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1. As circunstâncias que, em princípio, tornariam tão mais
necessária a elaboração e a execução de um projeto nacional
para um determinado país seriam:

a) quanto maior a aceleração, a nível mundial, do progresso
científico e tecnológico;

b) quanto menor a sua capacidade de geração autônoma de
inovações tecnológicas;

c) quanto maior o número de países que executam políticas in-
ternacionais à base da competição e da rivalidade e que o
fazem a partir de projetos nacionais;

d) quanto maior o atraso relativo do país em relação aos demais
países;

e) quanto maior o potencial não desenvolvido do país em ter-
mos de atuação política e econômica internacional;

f) quanto mais afastado o país dos centros dinâmicos da eco-
nomia mundial;

g) quanto maior o número de vizinhos geográficos;

h) quanto mais sujeitas a contestação as suas fronteiras;

i) quanto maior a dívida externa do país;
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j) quanto maior a vulnerabilidade de sua economia a eventos
exógenos;

k) quanto maior tiver sido a sua taxa de crescimento demográfico
nos últimos vinte anos;

1) quanto maior a sua taxa atual de crescimento demográfico;

m)quanto maiores os diferenciais de renda entre grupos
sociais;

n) quanto maiores os diferenciais de renda entre regiões do país;

o) quanto menor o nível absoluto de acumulação de riqueza pelo
país;

p) quanto maior o percentual de famílias abaixo do nível absolu-
to de pobreza;

q) quanto mais acirrados os conflitos entre etnias em seu terri-
tório;

r) quanto maior o número de religiões rivais em seu território;

s) quanto menor a participação popular no processo político;

t) quanto menor a representatividade do sistema político;

u) quanto mais recente em termos históricos a sua civilização;

v) quanto mais difundida no país a noção de inferioridade relati-
va de sua sociedade.

2. A análise de cada uma das circunstâncias enumeradas
sucintamente no parágrafo anterior, assim como a situação do
Brasil em relação a cada uma delas, ultrapassaria de muito o
escopo do presente ensaio. O argumento deste ensaio quanto à
necessidade de um projeto nacional seria simplesmente de que

quanto mais "positiva" a situação de um país em relação a cada
uma das circunstâncias acima enumeradas e ao conjunto delas
menos necessário se faria a elaboração de um projeto nacional,
isto é, menos necessária a clara definição de objetivos a serem
atingidos assim como das estratégias que permitissem ao país
alcançar tais objetivos. Assim, por exemplo, quanto menores as
disparidades entre regiões de um país, menor a necessidade
de uma estratégia nacional para enfrentar esta questão. Natu-
ralmente, quanto maior o número de indicadores "negativos" com
relação àquelas circunstâncias tanto mais necessária a execu-
ção de um projeto nacional, como se verificaria, por exemplo, no
caso de um país em que se verificassem, simultaneamente, for-
te atraso econômico relativo, capacidade tecnológica reduzida,
diferenciais de renda agudos, conflitos étnicos graves etc.

3. Em relação à grande maioria dos indicadores menciona-
dos no parágrafo (1) acima o Brasil apresenta resultados muito
preocupantes e, em alguns casos, não igualados por nenhum
outro país.

4. Para os habitantes dos quarteirões privilegiados das cida-
des privilegiadas da região Sul-Sudeste do Brasil, o nível e a
qualidade de vida tem sido, até recentemente, semelhantes aos
que se observam nos países do Primeiro Mundo. Assim, esses
habitantes, desfrutando de tais níveis de vida e relativamente
isolados da população em situação de maior carência e desam-
paro, dificilmente percebiam a gravidade da situação geral do
país. Todavia, com a recessão, o aumento da marginalidade e a
banalização da violência, há uma consciência crescente de uma
parcela dos indivíduos que vivem em condições privilegiadas
das reais dificuldades políticas, sociais e econômicas do país.
Entretanto, em certos setores dessas classes privilegiadas, em
que se inclui a classe média, surge uma interpretação que atri-
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bui a causa da marginalidade a uma tendência criminosa inata
da população. Esta interpretação leva, na prática, à organiza-
ção de esquadrões de extermínio e de campanhas pela adoção
da pena de morte. Por outro lado, diante desse processo de
desagregação econômica e social, há sempre para as classes
abastadas as opções de entrincheiramento armado em guetos
residenciais, de utilizar os serviços (e.g. saúde, educação, lazer)
dos países desenvolvidos e até de emigrar, durante parte ou
todo o ano, o que ocorre com frequência cada vez maior. Toda-
via, a opção da emigração não é viável para a maioria esmaga-
dora da população, inclusive pelas restrições crescentes nos
países mais ricos à entrada de imigrantes pobres e não-qualifi-
cados, até mesmo como turistas. Assim, a esmagadora maioria
dos cidadãos brasileiros não contará, como contaram os euro-
peus do final do século passado e início do atual, assim como
os mexicanos de hoje, com a possibilidade de emigrar. Terão de
permanecer no território nacional. Por outro lado, surgem (não
pela primeira vez na história brasileira) tendências separatistas
e se insinua a tentação das soluções autoritárias. Em função
dessas circunstâncias, a urgência de um projeto nacional em
decorrência da situação revelada pelos indicadores menciona-
dos no parágrafo (1) acima se torna ainda maior.

5.	Há três grandes orientações estratégicas principais para
um projeto nacional:

a) a estratégia neo-liberal;

b) a estratégia do grande esforço;

c) a estratégia do esforço pontual e do círculo virtuoso.

