
A TRAJETÓRIA DA CRISE

Apesar de alguns sinais de recuperação em 83 nas economias dos
países ricos, para vários economistas ainda é prematuro afirmar que a
crise atual do capitalismo está chegando ao fim. Na verdade ainda não
existem indicações claras e seguras de que a recuperação dos últimos
meses seja duradoura. Enquanto o grave endividamento do chamado
39 Mundo não for solucionado, estes sinais são muito tênues para
comemorar a recuperação definitiva dos países ricos. Um dos indica-
dores mais patentes da continuidade da crise financeira é a resistência
à queda das taxas de juros internacionais. Diante do enorme estoque
de dívida, a comunidade financeira internacional resiste em baixar suas
taxas, temendo desvalorizar os débitos acumulados e aumentar os riscos
financeiros.

O Brasil caminha para seu pior ano da recessão e todos indícios
são de que o poço é mais fundo do que se imaginava. Enfrentamos hoje
a pior crise do século e, pela primeira vez, uma crise industrial com
reflexos desastrosos sobre o nível de emprego.

Os indicadores desta situação são evidentes: o PIB (Produto Inter-
no Bruto), que é calculado com base nos censos econômicos da agri-
cultura, indústria e comércio, além de incluir informações sobre a cons-
trução civil, energia elétrica, transportes e comunicações, desde 1981
está muito abaixo do crescimento populacional, hoje em torno de 2,8%
ao ano.

A indústria tem o maior peso em sua composição e vem apresen-
tando os piores resultados, sendo que no primeiro semestre deste ano a
produção caiu 10,62% em relação ao mesmo período de 1981, enquan-
to no setor de bens de produção esta queda foi de 31,58%.

Desde 1981, quando pela primeira vez o PIB apresentou taxa
negativa, aconteceram alterações na metodologia de cálculo da produ-
ção industrial. Este ano foram revistos os resultados de 81 a 82, sendo
no entanto omitida a taxa da indústria de 81, o que forçaria a um novo
cálculo do PIB.

Assim a taxa primeiramente divulgada para 1981 foi de —3,5%,
mas no ano passado o IBGE reavaliou os resultados da indústria e divul-
gou que a variação do PIB daquele ano foi de 1,9% porque a queda na
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produção industrial seria de 6,3% e não 9,6% anteriormente calculados.
Neste ano, após nova modificação no sistema de indicadores conjuntu-
rais da indústria, ficou definido que o crescimento do PIB de 81 seriam
os —3,5% primeiramente divulgados, omitindo-se a produção industrial
recalculada.

Todas estas sucessivas mudanças dos índices resultam da exigên-
cia do FMI em conhecer o valor do PIB para fixação de suas metas para
nossa economia.

Mas, mesmo com tantos exercícios matemáticos, a situação é
gravíssima: o crescimento do PIB em 80 foi de 7,9%, em 81 a queda
foi de 3,5%9, em 82 o crescimento (0,9%) foi mínimo e para 83 as pro-
jeções do próprio FMI indicam uma queda de 3,5% que irá persistir
em 1984.

Desde então a inflação disparou, atingindo 175% nos últimos 12
meses; o número de desempregados e subempregados poderá atingir, ao
final de 84, cerca de 13 milhões de pessoas, quase 30% da população
ativa, segundo o próprio Ministro do Trabalho; o estrangulamento
externo está nos sufocando, assim como nossa dívida interna; os pobres
estão cada vez mais pobres e os ricos mais ricos - enquanto na década
de 70 os 50% mais pobres participaram com 15% da renda interna, hoje
sua participação caiu para 12%, enquanto os lO% mais ricos passaram
de 46% para 51% nesta década.

A renda per capita (ver tabela anexa) retrocedeu a níveis de
1976, evidenciando o estado de miséria de grande parte da população.

Mas, apesar desta queda no nível de renda, estes 3 anos de reces-
são não reduziram nem a inflação nem o endividamento.

Diante de quadro tão dramático, parece ilusório o esforço de se
honrar os compromissos externos através de superavits na Balança
Comercial, que têm custado uma recessão permanente e perigosa. Só
em 1982 o Brasil pagou 11,4 bilhões de dólares de juros da dívida via
novos empréstimos. A comunidade financeira internacional e o gover-
no insistem em agir como se a dívida pudesse ser paga. E essa tentativa
significa, de fato, a redução drástica nas importações induzindo à que"
da atividade produtiva interna.

Os resultados práticos desta política tem sido o aumento da
capacidade ociosa nas indústrias (hoje em torno de 30 a 40%), das falên-
cias e concordatas e a generalização do desemprego.
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No limite, este quadro poderia provocar o chamado "sucatea-
mento" da indústria nacional. Da(, quando da retomada do ciclo expan-
sivo da economia mundial, o Brasil se verá em dificuldades para
acompanhá-lo, devido à impossibilidade de renovação de suas forças
produtivas.

A gravidade desta situação evidencia-se quando constatamos que
a retomada do ciclo expansivo se dará segundo padrões tecnológicos,
comerciais e financeiros radicalmente diferentes daqueles instaurados
na retomada do pós-guerra. Muitos estudiosos do assunto acreditam
que a recuperação significará, praticamente, uma nova revolução indus-
trial, através da disseminação da informática, da engenharia genética e
do uso de energias alternativas. Estas mudanças deverão trazer consigo
uma centralização brutal do capital, via economia de trabalho e maté-
rias-primas.

Esse tipo de organização econômica, que se delineia, ameaça
marginalizar ainda mais o processo de desenvolvimento dos países do
Terceiro Mundo. Por isso, o ajustamento econômico nestes países - o
Brasil incluído - deveria levar em conta estas premissas, que aponta-
riam para rumos que excluem a recessão.

A transformação da estrutura produtiva, visando o crescimento a
longo prazo e tendo como objetivo básico a eliminação da miséria e a
redistribuição da renda seriam, por esta ótica, um dos pontos
fundamentais a serem enfrentados desde já.

RENDA "PER CAPITA" NO BRASIL (A preços de 1980)

Cr$ 81.018,70
Cr$ 86.571,44
Cr$ 89.197,95
Cr$ 95.464,53
Cr$ 98.216,38
Cr$100.426,03
Cr$104.540,17
Cr$110.027,52
Cr$103.515,45
Cr$101.869,79
Cr$ 95.767,80

1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983

(*) Na hipótese de um PIB de —3,5% emi 983, segundo projeção do FMI.

FONTE. Funda çio Getúlio Vargas.
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