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O modelo do protecionismo com dinheiro público fácil se exauriu,
produzindo atraso tecnológico, concentração de riqueza e mar-
gínalização da periferia econômica. A alternativa que as elites
oferecem é um neoliberalismo incapaz de curar aferida nacional
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enhores presentes,
Procurarei ser fiel à tarefa do pensamento, que
é confortar os aflitos e afligir os confortáveis.

Minha palestra versará sobre o conteúdo
possível de urna alternativa democratizadora para o País. O
primeiro passo, no meu argumento, é a constatação de que
esgotou-se o modelo econômico brasileiro. Esse modelo
tem dois componentes. O primeiro deles é o estilo de gerir
as finanças públicas, a que se pode chamar política do
dinheiro fácil - impresso e emprestado. Seria possível
descrevê-lo como um pseudokeynesianismo. O verdadeiro
keynesianismo foi uma forma de força do Estado. A política
do dinheiro fácil, tal como praticada no Brasil, é uma forma
de fraqueza do Estado.

A essência da inflação brasileira, qualquer um pode
compreender. O Estado brasileiro, em vez de impor às

classes privilegiadas do País o custo do
investimento público em infra-estrutura e
pessoal, generalizou esse custo para a
sociedade toda, através da inflação,
imprimindo e emprestando dinheiro.

Essa política do dinheiro fácil só passou
a ser objeto do repúdio das elites brasileiras

quando, havendo desorganizado o setor público, começou a
ameaçar a economia do grande capital.

O segundo componente desse modelo econômico que
se encontra em esgotamento é uma forma de industrialização
do País que se convencionou chamar de "substituição de
importações", mas que, na verdade, poderia ser descrita, de
forma mais precisa, como um fordismo importado e protegido.
Explico: a forma tradicional da grande indústria tem sido a
indústria de produção em massa de bens padronizados, com
maquinário e processo produtivo rígidos, operados por uma
mão-de-obra semiqualificada. Foi essa indústria que veio a
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ser o cerne do parque industrial brasileiro, construído
com a ajuda do Estado, à base de proteções tarifárias.
Possibilitou grandes avanços, em sua época histórica,
mas serviu também para concentrar a riqueza do País
nesse empresariado do grande capital e em sua base
geográfica - São Paulo -, beneficiando, em escala
muito menor, o segmento do operariado que foi trabalhar
nessa grande indústria. Ficou excluído o outro Brasil,
o Brasil da vasta economia periférica, que, à míngua de
acesso ao capital, à tecnologia e ao trabalho, continua
a ser um cárcere que aprisiona a vasta maioria dos
brasileiros.

Essa indústria fordista transplantada não consegue
ser competitiva na economia mundial senão à base da
repressão dos salários internos, e é
incapaz de instrumentar ou
transformar a vasta periferia
econômica que existe dentro do
Brasil. O seu destino é reproduzir,
para o benefício das classes ricas,
bens de consumojá fabricados nas
economias adiantadas.

O vínculo essencial entre os
dois componentes desse modelo
econômico em esgotamento - a
política financeira pseudo-
keynesiana e esse fordismo
protegido - é a ai iança que o Estado
brasileiroconstituiu com uma parte
privilegiada do País, em
detrimento do resto do Brasil.

Apresentarei agora o segundo
passo do meu argumento.

Que alternativa oferecem as
elites brasileiras para esse modelo
econômico em crise? O que impressiona, na política
brasileira hoje, é o predomínio de um só ideário
hegemônico, que influencia desde o PDS até o PT.
Essa linguagem comum da política brasileira tem por
sua vez dois elementos. Um deles é um projeto
neoliberal na esfera da produção. O Estado se retira das
atividades produtivas, o setor público diminui
abruptamente, e o Estado, mais enxuto, passa a dedicar-
se às atividades sociais.

Ora, esse neol iberal ismo da produção não oferece
uma fórmula para escapar ao dualismo brasileiro e para
mudar a posição competitiva da economia brasileira
dentro da economia mundial. Não conseguiremos

vencer a divisão interna do País - a grande ferida
nacional -, nem conquistar um espaço na economia
internacional, sem consolidar aqui dentro uma
vanguarda tecnológica. E não consolidaremos uma
vanguarda tecnológica desmontando o Estado e suas
empresas públicas, porque só o Estado tema capacidade
de se libertar da perspectiva de lucro de curto prazo e
acalentar uma visão estratégica do crescimento. A
imagem neoliberal do crescimento econômico não é
um projeto: é um álibi para a falta de um projeto.