6. A estratégia neo-liberalconsidera que o atraso econômico
relativo e os problemas sociais e políticos se resolvem pelo que

chama de modernização. Os problemas que existem seriam
causados pela intervenção do Estado e pelo isolamento do sis-
tema econômico doméstico em relação à economia mundial. A
intervenção do Estado, que resultaria de incompetência política
interna em organizar a sociedade e gerir a economia (daí um
dos argumentos de que se utiliza para justificar e até elogiar a
intervenção do Fundo Monetário Internacional em assuntos in-
ternos brasileiros) se verifica através de uma atuação direta,
como empresário, e indireta através da regulamentação exces-
siva. O isolamento do sistema econômico doméstico decorreria
da intervenção do Estado no setor externo da economia, ten-
tando orientar os fluxos de capital, bens e serviços e estabele-
cendo dificuldades à ação do capital estrangeiro no país. A es-
tratégia neo-liberal de modernização consistiria, em essência,
em liberar esses fluxos, internos e internacionais, da regulamen-
tação excessiva e de liquidar toda a atividade empresarial do
Estado, através da política de privatização. O Estado se dedica-
ria exclusivamente a prestar aqueles serviços básicos que se-
riam, na realidade e em resumo, garantir a ordem e a proprieda-
de, (l'Etat gendarme), pois nem para prover a infra-estrutura
social básica seria considerado como capaz nem isto seria con-
veniente, como a iniciativa de privatizar os sistemas de trans-
porte de massa, de abastecimento de água, de telefonia e de
penitenciárias revelam. A estratégia neo-liberal consiste em ten-
tar um retorno radical, sem medir os custos sociais, ainda que
exiba, por vezes, uma retórica social vazia de atos, à situação
dos primórdios do capitalismo industrial. A formulação teórica
daquela situação, que alguns chamaram de "capitalismo selva-
gem", se expressou na teoria econômica clássica, cujos concei-
tos centrais eram a "mão invisível" de Adam Smith e o livre co-
mércio de David Ricardo. De acordo com esta teoria, o livre jogo
das forças de mercado levaria à alocação ótima dos fatores de
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produção, ao pleno emprego, à otimização da produção em vo-
lume e diversidade e a uma distribuição justa da renda, sem
desequilíbrios sociais e sem crises econômicas. Além de garan-
tir a sobrevivência e o florescimento da democracia e, de que-
bra, uma participação adequada de cada país na economia in-
ternacional. Assim, em realidade, a estratégia neo-liberal de pro-
jeto nacional não existe no sentido de um processo de formula-
ção e escolha racional de um conjunto de políticas públicas ativas.
É uma estratégia negativa da necessidade de estratégia, no
sentido de que o neo-liberalismo advoga que a simples libera-
ção das forças de mercado promoverá o desenvolvimento pos-
sível do país, utilizando todo seu potencial, sem que seja ne-
cessária qualquer tentativa de organização da economia ou de
orientação das forças de mercado, e portanto nenhuma estraté-
gia. Sem qualquer estratégia, sem qualquer intervenção huma-
na, isto é, dos poderes públicos, os resultados serão sempre os
melhores possíveis, em uma visão panglossiana da atividade
econômica e da realidade internacional.

7. A estratégia do grande esforço a Ia Rosenstein-Rodan con-
sidera que a escassez de recursos, capital, mão-de-obra quali-
ficada e tecnologia, é tão grave e que os problemas do subde-
senvolvimento são tão interligados e paralisantes que o simples
livre jogo das forças de mercado não seria capaz de iniciar o
processo de aceleração do crescimento em regiões estagna-
das. Seria necessário um programa maciço de investimentos
coordenados, a serem feitos por empresas privadas, para supe-
rar as limitações estruturais e permitir o avanço simultâneo da
oferta em diversos setores, criando a demanda necessária cor-
respondente. Este método holístico, globalizante, parte do le-
vantamento das necessidades da economia, estima os investi-
mentos a serem feitos e traça os programas específicos, setoriais

e gerais, a serem executados. O artigo de Rosenstein-Rodan,
publicado em 1943, apresenta os argumentos em favor desta
abordagem. Os programas de desenvolvimento da CEPAL e os
projetos delineados por Hélio Jaguaribe refletem um pouco esta
visão, pelo seu caráter abrangente. Esta abordagem teria como
hipótese implícita a certeza de que a estagnação e o atraso
econômicos (o subdesenvolvimento) a ninguém beneficiariam,
sendo apenas frutos da ignorância e da escassez de recursos.
Seria assim possível a um grupo de indivíduos bem intenciona-
dos, e acima dos interesses de classe (os intelectuais de
Mannheim), traçar tecnicamente um amplo programa de investi-
mentos e executá-lo sem maior oposição, já que ele seria reco-
nhecido como útil por todos os grupos sociais. Os programas
educacionais no Brasil, assim como os programas sociais e
econômicos das Nações Unidas (Health for Ali, Education for
Ali, Water for Ali etc), apresentam um pouco este viés, talvez
inevitável devido à retórica política do meio onde são debatidos,
porém prejudicial e desmoralizante, ao colocar objetivos impos-
síveis nos prazos que são propostos para a solução dos pro-
blemas.

