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O dever de casa do Estado
Convivendo com um regime inflacionário, o Brasil alcançou um lugar entre os dez maiores
PIBs do mundo, mas a um custo muito afio para a sociedade, com distorções no
sistema financeiro público e no papel do Estado, que se tornou um estado-empresário
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Brasil experimentou
um crescimento mui-
to grande principal
mente na década de
70, quando tivemos

o "milagre econômico" e passamos
de uma sociedade agrária para uma
sociedade urbana com uma ênfase
grande nas questões industriais.
Nesse período, experimentamos um
crescimento médio de 7% ao ano, o
que quer dizer que, em uma déca-
da, dobramos o PIB deste país.

Tivemos um modelo centrado
num mercado interno protegido con-
tra a concorrência internacional.
Aceitávamos a convivência com um
regime inflacionário moderado e,
algumas vezes, até um tanto quanto
explosivo. E conseguimos colocar
o Brasil entre os dez maiores PIBs
do mundo. Mas isso custou muito
caro à nossa sociedade, gerou uma
série de distorções. A primeira de-
las foi a distorção no sistema finan-
ceiro público. Tínhamos uma baixa
capacidade de poupança nacional,
de poupança interna, e o Estado
então fez o papel de investidor
para garantir o crescimento nacio-

nal. Com isso ele se endividou bas-
tante.

O que gerou uma segunda
distorção foi a criação de um Esta-
do empresário. Esse Estado empre-
sário perdeu o foco de suas fun-
ções clássicas de um Estado volta-
do para o social, para a saúde, a
educação, a segurança, etc. Isso
agravou ainda mais as distorções
sociais.

Tivemos um terceiro
complicador. Quando se dá muita
ênfase ao mercado interno, cria-se
uma economia muito forte, como foi
a nossa, mas sem escala de compe-
tição em nível mundial. Temos boas
empresas no Brasil, que são muito
adequadas e eficientes para o mer-
cado local, mas, quando entram
numa competição internacional, não
têm capacidade, escala e fôlego para
se jogarem nesse mercado. Portan-
to, na década de 80 esses assuntos
tiveram que ser repensados. Princi-
palmente a partir da crise do petró-
leo, em 1982, tivemos um Estado
bem endividado, que se esgota na
sua capacidade de liderar o cresci-
mento econômico da nação. Passa-
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mos a viver um período de maior
dificuldade de realinhamento da nos-
sa Nação. Conseqüentemente, passa-
mos por um processo de democrati-
zação, que também é muito lento.

Entramos na década de 90 com
absoluta necessidade de
reestruturação de nossa economia.
Ocorreu aí um primeiro grande erro,
que foi a abertura unilateral da nos-
sa economia, sem uma negociação
com os o países que nos forçaram a
essa cultura, mas não contaram toda
a história. E nós caímos nesse con-
to. Dá-se uma concorrência preda-
tória com o produto internacional.
Predatória porque lastreamos algu-
mas vezes essa concorrência com
uma taxa de câmbio baixa, o que
gera dificuldade para o setor pro-
dutivo nacional.

Temos uma consolidação, até
agora, da estabilidade
macroeconômica, passamos a traba-
lhar num regime de inflação baixa
e nos deparamos com uma questão

chamada custo-Brasil. Esse custo-
Brasil fica mais evidente quanto
mais estáveis ficamos num regime
macroeconômico. Com isso, o que
acontece para a sociedade civil? Eli-
minamos o imposto inflacionário. E,
por intermédio da concorrência com
os importados e o baixo valor cam-
bial, comprimimos os preços dos
produtos nacionais e, com esses dois
fatores, aumentamos o poder de
compra do nosso cidadão. Está cria-
da uma condição para o setor pro-
dutivo crescer e melhorar. O ambi-
ente está favorável. A partir do
momento em que aumenta o poder
de compra, você aumenta o consu-
mo da Nação.

O que aconteceu com a indús-
tria nesse período? Ela teve que sair
da cultura inflacionária, aquela em
que se vendia à vista, se comprava
a prazo e se fazia uma grande joga-
da no mercado financeiro para ter
lucro. Foi necessário cortar essa cul-
tura, diminuir a ênfase do departa-

mento financeiro da empresa, vJ
tar para a fábrica, reestruturar
empresa e implantar a cultura
produção. Com isso, há uma dir
culdade muito grande para ganh
de produtividade e ganhos
competitividade. Sem dúvida nenh
ma, parte disso é centrada no
vestimento e na modernização, q
geram desemprego.

