de dentifrício passa pelo caixa
de um supermercado, seus for-
necedores sabem instantanea-
mente como e a que velocidade
têm de repor a mercadoria nas
prateleiras do cliente, sem com-
plicados processamentos de pe-
didos, como acontecia antes. E

isso vale para automóveis, pro-
dutos químicos e alfinetes.

Conjugados com a moderni-
zação do processo produtivo
por meio das técnicas just in ti-
me, a Tecnologia de Informa-
ção vai dispensando estocagem
e contingentes enormes de capi-
tal, instalações, setores de pro-
cessamento e administração e,
obviamente, mão-de-obra. Na
segunda metade dos anos 90, o
presidente do Federal Reserve,
Alan Greenspan, não encontra-
va melhor explicação para o
enorme aumento da produtivi-
dade do trabalhador america-
no do que o crescente emprego
da Tecnologia da Informação
pelo setor produtivo dos Esta-
dos Unidos. Foi o que tornou
possível um grande crescimen-
to econômico sem impacto no
custo da mão-de-obra e, portan-
to, na inflação.

A retração da atividade eco-
nômica nos Estados Unidos a
partir de 2001 empurrou o de-
semprego da faixa dos 3% para
os atuais 6,1%. A Tecnologia
de Informação deslocou o ajus-
te para a área do emprego. E,
agora, a recuperação vai acon-
tecendo vagarosamente, quase
sem contratação de mão-de-
obra.

Há razões para acreditar em
que a incorporação de Tecnolo-
gia da Informação está longe
de terminar nos países ricos e
está apenas começando no Bra-
sil. E isso provocará conseqüên-
cias.

As duas maneiras mais efi-
cientes de compensar o estrago
no emprego no Brasil são au-
mentar as exportações e desen-
volver o setor de serviços, como
o turismo e o lazer. No entanto,
apesar do grande avanço das
exportações neste ano, o Brasil
não consegue desenvolver uma
mentalidade exportadora. E a
queda da massa salarial provo-
cada pelo desemprego no setor
produtivo vai mantendo relati-
vamente diminuto também o
setor de serviços.

■ Celso Ming é comentarista econômi-
co do ‘Jornal da Tarde’. E-mail:
ming@jt.com.br

CARLOS A. SARDENBERG

Opresidente Luiz Inácio
Lula da Silva defendeu
a esquerda no congres-

so da Internacional Socialista,
semana passada, em São Pau-
lo, desancou o protecionismo
comercial dos ricos e deu si-
nais de que busca um contato
mais estreito com o Partido
Democrata nos Estados Uni-
dos.

Não bate.
Protecionismo sempre este-

ve associado a governos de es-
querda ligados a sindicatos de
trabalhadores. Estes criticam
o livre comércio, por temor de
que seus empregos sejam ex-
portados. É o caso, por exem-
plo, da AFL-CIO, a maior cen-
tral sindical americana, dirigi-
da por amigos de Lula, e que
não quer saber da Área de Li-
vre Comércio das Américas.

A central é tradicionalmen-
te ligada ao Partido Democra-
ta, que reúne alguns dos mais
duros inimigos do livre comér-
cio, como o deputado Richard
Gephardt, líder da agremia-
ção durante muitos anos e ho-
je disputando a candidatura à
presidência do país.

O site de campanha relacio-
na ações importantes de Ge-
phardt, entre as quais encon-
tram-se: a inclusão de cláusu-
las trabalhistas e ambientais
em acordos comerciais dos
EUA; e proteção às famílias ru-
rais, aquelas que tocam suas fa-
zendas.

As duas medidas são prote-
cionistas. Pela primeira, por
exemplo, os EUA podem exi-
gir que os países interessados
em acordos comerciais pa-
guem salários e tenham legisla-
ção ambiental conforme os pa-
drões americanos, o que é im-
possível para os países em de-
senvolvimento. Para o gover-
no brasileiro, trata-se de clara
barreira não alfandegária, po-
sição defendida no tempo de
FHC e agora.