8. A terceira estratégia é a do esforço pontual e do círculo
virtuoso, a Ia Hirschman-Myrdal. Hirschman parte do reconheci-
mento da escassez de recursos e da dificuldade de estabelecer
programas globais de investimentos em países subdesenvolvi-
dos, por definição pobres em capitais e em recursos humanos,
e de colocá-los eficazmente em prática. Considera ele, refletin-
do sobre as interrelações entre atividades produtivas (matrizes
de insumo-produto), que cada atividade econômica apresenta
"backward iinkages" e "forward linkages", isto é, estão relaciona-
das técnica, e economicamente pelo mercado, com outras
atividades. Cada atividade teria assim a capacidade de estimu-
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lar o surgimento de atividades a montante, ao nível de forneci-
mento de insumos e a jusante, fornecendo insumos para outras
atividades mais à frente na cadeia produtiva. Cada atividade
teria um maior ou menor número de "linkages" e, dessa forma, o
estímulo a certas atividades resultaria em maior ou menor
dinamização da atividade econômica em geral, dependendo do
número e tipo de "linkages" e de outros fatores, tais como a
dimensão do mercado e a constelação de recursos disponíveis.
Por outro lado, segundo Myrdal, existiria um círculo vicioso, cu-
mulativo, da pobreza. Assim, as condições precárias de saúde e
de educação gerariam baixa produtividade que, por sua vez,
geraria baixos salários e reduzida poupança, o que dificultaria
realizar investimentos em saúde e educação e assim por diante.
Este círculo vicioso de acumulação de externa/idades negativas
à atuação de empresas específicas é que explicaria o
aprofundamento de desigualdades entre regiões de um país,
entre grupos populacionais (e.g. entre negros e brancos nos
Estados Unidos) e entre países. No entanto, seria possível criar
círculos virtuosos de riqueza em que um investimento inicial, ou
medidas de política pública, poderia causar um aumento da renda
e poupança e melhorar as condições de vida, dando origem a
novos ciclos de acumulação de capital e de aumento de renda e
de poupança, através do surgimento de novos investimentos que
seriam estimulados pela formação de externalidades positivas
as quais, por sua vez, gerariam outras.

9. As teorias de Rosenstein-Rodan, de Hirschman e de
Myrdal, ainda que muito conhecidas à época do florescimento
da teoria do desenvolvimento, caíram em esquecimento com a
"avalanche" intelectual do neo-liberalismo. Essa "avalanche" foi
provocada, por um lado, pela cruzada Reagan-Thatcher, que
negava a própria peculiaridade do subdesenvolvimento e da

pobreza e assim a necessidade de medidas específicas, o que
explica a política interna americana de redução dos programas
sociais e a negativa americana na Rodada Uruguai de conce-
der aos países subdesenvolvidos um tratamento especial e di-
ferenciado. Por outro lado, as dificuldades dos países que ha-
viam procurado executar programas de desenvolvimento, difi-
culdades que surgiram em especial a partir do primeiro choque
do petróleo, culminando com a crise da dívida de 1982, contri-
buíram para dar credibilidade à tese neo-liberal de serem "infru-
tíferas" quaisquer tentativas de "intervir" na economia. Todavia,
à medida em que as políticas radicais neo-liberais hoje em ex-
perimentação, sob a supervisão do FMI e do Banco Mundial,
em diversos países subdesenvolvidos e neocapitalistas, come-
çam a revelar seus limites e riscos, não apenas sociais mas
também políticos e econômicos, surgem, mesmo nos países
altamente desenvolvidos a crítica acadêmica das teorias e prá-
ticas neo-liberais. Assim, as teorias de Rosenstein-Rodan,
Hirschman e Myrdal, juntamente com a ainda mais antiga teoria
de Schumpeter sobre inovação tecnológica e desenvolvimento,
fornecem um referencial interessante para retomar a visão
otimista da possibilidade de promover ativamente o desenvolvi-
mento econômico e político e, portanto, a necessidade de ela-
borar um projeto nacional.

10. Todavia, apesar de todas as evidências dos danos causa-
dos à economia dos Estados Unidos pelas políticas neo-libe-
rais, como comprovam os números da dívida interna, da divida
externa e do deficit comercial, é difícil para certos políticos e
intelectuais, economistas ou não, que adotaram com entusias-
mo a doutrina neo-liberal, em suas formas mais radicais, como
estratégia de desenvolvimento e crescimento para os países
subdesenvolvidos, rever suas posições. Por um lado, esta dou-
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trina seria mais simples (há sempre uma certa preferência aca-
dêmica pela simplicidade), mais "científica" (onde a matemática
se aplica mais facilmente), mais natural (onde a intervenção
humana é mais reduzida), mais "democrática" (já que exclui en-
faticamente o Estado) e, finalmente, mais "justa" (seus resulta-
dos decorreriam da "natureza"). A pobreza e o subdesenvolvi-
mento seriam assim condições naturais, a ninguém sendo dado
resolvê-las, ou devendo por elas se responsabilizar. A doutrina
neo-liberal permitiria não somente tentar colocar em prática os
modelos mais puros, mais clássicos, onde tudo se otimiza com
"simplicidade" matemática, como, sendo ainda apreciada pelos
organismos internacionais financiadores de pesquisas, pelos Go-
vernos dos países desenvolvidos (especialmente para uso nos
países subdesenvolvidos da periferia) e por certos círculos em-
presariais mais "radicais" (por necessidade de seu "discurso" em
suas relações com o Estado) permitiria um melhor convívio pro-
fissional com cada uma destas áreas. As recentes e crescentes
preocupações do Banco Mundial e do Banco Interamericano
com os aspectos sociais das políticas econômicas neo-liberais
ortodoxas que têm promovido, e os riscos cada vez maiores de
explosão social onde tem sido aplicada, talvez facilitem a al-
guns intelectuais e políticos reexaminar suas posições e propor
e executar reais políticas de desenvolvimento.