A competitividade e essa pr
dutividade no setor industrial 1ev
as empresas, na virada do século,
repensar os próximos 500 anos,
ter um otimismo quanto ao futu
da Nação. Porém, a competitivida
que as empresas têm alcançado pas
sa por itens básicos: a inter-emp
sal fato que ocorre entre as empre
sas concorrentes, e a intra-emp
sal fato que ocorre dentro da e
presa. Tem-se que buscar
competitividade dentro da empr
sa l entre os pares no mercado,
num ambiente macroeconômic
importante.
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aí entra um terceiro fator, que

é o fator Estado. Se com tudo isso
ainda conseguimos, na década de
90, ter um crescimento do PIB e
criar um ciclo virtuoso, esse ciclo
ainda não está consolidado. E, o mais
importante, temos que potencializá-
lo. Nesse caso, o papel do Estado é
importante . A importância do Esta-
do está em fazê-lo repensar, mudar
e se revestir dentro do princípio
social, dentro da sua missão
estruturante e dentro do seu papel
regulador. Isso tudo implica fazer
um projeto de nação. Tivemos um
sufoco na parte produtiva do País,
um sufoco na sociedade brasileira,
que já foi aqui amplamente discuti-
do em termos de desemprego, es-
colaridade, alimentação, saúde, etc.

Tivemos algumas quedas de ín-
dices bastante expressivas nesse
ponto, o que não é saudável. Te-
mos ganhos incríveis nessa socie-
dade brasileira, mas um projeto de
Brasil não é um projeto de cinco ou
dez anos, é um projeto de, no míni-
mo, uma geração. Temos que pen-
sar a longo prazo, e isso é pensar
estrategicamente; é ter a visão cor-
reta da situação; é ter um diagnósti-
co claro da situação; é partir para o
entendimento adequado do que
estamos vivendo. Temos que ver
qual é o quadro futuro que vamos
enfrentar e implementar tudo isso.

Quando fazemos uma análise no
mercado global, verificamos que
Parceiros, vizinhos nossos, têm um
Jogo de cintura, uma velocidade de
adequação e ajuste às condições de
mercado, muito maior do que o nos-
`0, como é o caso da Argentina. A
capacidade de decisão, de transfor-

Ção e mudança de alguns aspec-
tOs que tomam o país competitivo
Para aproveitar algumas brechas,
mesmo que momentâneas, tem sido
muito grande. O grande problema
da Argentina é que, hoje, ela é o
Brasil. Desgraçadamente, ela de-
pende muito das condições do Bra-
sil. Fila não admite isso e está lutan-

do para fugir disso. É até bom que
lutem e fujam, para que possamos
ter muito mais autonomia de deci-
são.

Temos um quadro que nos faz
pensar como podemos imaginar este
país no futuro. É óbvio que um dos
grandes problemas diz respeito à
qualidade, à competência da estru-
tura social desta nação para se fa-
zer ouvir. Aqui já foi dito que o
Estado tem pouco eco na socieda-
de. Isso é verdade. Temos exem-
plos, neste momento - que é muito
pequeno quando se pensa em 500
anos - que servem como referên-
cia para vermos o que estamos fa-
zendo. Estamos discutindo o salário
mínimo. Todos estão discutindo o
salário mínimo, mas estamos discu-
tindo politicamente. Maravilha: faz-
se política com o salário mínimo,
faz-se política com a alimentação
do povo. Temos, hoje, aproximada-
mente 14% da sociedade brasileira
abaixo da linha mínima de miséria.
Temos aproximadamente 30% da
sociedade brasileira no nível da li-
nha um pouquinho superior ao ní-
vel de miséria, mas é muito grave
esse quadro. E, quando falamos em
salário mínimo, falamos em 15 mi-
lhões de brasileiros, sendo 14 mi-
lhões de aposentados e pensionis-
tas e aproximadamente 1 milhão no
setor privado.

Além disso, no setor privado
existem três milhões e meio que
ganham mais de um salário míni-
mo. Mas a estrutura política e sala-
rial nas organizações estão vincula-
das ao salário mínimo. Portanto,
mexer no salário mínimo é uma
questão teoricamente delicada. Digo
teoricamente porque há mecanismos
para atenuar o principal fator que é
o fator de aposentados e pensionis-
tas, que são os 14 milhões. E, para
o restante, 1 milhão no setor priva-
do e os três milhões e meio vincu-
lados a ele também, podem-se mon-
tar políticas setorizadas que aten-
dam melhor a essa população.