A segunda ação de que Ge-
phardt se orgulha é uma refe-
rência aos subsídios pagos aos
produtores rurais, outro alvo
dos ataques de Lula na reu-
nião da Internacional Socialis-
ta.

Livre comércio e eliminação
de subsídios sempre foi coisa
de liberais. Para estes, é preci-
so deixar que o mercado fun-
cione sem distorções, dentro e
fora dos países. Lula, portan-
to, alinhou-se ao pensamento
liberal justamente quando de-
fendia a tradição de esquerda
na reunião socialista.

Mas também se pode dizer
que o presidente George Bush,
do Partido Republicano, teori-
camente liberal e conservador,
tem sido bastan-
te protecionista,
a lém de ter
apoiado a legisla-
ção que aumen-
tou os subsídios
rurais.

Como expli-
car tais contradi-
ções? Simples:
trata-se de realismo político
ou econômico. Oportunismo,
diriam alguns. Bush é pelo li-
vre comércio mundial, mas, sa-
be como é, tem uns votinhos
importantes na Flórida (que
não quer competir com a laran-
ja brasileira) ou na Pensilvâ-
nia (cujas siderúrgicas temem
o aço brasileiro) ou em Ohio
(com seus fazendeiros).

Lula já manifestou com-
preensão pelo protecionismo
agrícola europeu e, para dizer
a verdade, o pensamento eco-
nômico tradicional do PT de-
fende a concessão de estímu-
los, subsídios e proteção a seto-

res nacionais considerados es-
tratégicos.

O problema é que o governo
brasileiro simplesmente não
tem dinheiro para bancar tais
apoios às empresas locais. Os
países ricos (EUA, Japão e
União Européia) gastam qua-
se US$ 1 bilhão por dia só com
subsídios agrícolas. Onde va-
mos arranjar esse dinheirão?

Acresce que a agricultura
brasileira, à custa de muito es-
forço privado e algum apoio

público, tornou-
se muita compe-
titiva em termos
internacionais.
E, como o País
precisa aumen-
tar suas exporta-
ções, o raciocí-
nio realista se fe-
cha: o presiden-

te brasileiro, qualquer que seja
sua orientação, é pelo livre co-
mércio agrícola.

Ou seja, essa Internacional
Socialista não passa de um pa-
lanque, especialmente para os
partidos sócios que não estão
no poder. Ou alguém imagina
que se o governo francês cair
de novo nas mãos do Partido
Socialista, membro da Interna-
cional e para o qual Lula já fez
campanha, vai abandonar o
protecionismo para apoiar o
governo do companheiro brasi-
leiro? Ou, inversamente, que
Lula vai abandonar o discurso
anti-subsídio em respeito aos

companheiros franceses?
O PT não pertence à Inter-

nacional, entre outras coisas
porque exigia uma crítica da
organização à Terceira Via de
Tony Blair, uma das estrelas
do grupo. Isso quando o PT
era oposição. No governo, a po-
lítica econômica de Lula não é
substancialmente diferente da-
quela de Blair, inclusive no
que se refere a símbolos. Blair,
como primeiro ato de seu go-
verno, assinou lei concedendo
autonomia ao Banco Central.
Lula não assinou lei, mas con-
cedeu a mesma autonomia
prática ao BC brasileiro, que
decide sobre taxas de juros (e
as aumentou!) com ampla in-
dependência. Lá na Inglater-
ra, todo mundo está achando
muito boa a política econômi-
ca brasileira.

Paciência, são as exigências
da realidade, argumentaram
petistas socialistas de diversos
países para justificar os cami-
nhos do governo Lula, cuja
eleição havia despertado entu-
siasmo em todo o mundo de es-
querda. Enfim, um presidente
operário, popular.

Hoje, já não há tanto anima-
ção. A esquerda fincada em
suas raízes, aqui e lá fora, tem
dificuldade para passar do dis-
curso ideológico às necessida-
des práticas. O próprio Lula
passa pelas mesmas dificulda-
des.

Ele entrou de cara no gover-
no, curva-se ao peso da realida-
de, mas claramente se irrita
quando é acusado de abando-
nar a esquerda. Sai então no
improviso e assegura que, por
exemplo, a Reforma da Previ-
dência é de esquerda, que sua
política agrícola externa tam-
bém e que ele continua contra
a globalização.