11. Tendo em vista que a estratégia neo-liberal verificou-se ex-
tremamente cara em termos sociais e econômicos mesmo nos
países, tais como os Estados Unidos e a Inglaterra, em que os
índices sociais e econômicos ao início de sua aplicação eram
muito mais favoráveis do que no Brasil, e partindo da constatação
dos indicadores de "necessidade de projeto nacional" mencio-
nados no parágrafo (1) acima, e da escassez relativa de recur-
sos em confronto com os desafios econômicos e políticos, seria

possível considerar as estratégias neo-liberal e do grande esfor-
ço como menos adequadas como base para a orientação de
um eventual projeto nacional brasileiro. Admite-se como possí-
vel e conveniente definir um projeto nacional inspirado nas teo-
rias de Hirschman, de Myrdal e de Schumpeter, partindo da
constatação de que a situação atual, apesar de todos os seus
óbices para a sociedade como um todo, tem beneficiários im-
portantes, resistentes à mudança. A estratégia para um projeto
nacional eficaz procuraria por ações pontuais efetivas, com ca-
pacidade de irradiação, de potencialização e de consolidação,
enfrentar os estrangulamentos mais notáveis em cada setor atra-
vés de políticas flexíveis que se caraterizassem por um mínimo
de intervencionismo e de dirigismo. Assim, setor por setor, seria
possível sugerir, de forma muito sumária, algumas das estraté-
gias e das medidas a tomar, solicitando desde já a compreen-
são para o fato de que se trata de um mero exercício, que serve
apenas para estimular o debate sobre tema tão amplo e com-
plexo e, de forma alguma, de uma apresentação exaustiva e
detalhada de políticas.

12. As duas diretrizes centrais de um projeto nacional devem
ser:

a) valorizar a população (não a força de trabalho, ou a popula-
ção economicamente ativa, ou a mão de obra, mas sim toda
a população) inclusive os já concebidos e não nascidos;

b) valorizar e preservar o patrimônio da nação, que consiste no
capital social e privado que o homem criou, tais como as es-
tradas e as fábricas, e os recursos naturais nos quais se in-
cluem o ar, a água, a vegetação, o solo e o subsolo, de modo
a dar-lhes o uso ótimo do ponto de vista social a longo prazo.
Várias das medidas esboçadas a seguir, que dizem respeito
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aos fatores de produção e a aspectos políticos da vida social,
não somente valorizam a população mas também contri-
buem para preservar o patrimônio da nação e, portanto, têm
efeito positivo sobre a preservação do meio ambiente.

13. Estas notas não se ocupam diretamente das questões li-
gadas ao controle do processo inflacionário, que vem desafian-
do, há algumas décadas, estadistas e economistas, nem da dí-
vida externa, que se inicia, a bem da verdade, no momento da
Independência. O controle da inflação assim como a elimina-
ção da dívida "excessiva" são certamente cruciais para o êxito
de qualquer projeto nacional, que, todavia, não tem de esperar
pela solução destas questões para só então ser formulado e
executado. Ademais, as políticas conjunturais, ortodoxas ou he-
terodoxas, que têm procurado periodicamente alcançar o equilí-
brio orçamentário e o reescalonamento da dívida externa ape-
nas aprofundaram e vêm aprofundando a estagnação interna e
a dependência externa. Os diversos planos que foram e vem
sendo aplicados, tanto para a inflação como para a dívida, tem
tido apenas este melancólico (e gravíssimo) resultado, após a
euforia dos momentos iniciais. Assim, tudo indica que o alcance
de uma solução a longo prazo e de forma permanente para as
questões da inflação e da dívida não poderá resultar do fiel cum-
primento de "receitas" externas ou da imaginação criativa de
"pacotes" internos mas sim da execução pertinaz de políticas
estratégicas tais como as descritas abaixo.

14. Quanto ao fator trabalho, a questão essencial é a entrada
no mercado brasileiro de cerca de um milhão de novos trabalha-
dores a cada ano, combinada com a aceleração da urbanização
e com a crescente redução de mão-de-obra por unidade de ca-
pital, típica das novas tecnologias. Assim, a atual política de

modernização tecnológica, com ênfase na renovação dos equipa-
mentos, leva à geração de um número de empregos muito me-
nor do que seria necessário e até à destruição líquida de em-
pregos. A estratégia central de qualquer projeto nacional deve-
ria ser a expansão e a garantia de emprego para evitar o agra-
vamento da marginalidade, a necessidade de despesas cres-
centes com segurança pública e o efeito estagnante e recessivo
da instabilidade social que leva à fuga de capitais nacionais e à
repulsão de capitais estrangeiros. Ao mesmo tempo, esta estra-
tégia deveria incluir programas de aumento de produtividade de
cada segmento da população que levassem à redução da esfe-
ra informal e das atividades criminosas. Há segmentos inteiros
da população atual que não são empregáveis pela empresa pri-
vada, por razões de tecnologia, de qualificação, de idade e final-
mente de "dessocialização". A estratégia de emprego visaria,
em primeiro lugar, gerar empregos, reconhecidamente de baixa
produtividade, pelo Estado, sem vínculo empregatício perma-
nente mas com base na remuneração de serviços, para ocupar
esta população não-empregável pela empresa privada. Para
aumentar a produtividade deste segmento da população, seria
necessário desenvolver programas de pesquisa tecnológica, com
ênfase na intensidade de trabalho, para a produção de bens
não-comercializáveis internacionalmente. Na esfera de empre-
go pela empresa privada, seria de interesse criar mecanismos
indiretos de incentivo à maior utilização relativa de mão-de-obra
com respeito ao capital, como, por exemplo, estabelecendo como
base de todas as contribuições sociais o faturamento e não o
número de trabalhadores da empresa. O aumento da produtivi-
dade do trabalho está ligada à questão do treinamento profis-
sional e da disponibilidade de horas livres para realizar este trei-
namento. Esta questão será examinada ao se tratar de educa-
ção e de distribuição de renda.
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15. As políticas relativas ao fator capital compreendem, pelo
ângulo financeiro, as políticas relativas à taxa de juros e à pou-
pança, e pelo ângulo real aquelas relativas aos investimentos
na agricultura, na indústria e nos serviços. Do ângulo financeiro,
o estímulo permanente ao consumo, assim como sistemas de
pagamento em que o salário está desvinculado da lucratividade
enquanto o sistema financeiro não está solidário, pela participa-
ção no capital, com as empresas produtivas são todas causas
profundas do desestímulo à poupança e ao investimento. Na
agropecuária, a regionalização dos incentivos e créditos, de for-
ma a concentrar nas zonas mais próximas das cidades a produ-
ção para o abastecimento, traria reflexos favoráveis imediatos
sobre o custo de vida e a distribuição de renda, como a lei de
Engel permite supor. As taxas de juros do crédito agrícola e os
impostos diretos sobre a agricultura deveriam favorecer siste-
maticamente a produção para abastecimento interno em rela-
ção à produção para a exportação. O desvio de utilização das
terras mais férteis, em especial mas não somente no Nordeste,
para a produção de cana e álcool combustível, com graves con-
seqüências para o emprego rural, para a produção de alimentos
para abastecimento urbano, para a concentração de renda no
campo e para o meio ambiente teria de ser corrigido gradual-
mente por uma política energética que privilegiasse a utilização
do gás natural e por uma política de transporte que privilegiasse
o transporte público de massa, reduzindo assim as necessida-
des de álcool e de petróleo. Na indústria, as questões essen-
ciais são o fortalecimento da capacidade tecnológica, do capital
e do empresariado brasileiro. O eixo da política industrial deve-
ria ser o fortalecimento da indústria microeletrônica e da indús-
tria de informática, software e hardware, a qual constitui o cerne
do novo paradigma industrial que permeia o processo de mo-
dernização tecnológica em todos os setores de atividade, atra-