Estamos entrando no repensar os
próximos 500 anos da
microempresa e da pequena em-
presa. Elas têm recuperado alguma
coisa, tem sido feita uma revolução
em termos de incentivo, mas não
podemos perder esse bonde, pre-
cisamos avançar muito mais. Nos
Estados Unidos, mais de 60% das
exportações são realizadas por em-
presas com menos de 14 funcioná-
rios. No Brasil, esse número é irri-
sório. A microempresa e a peque-
na empresa precisam ter um apoio
efetivo deste país, porque nelas
estão centrados 70% da capacidade
produtiva desta nação. É uma coisa
muito importante. E, fazendo uma
política mais forte nesse sentido,
com certeza estaremos atenuando
questões vinculadas ao salário mí-
nimo.

Outro exemplo da falta de eco
da sociedade brasileira é a questão
do teto duplo, teto triplo e por aí
afora. Isso é um roubo que está sen-
do feito à sociedade brasileira. Essa
questão está sendo resolvida entre
os três poderes, está sendo tratada
numa briga vergonhosa, mas o ceme
é se a sociedade aceita pagar essa
conta. Ela está querendo pagar essa
conta? Não dá para se ter uma soci-
edade estruturada sob essa ótica em
que os três poderes resolvem, pas-
sam o recibo, e que se dane o resto
da Nação. Não é por aí. Isso tam-
bém agrava as distâncias sociais.
Não dá para falar em salário míni-
mo de US$ 100 e fazer esse tipo de
acerto em termos de teto salarial.

Repensar o Estado é trazer para
nós, cidadãos, o nosso valor de ci-
dadania; é exigir do Estado aquilo
que queremos. Na última década
exigiu-se muito do cidadão, tirou-
se muito dele numa visão de futu-
ro. O Plano Real foi um grande su-
cesso numa visão de futuro. Em fun-
ção disso, tirou-se muito do setor
produtivo, mas é hora de o Estado
fazer o seu dever de casa. E a so-
ciedade tem que cobrar isso dele.
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Temos várias outras formas de re-
ver isso. Temos exemplos de onde
aproveitar, de onde buscar recursos
que estão saindo desta nação. O lu-
cro do setor financeiro foi mais alto
do que dos outros anos todos. Ele
esteve na faixa de 19% a 25% so-
bre o patrimônio líquido, quando no
mercado internacional, se chegasse
a 10%, podia-se pôr a mão para o
céu. Só a maxidesvalorização pa-
gou 60% dessa conta. Isso é dinhei-
ro do Banco Central. É dinheiro nos-
so que foi para o setor financeiro.
Temos patrocinado projetos vincu-
lados às montadoras. Não vou ne-
gar o valor das montadoras. São três
grandes setores produtivos que de-
ram o crescimento dos grandes pa-
íses desenvolvidos industrialmente:
o setor automotivo, o de papel e o
de celulose e o de petroquímica.
Então, o fator multiplicador do se-
tor automotivo é fundamental.

Participo da Federação das In-
dústrias e das negociações do SNI,

e toda vez que temos de fazer uma
pesquisa, há um setor que não in-
forma nada em termos de investi-
mentos, de geração de emprego, de
aporte tecnológico e de investimen-
tos na área social. É ü setor das
montadoras. Elas nunca fornecem
aquilo que pactuam e dizem que
estão fazendo, na prática. Quando
pedimos a relação do que fizeram,
nos últimos três anos, de investi-
mento, eles não fornecem. Todos
os setores fornecem essa relação.
No entanto, há aí R$ 800 milhões
para a Bahia e não sei quantos mi-
lhões para outra região. Coloquem
isso em uma microempresa, ou me-
lhorem o salário mínimo. Para que
colocar em montadora? Por que te-
mos de financiar uma Ford e uma
GM? Eu defendo a Ford e a GM,
mas não as defendo dessa forma.
Sou um cidadão brasileiro e tenho
um filho.

Temos de cuidar da nossa na-
ção. Para isso, temos de repensar

essa ótica. Podemos fazer mui
em relação à universidade,
integração e ao intercâmbio, f
indo mais a sociedade nessa re
ção de universidades, hospitais
prefeituras, principalmente. Deve
mos fluir mais nesse campo,
entidades privadas, no setor pr
dutivo e nas entidades de das
bem representadas, porque e
tem entidades que depõem co
tra o princípio da representativida
social. Não podemos permitir is
Portanto, o nível de escolaridade
de alimentação é fator fundamen
para levantarmos esses canais e
nhas sociais que darão sustento
uma pressão no Estado, para qix
repense sobre isso e exerça o
pel que está faltando para corrigir
mos essas distorções e termos
nossos 500 anos muito melhores.
fato, o dever de casa do Estado
premente. Nós, cidadãos, temos
pegar essa realidade em noss
mãos.
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