Mas, como já não se sabe
bem onde está a esquerda, on-
de está a direita e como os líde-
res mundiais vão trocando de
lugar na maior sem cerimônia,
a coisa sempre termina em
confusão retórica.

Se ficar apenas nisso e não
atrapalhar a função de gover-
no, não tem importância.

■ Carlos Alberto Sardenberg é jornalis-
ta (www.sardenberg.com.br)

Opreço do pão nosso de
cada dia está cada vez
mais pressionado. O

empresário Lawrence Pih, do
Moinho Pacífico, que sempre
apoiou o PT, reclama: os
moinhos argentinos
continuam camuflando
exportações para o Brasil:
vendem farinha, classificada
como pré-mistura para pagar
imposto de 5%, em vez de
trigo, que tem imposto de
20%. Resultado:
concorrência desleal, já que
os moinhos brasileiros
compram o trigo pagando o
imposto maior. “O governo
brasileiro prometeu
tomar uma atitude,
mas até agora nada.
Não estamos
pedindo favor ou
privilégio, só
achamos que temos o
direito de exigir
condições de
concorrência iguais. Já há
grandes empresas do setor
pensando em arrendar
moinhos na Argentina”,
avisa.

E esse não é o único
problema do setor, segundo
Pih. O governo incentivou a
produção – o que é ótimo –,
com preços mínimos
bastante atrativos e o Brasil
vai colher uma supersafra de
trigo de mais de 5 milhões de
toneladas, quase o dobro da
passada. Só que os moinhos
não têm como absorver todo
esse trigo no curto prazo. “O
governo errou ao estabelecer
um preço mínimo muito alto

– R$ 440 a tonelada – e está
numa sinuca grande: está
sendo obrigado a intervir e a
subsidiar, pois de forma
nenhuma conseguirá vender
o trigo pelo preço mínimo
que estabeleceu para os
produtores.” Isso, com
recursos que têm de sair do
Orçamento de 2004. E o que
é pior, segundo Pih,
desagradando a todo mundo.
Uma das saídas anunciadas
é vender o trigo subsidiado
apenas nos Estados do Norte
e do Nordeste. “Isso não faz
sentido, é o turismo do trigo.
Alegam que o Sul e o Sudeste

não têm condições
de absorver o trigo,
mas a questão é
apenas de preço.”

A sinuca é ainda
mais séria porque a
janela de
comercialização é
estreita: no mês que

vem começa a ser colhida a
supersafra argentina, que vai
ficar entre 12 milhões e 13
milhões de toneladas, a um
preço bem abaixo dos R$ 440
a tonelada. Além disso, o
trigo brasileiro não pode
ficar estocado por muito
tempo, pois em fevereiro os
silos têm de estar
desocupados para receber a
safra de soja e de milho. “Na
semana que vem será
realizado o leilão do prêmio
a ser pago por esse trigo.
Imagino que será alto, pois
no Rio Grande do Sul o
preço da tonelada, hoje, está
em R$ 370”, calcula Pih.

Esquerda, direita, tudo fora de lugar
LÍDERES MUNDIAIS EXPÕEM A CONTRADIÇÃO DE SEREM LIBERAIS PROTECIONISTAS E PROTECIONISTAS LIBERAIS

Sonia Racy

Alguns setores da
economia brasileira
não têm do que recla-
mar. Um deles é o de
fertilizantes. Segundo
Mario Barbosa, da
Bunge e presidente da
Anda, o consumo de
adubo no ano aumen-
tou nada menos que 10% e o fa-
turamento das empresas cres-
ceu ainda mais. “Isso significa

que a safra de grãos
2003/2004 vai crescer
algo como 15 milhões
de toneladas. Nos últi-
mos cinco anos, ela au-
mentou nada menos
que 50%”, diz. Infeliz-
mente, o sistema de lo-
gística continua o mes-

mo. “Pode haver graves proble-
mas de escoamento da safra”,
avisa.