vés da miniaturização, da precisão, do controle de qualidade,
dos métodos de trabalho, da realização de operações impossí-
veis manual ou mecanicamente. Esta é a indústria prioritária e a
política industrial que tratar todos os setores industriais de for-
ma neutra, sem privilegiar o desenvolvimento doméstico da in-
dústria de informática estará ignorando a sua importância estra-
tégica para a própria possibilidade de modernização da econo-
mia. Em paralelo à microeletrônica e à informática, a indústria
de bens de capital tem um papel igualmente estratégico para a
modernização permanente, não episódica, da indústria brasilei-
ra já que através dela é que é possível introduzir novos produtos
e novos métodos de produção na economia, de forma contínua
e competitiva internacionalmente. Por outro lado, os programas
de formação de capital de infra-estrutura pelo Estado deveriam
privilegiar a utilização de mão-de-obra, como argumentava
Keynes. Esta alternativa de geração de empregos para fins so-
ciais contribuiria mais para o aumento da produtividade do que
programas de seguro-desemprego e traria melhores resultados
sociais e econômicos do que esquemas assistenciais de doa-
ção de alimentos que, ademais, nutrem o clientelismo e a cor-
rupção política e econômica.

16. Quanto à tecnologia, o aumento de produtividade, e por-
tanto de competitividade, depende da introdução de inovações
tecnológicas no processo produtivo. Esta introdução é função
de um nível da taxa de juros que permita a recuperação dos
créditos para realizar os novos investimentos que decorrem dos
resultados de pesquisa e de uma garantia de mercado frente à
competição de fornecedores instalados que gozam de econo-
mias de escala. A capacidade de gerar inovações tecnológicas
permite, por um lado, criar mercados monopolizados onde a
empresa inovadora aufere lucros "extraordinários" que possibili-
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tam, por sua vez, recuperar os elevados e arriscados custos da
pesquisa. No caso de produtos conhecidos, a inovação reduz
custos de produção, permitindo deslocar competidores em mer-
cados já estabelecidos, o que vale a pena, dependendo das
elasticidade-renda e elasticidade-preço do produto. Isto porque
a geração de inovações que levam à redução de custos em pro-
dutos conhecidos, banalizados, tais como as "commodities" agrí-
colas tropicais e as "commodities" industriais, como o aço, pode
gerar apenas o que se chama de "crescimento que empobrece".
A capacidade de gerar inovações tecnológicas é indispensável
para conquistar melhores posições no quadro das vantagens
comparativas internacionais e obter uma fatia maior dos resulta-
dos das transações internacionais. Seria indispensável com-
preender que, por razões de boa administração empresarial, nem
as empresas estrangeiras nem as empresas brasileiras que tra-
balham com patentes estrangeiras, realizarão pesquisa inova-
dora, não meramente adaptativa, no Brasil, caso não sejam fir-
memente estimuladas. Devido a esse desinteresse natural, e à
altíssima taxa de juros vigente, a estratégia no caso deveria se
centrar no incentivo direto à pesquisa científica e tecnológica,
através de programas de compra do Estado. A título de exem-
plo, o Estado brasileiro, como ocorre nos Estados Unidos, pode-
ria encomendar a uma empresa montadora, nacional ou estran-
geira, instalada no país, a compra de veículos com certas
especificações, ainda não desenvolvidos. O setor crucial a ser
protegido e desenvolvido por esta política deveria ser o de
informática e da microeletrônica, como ocorreu nos Estados
Unidos, no Japão e na Europa, devido ao fato de que consti-
tuem o paradigma da nova etapa de desenvolvimento e de que
são as inovações geradas neste setor que permitem as inova-
ções que levam a novos produtos assim como à redução de
custos e à melhoria de qualidade na produção em todas as

atividades, não somente industriais como agropecuárias e de
serviços. Por outro lado, como visto no parágrafo (14), seria ne-
cessário um esforço paralelo de desenvolvimento de tecnologias
capazes de utilizar mais intensamente o fator trabalho, temdo
em vista a baixa qualificação de vastos segmentos da popula-
ção que não seriam "empregáveis" em métodos de produção
"modernos", desenvolvidos em países altamente industrializa-
dos, onde o fator trabalho é relativamente escasso. Quanto à
formação de pessoal, os atuais programas de treinamento e
especialização de pessoal científico no exterior correspondem,
quanto mais aguda a crise das instituições de ensino e de pes-
quisa brasileiras, a programas de "exportação de mão-de-obra
científica" para os países concorrentes. Esses programas de for-
mação deveriam ser substituídos por programas de atração e
"absorção" de professores estrangeiros para a organização e
fortalecimento dos centros de pesquisa científica e tecnológica
no Brasil.

17. No sistema educacional, que "abastece" o sistema de pes-
quisa científica e tecnológica e que fornece a mão de obra que
vai trabalhar com as inovações no sistema produtivo, a questão
estratégica é a formação de professores, a organização de sua
carreira, em termos de salário e de comprovado aperfeiçoamento
publicamente aferido, e o cumprimento rigoroso de currículos
mínimos, e não a construção de prédios ou a formulação de
programas abrangentes de assistência integral às crianças em
idade escolar. Sem um programa de formação de professores e
sem a implantação de um sistema público de aferição periódica
de resultados, tanto de professores como de alunos, com base
em padrões internacionais, os programas educacionais conti-
nuarão farsa cruel e dispendiosa, onde poucos adquirem habili-
tações reais, sem contribuir para desconcentrar a renda e au-
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mentar a produtividade. Por outro lado, são hoje os meios de
comunicação, em especial a televisão, os principais agentes de
transmissão de valores e de conhecimento à população, em
especial aos jovens, pelo número de horas que, em média, de-
dicam à televisão diariamente. Enquanto não houver clara com-
preensão das conseqüências para a cidadania, para a cultura e
para a economia, de uma política de total "laissez faire" no âmbi-
to da televisão, em um país com as características educacio-
nais e culturais do Brasil, os esforços de reforma educacional,
aumento de poupança e de aperfeiçoamento político renderão
poucos frutos. É indispensável uma política conjunta de educa-
ção-comunicação, o que é viável na medida em que se trata de
uma concessão pública.

18. O padrão de distribuição de renda de um país ao determi-
nar a distribuição do poder de compra determina em grande
medida, juntamente com a demanda externa, a estrutura e a
evolução de sua capacidade produtiva. A importância da péssi-
ma distribuição de renda no Brasil é assim não apenas social e
humana como tem profundas conseqüências econômicas em
termos de instalação e de expansão de empresas, em especial
em certos setores onde se verificam importantes economias de
escala. O desenvolvimento dos métodos flexíveis de produção
não elimina a existência de economias de escala e, muito pelo
contrário, reforça sua importância na medida em que a deman-
da tem de ser elevada ao ponto de permitir a instalação dos
equipamentos "flexíveis". Por outro lado, um processo inflacio-
nário elevado constitui um dos mais poderosos mecanismos de
concentração de renda na economia ao agravar as distorções
da estrutura da demanda e impedir o aproveitamento de econo-
mias de escala. O Estado brasileiro e a legislação econômica
constituem enormes aparatos de concentração de renda . A

desmontagem dessas engrenagens legais de concentração de
renda teria de ser realizada, dados os enormes interesses en-
volvidos, através de programas do Estado graduais e que ver-
dadeiramente contribuíssem para desconcentrá-la. Estes pro-
gramas seriam, entre outros, o emprego da mão-de-obra não-
qualificada em projetos públicos e não sua execução por méto-
dos altamente capitalizados; a ênfase na formação de professo-
res em relação à construção de prédios escolares; uma política
de transporte urbano que privilegiasse o transporte coletivo ao
invés do transporte individual, através de pedágio urbano, de
taxas de estacionamento e de taxas de poluição; a prioridade
ao saneamento básico das periferias das grandes cidades de
preferência aos investimentos em programas de medicina cura-
tiva; programas de aperfeiçoamento profissional dos trabalha-
dores com um reflexo mais imediato sobre a distribuição de ren-
da e a competitividade do que os ambiciosos programas de edu-
cação infantil, em um contexto de inexistência de professores
qualificados e de evasão escolar altíssima; programas de saúde
maternal e da mulher que permitissem a diminuição do ritmo de
expansão demográfica e a redução da mortalidade feminina,
pelo controle de infecções e doenças contagiosas, com impor-
tante contribuição ao aumento da produtividade em geral e à
melhor distribuição de renda.

19. Quanto ao Estado, sua reforma jamais poderia ser eficaz
a partir de uma solução simplista de redução do número de fun-
cionários públicos. Esta tentativa levou apenas a uma maior
desorganização dos serviços públicos e portanto a uma menor
capacidade de atuação do próprio Governo, da administração.
Na realidade, a carreira de funcionário público é a mais nobre já
que seria aquela em que o indivíduo deixa de trabalhar apenas
para si e se dedica a servir ao Estado, portanto à coletividade.
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Sua valorização é a única forma de permitir que os serviços do
Estado sejam prestados de forma eficiente, imparcial e honesta.
A experiência brasileira revela que aqueles órgãos públicos, como
as Forças Armadas e o Banco do Brasil, que se organizaram à
base de concurso e da ocupação de cargos de direção pelos
funcionários de carreira, são aqueles capazes de prestar os
melhores serviços, de forma menos corrupta e mais eficiente, e
que tem melhor resistido aos efeitos desag regadores da política
administrativa e da recessão econômica. A implantação gradual
de carreiras diferenciadas, que atendessem às peculiaridades
de atuação de cada Ministério, com ingresso por concurso pú-
blico, levaria pelo treinamento e pela valorização da função pú-
blica, à melhoria crescente dos serviços públicos em termos de
eficiência e de honestidade. Caso contrário, o exercício do car-
go público de direção de forma temporária, à medida em que se
troca toda a equipe sempre que se troca um Ministro, continua-
rá a ser, como tem sido, no mínimo causa de grande desperdí-
cio, experimentação ingênua e ineficiência e, com cada vez maior
e despudorada frequência, uma oportunidade de enriquecimento
rápido e ilícito para indivíduos que "privatizam" o Estado e sa-
queiam os cofres públicos. Certamente não são os chamados
"barnabés" os responsáveis pela ineficiência administrativa, pela
dilapidação do patrimônio da coletividade e pelo saque organi-
zado aos cofres públicos. Por outro lado, há necessidade urgen-
te de estabelecer um estilo de relacionamento ético entre o Es-
tado e os interesses privados, que ao mesmo tempo
"desprivatize" o Estado e reduza a margem de arbítrio do Exe-
cutivo em suas relações com a empresa privada. A estabilidade
do quadro jurídico que rege as atividades econômicas, a ser
conseguida pela redução do poder do Executivo de alterar cons-
tante e arbitrariamente a legislação, muito contribuiria para atin-
gir este objetivo.