Destruição de empregos
EUA CRESCEM SEM EMPREGAR E VIVEM DRAMA QUE AMEAÇA SE INSTALAR NO BRASIL

DIRETO DA FONTE

Joio no trigo

■ O BB está renovando seu ser-
viço de infra-estrutura de da-
dos. O pregão será dia 13.

■ André Cappon, da consultoria
americana The CBM Group, fa-
la, quinta-feira, no Rio no 13.º
Congresso das Corretoras.

■ A Câmara Árabe intensifica
sua parceria com a Investe Bra-

sil, para atrair investimentos
dos países árabes.

■ A TV7, produtora do Grupo Tra-
ffic, assinou contrato com a TAM
para captação, produção e realiza-
ção de programas de TV.

■ O ministro Waldrifo Mares
Guia participa dia 4 da abertu-
ra do 20.º Encontro da Braztoa.

Indícios
Sem alarde e em low profile,

a convite de seu presidente, em-
presário Boris Tabacof, o Con-
selho Superior de Economia da
Fiesp está ouvindo exposição
de economistas de diferentes
tendências sobre o cenário eco-
nômico e suas perspectivas,
dentro de um ciclo chamado de
“Sustentabilidade do cresci-
mento econômico”.

Já falaram Pérsio Arida e
Paulo Rabello de Castro. O pró-
ximo será Antonio Barros de
Castro.

Na ativa
Olavo Setúbal, que decidiu

participar apenas dos conse-
lhos das empresas do Grupo
Itaúsa, deixando a direção exe-
cutiva aos filhos Roberto (Itaú)
e Paulo (área industrial), é con-
vocado sempre pelos seus exe-
cutivos.

Recentemente, foi chamado
a exercer seu “carisma” de li-
derança em um almoço com
revendedores alemães de pro-
dutos Duratex, em visita ao
Brasil.

Modernização
O Grupo Formitex, capita-

neado por Alípio José Gus-
mão dos Santos, está amplian-
do o terminal de passageiros
do Porto de Santos. Investi-
mento: R$ 13 milhões. Está to-
cando obras também no termi-
nal portuário alfandegado
(privatizado) do porto santis-
ta, o Tecondi.

O investimento aí é de mais
R$ 80 milhões.

Invasão
Mais de 90 empresas india-

nas estarão reunidas de 11 a 14,
no Expo Center Norte, na Ín-
dia Tech 2003 – Feira Indiana
de Produtos Industriais, Máqui-
nas e Equipamentos. Vêm apre-
sentar e vender seus produtos,
além de fazer parcerias e joint
ventures.

Os empresários indianos es-
peram celebrar negócios da or-
dem de US$ 50 milhões.

Mão contrária
Juan Quirós, da Apex-Brasil,

inicia hoje a última viagem de
prospecção de negócios do ano.
Após países árabes, China, Áfri-
ca do Sul e Rússia, chegou a vez
da Índia, que será visitada pelo
presidente Lula, em janeiro.

Quirós avalia que seu traba-
lho será facilitado pela proximi-
dade política iniciada entre os
dois países na reunião da
OMC, em Cancún.

Quem vem
O presidente de Portugal,

Jorge Sampaio, abre dia 12, no
Hotel Unique, o 2.º Congresso
Empresarial Brasil-Portugal.

Os dois últimos grandes negó-
cios fechados no Brasil envol-
vendo portugueses foram a
compra da operadora celular
TCO pela Portugal Telecom. E
a construção de um complexo
turístico com oito hotéis e seis
pousadas, no Ceará, por um
consórcio liderado pelo Banco
Privado Português.

Sem brincadeiras
O setor de brinquedos fechou

a temporada de encomendas
para o Natal com alta de 5% so-
bre o ano passado. Espera um
repique antes do fim do ano.

Mas, por enquanto, prefere
não contar com ele.

SONIA

Lula ataca o
protecionismo,
pois o País não
tem o cacife de
subsídio dos

ricos

Não são as
máquinas, mas

a Tecnologia
da Informação
que dispensa
mão-de-obra

RACY

LINHA DIRETA
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