20. A autenticidade da representação política somente ocorre
pela existência de laços reais, legítimos, entre eleitores e repre-
sentantes. Assim, a exigência de domicílio eleitoral efetivo, atra-
vés de residência mínima efetiva e comprovada de dois anos,
antes do cidadão poder registrar sua candidatura a cargo eletivo,
e o registro em diretório local de partido político pelo menos um
ano antes da eleição seriam duas medidas que permitiriam aper-
feiçoar os vínculos entre eleitores e eleitos. Por outro lado, a
distorção da representação entre Estados e regiões do país te-
ria de ser reduzida através da eliminação do critério de número
mínimo de deputados por Estado da Federação e pela determi-
nação da relação entre habitantes por deputado, na primeira
sessão legislativa após a eleição para o Congresso. A relação
de 250.000 habitantes por deputado corresponderia hoje a cer-
ca de 600 deputados, enquanto que os Estados menores conti-
nuariam a se beneficiar pela igualdade de número de senado-
res. A obrigatoriedade de eleições dentro de cada partido para
a escolha de candidatos e a obrigação de ter um número míni-
mo de membros induziria o fortalecimento dos partidos enquan-
to que a exigência de uma votação mínima no Estado para que
um partido pudesse manter seu registro contribuiria para impe-
dir a fragmentação partidária e a manipulação de siglas. O sis-
tema de lista eleitoral partidária permitiria uma melhoria e uma
diversificação da representação. Essas medidas contribuiriam
para a redução da influência do poder econômico durante o pro-
cesso eleitoral e mais tarde sobre os representantes eleitos, quer
dos Legislativos quer dos Executivos.

21. A participação política direta dos cidadãos na administra-
ção pública seria indispensável para obter uma melhor relação
entre a Sociedade e o Estado. Algumas dessas formas de parti-
cipação poderiam se verificar através da criação de distritos

22	 23



escolares, onde os pais escolheriam a administração de cada
escola, e de conselhos de cidadãos eleitos para assessorar cada
Secretaria de Estado a nível estadual, e a submissão a plebisci-
to de certas medidas, gradual e inicialmente no âmbito dos mu-
nicípios.

22. A degradação do meio ambiente ocorre pela transforma-
ção primitiva dos recursos naturais (práticas agrícolas que pro-
vocam erosão do solo; mineração rudimentar etc.) ou pela trans-
formação moderna (poluição gerada por gases industriais etc) e
ultramoderna (lixo atômico etc.) e seus efeitos podem se verifi-
car na escala local, regional ou mundial.

23. Quanto à contribuição destas transformações para a dete-
rioração do meio ambiente a nível mundial, não há dúvida de
que os países altamente industrializados são os principais
poluidores, desde a geração de mais de 95% do volume acumu-
lado de material radioativo originário das usinas nucleares, que
é o mais perigoso de todos os lixos radioativos, aos gases in-
dustriais, e à poluição causada pela pecuária intensiva e pela
mineração em larga escala.

24. Para os Governos dos países industrializados, diante da
pressão de sua opinião pública para reduzir os níveis de polui-
ção, há duas estratégias, que podem ser simultâneas ou alter-
nativas:

a) reduzir suas emissões de gases poluentes e ações destrutivas
do meio ambiente, o que exige a reconversão industrial, o
controle ou eliminação do uso da energia nuclear, com cus-
tos políticos e financeiros consideráveis; e/ou

b) aumentar a pressão sobre os países subdesenvolvidos para
que reduzam sua pequena participação na degradação do

meio ambiente, através de um processo de transferência e
de magnificação de responsabilidades.

25. Num projeto nacional de país subdesenvolvido, como o
Brasil, diante desta situação internacional e da própria degrada-
ção do patrimônio pela política do "laissez faire" ambiental que
caracterizou o processo de crescimento nas últimas décadas e
que se acentua vertiginosamente com a recessão, seria indis-
pensável a implantação de políticas graduais de controle de meio
ambiente e de estímulo à utilização de tecnologias não poluentes.
Além de diversas das estratégias mencionadas anteriormente,
que, conforme dito no parágrafo (12) teriam efeito muito positivo
para a preservação do meio ambiente, um dos principais instru-
mentos de semelhante estratégia ambiental seria uma política
tributária que incorporasse explicitamente o objetivo de preser-
vação do meio ambiente.

26. A ação estratégica de meio ambiente estaria assim
centrada em um sistema de impostos graduados de acordo com
o prejuízo ao meio ambiente causado pelo modo específico de
produção adotado por cada empresa. Assim, uma empresa
madeireira que utilizasse como insumo a produção de área de
reflorestamento seria menos tributada do que outra que atua
em floresta virgem. A empresa industrial que gera determina-
das descargas tóxicas seria tributada de forma diferenciada em
relação a outra com menor descarga poluente. As empresas
agrícolas que adotam métodos de produção que causam maior
erosão de solos e contaminação ambiental seriam mais tributa-
das do que outras. As companhias de transporte que utilizas-
sem veículos que gerassem descargas poluidoras seriam mais
taxadas do que as que utilizassem, por exemplo, ônibus elétricos
e assim por diante. Paralelamente, as taxas de juros de emprés-
timos às empresas para instalar programas de despoluição se-
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riam mais baixas do que as taxas normais de mercado. Especial
relevo deveria merecer a questão do planejamento urbano com
vistas a aumentar a densidade da população, evitando a inva-
são das áreas circunjacentes às cidades e permitindo a instala -
ção de sistemas de serviços urbanos mais baratos.

27. A despeito da mitologia prevalecente sobre a ausência de
discriminação racial no Brasil e da óbvia inexistência de legisla-
ção discriminatória, o fato é que as populações mais carentes
são, em sua maioria, negra e mestiça, descendentes de escra-
vos. Esta questão e a do separatismo regional são cuidadosamen-
te exorcizadas, mas se não forem desenvolvidos programas espe-
cíficos para reverter gradualmente o processo atual de agravamento
tenderão elas a eclodir no futuro, talvez próximo. Uma terceira ques-
tão, aqui não abordada mas não menos importante, é a da defini-
ção, no contexto de um projeto nacional, de um papel estratégico
para as Forças Armadas em tempo de paz.

28. O atual panorama internacional tem como característica
central a estratégia norte-americana de preservação de influên-
cia em um quadro que se caracteriza pelas extraordinárias e
rápidas transformações tecnológicas, pela emergência
econômica e política do Japão e da Europa, hoje dos Quinze,
pela desintegração política do campo comunista e sua adesão
ao capitalismo. Assim, os Estados Unidos, em declínio relativo e
diante da desaparição do "inimigo" e, portanto, das lealdades
que cimentavam o Ocidente, tendem a executar uma política
enérgica, alguns diriam até agressiva, em defesa da preserva-
ção de sua hegemonia, como provam a Trade Law, suas dispu-
tas com a Europa e o Japão e suas pressões sobre a periferia
para gerar saldos comerciais e vantagens econômicas compen-
satórias. Assim, na política externa, a grande estratégia deveria
ser composta de quatro vetores. A enérgica diversificação dos

esforços concretos e sistemáticos brasileiros em direção ao Ja-
pão, e à Europa, e nesta na França e na Alemanha, países-
chave do processo político e econômico de unificação européia,
com o objetivo de criar um multipolarismo de interesses e de
vínculos, que é vital a todo país que tem condições para tornar-
se uma potência internacional. O segundo vetor seria a forma-
ção de um bloco de atuação autônoma (e não-caudatária) a
partir da construção de um relacionamento de estreita coopera-
ção econômica com a Argentina, através de programas concre-
tos para muito além da mera abertura recíproca de mercados. O
terceiro vetor seria abrir totalmente o mercado brasileiro aos
demais vizinhos sul-americanos, o que não prejudicaria as em-
presas brasileiras, já que sua oferta exportável é, na maioria
esmagadora dos casos, percentual irrisório de nosso mercado
interno e com reduzido poder de competição, enquanto que se
gerariam vínculos empresariais importantes para as exporta-
ções e investimentos brasileiros. O quarto vetor desta estratégia
seria evitar a categorização do Brasil como país de segunda
classe, como poderia ocorrer, por exemplo, no caso da criação
de um regime disfarçado de "tutela internacional" para meio
ambiente ou direitos humanos, através da instrumentação do
chamado "direito de ingerência" (dos países "civilizados" nos
assuntos internos dos países "atrasados"), ou, em sua forma
eufêmica, sistemas de "verificação internacional". Naturalmen-
te, a política externa brasileira se desenvolve em múltiplos foros
e âmbitos que não cabe aqui enumerar ou descrever. Todavia,
se a política externa não vier a ser com urgência priorizada e
direcionada em torno de objetivos claros e específicos que te-
nham conseqüências sobre o recrutamento, a formação e o
retreinamento de pessoal, e sobre a alocação de recursos hu-
manos e materiais, persistiriam a dispersão de esforços e a re-
tórica, terceiro ou primeiro mundista, mas sempre pouco eficaz.
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29. Na execução de um projeto nacional, tanto no que diz res-
peito à ação interna como internacional dos agentes do Estado
e dos diversos atores sociais, a imagem que a população faz de
sua Nação, de seu Estado e de seus governantes é um fator
fundamental para seu êxito. Naturalmente, tanto uma imagem
ufanista como uma imagem derrotista são prejudiciais, pois es-
tabelecem pontos de partida irreais. Assim, a recuperação da
tradição histórica brasileira, das heranças portuguesa, negra,
mestiça e indígena, a estima e a preservação da memória brasi-
leira, o culto dos valores e dos heróis nacionais e a valorização
das instituições seriam, portanto, indispensáveis para a recupe-
ração da auto-estima da população. Neste contexto, a campa-
nha de descrédito que as instituições e o Estado brasileiro vem
sofrendo, o desrespeito sistemático pelo processo político e a
negligência, que chega a raiar o desprezo, pelos valores éticos,
tudo isto partindo inclusive das próprias autoridades, geram uma
atmosfera de permissividade política e moral em extremo dani-
nha para qualquer estratégia que vise mobilizar a população em
torno da execução de um projeto nacional. Projeto nacional cada
vez mais indispensável e urgente para sustar este processo de
desarticulação econômica, desagregação moral e desmoraliza-
ção das instituições hoje em curso.
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