Ooutro componente desse ideário hegemônico
que as elites brasileiras oferecem ao País como
alternativa ao modelo em esgotamento é a redistribuição
da riqueza por transferências fiscais, tirando-se as

sobrasdoBrasil 1 paraentregá-las
ao Brasil 2. Nunca, uma economia
dividida como anossa construirá a
igualdade à base dessas
transferências compensatórias. A
redistribuição do Brasil 1 para o
Brasil 2 teria que ser gigantesca,
para atender aos problemas da
maioria	dos	brasileiros
aprisionados naquela segunda
economia. Muito antes de alcançar
a dimensão necessária, começaria
a desorganizar a economia
moderna. A redistribuição
compensatória assistencial, por
sobras fiscais, é fácil de se abraçar
porque é impossível de se executar.

Esse falso ideário, esse falso
consenso em torno da idéia
neoliberal e da compensação
social-democrata, é a língua franca

da política brasileira hoje e ocupa o espaço que deveria
ser ocupado por propostas alternativas reais.

As elites brasileiras falam como se o grande
problema do País fosse a divergência entre elas -
bastaria que fizessem um pacto e tudo ficaria bem. Mas
o grande problema do País não é a divergência entre as
elites: é a concordância delas. Elas todas concordam
nesse mesmo ideário vazio que deixa o País sem
alternativa e sem futuro.

Passo agora ao terceiro momento da minha reflexão.
Qual é a sequela necessária e possível à política de

dinheiro fácil, que eu chamei de pseudokeynesianismo?
Não há nenhuma forma viável de saneamento financeiro

"Não conseguirem os
vencer a grande

divisão interna e nem
conquistar um espaço

na economia
internacional, sem

consolidar aqui uma
vanguarda tecnológica
e não consolidaremos
esta desmontando o

Estado"
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ti saneamento tinanceiro do Brasil hoje exigiria,
além dessa reforma radical da estrutura tributária, um
corte abrupto do nó górdio representado pela dívida
interna. Não que essa dívida seja grande, em termos
absolutos, mas, no contexto brasileiro, ela deixa o
Estado prostrado diante dos interesses financeiros. Só
há duas formas de se cortar esse nó górdio: uma delas
é o alongamento compulsório dos prazos de
pagamento; a outra é a monetização da dívida. O
Estado brasileiro imprime, da noite para o dia, o
dinheiro para pagar essa dívida e paga-a. Se houver

hiperinflação, o Estado introduz
um novo padrão monetário,

brasileiro	lastreado por essa receita segura.
Fala-se da hiperinflação, no

!o Estado e a Brasil, hoje, como se ela fosse o

;ública está	abismo, o caos. Mas ela é um
processo transitório, e até

mar muito	instantâneo, que acaba com a
inflação. O abismo para o Brasil,r comparação hoje, não é a hiperinflação

países, ricos transitória; é a sangria e a agonia
lenta do Estado hrasil&ro.E preciso um Passo para oquarto momento

iW maciço na da minha reflexão: quais são as

ederal e uma bases essenciais de um modelo
alternativo de crescimento, um

radical na	modelo que substitua esse

tríbutá ria"	fordismo tardio que está em crise
hoje? Penso em três grandes
diretrizes de uma alternativa
democratizadora de crescimento

no Brasil que não passe por uma grande elevação da
receita pública. O povo brasileiro precisado Estado, e
a receita pública no Brasil está num patamar muito
baixo em comparação com outros países, ricos ou
pobres, e até mesmo em comparação com o próprio
Brasil em outras épocas de sua história moderna.

A elevação da receita tem que se fazer por dois
meios: primeiro, por um investimento maciço no
aparato da Receita Federal, que é o órgão mais
importante do Governo Federal, com um combate
intransigente aos sonegadores que leve àcadeia muitos
dos nossos magnatas de grande
nome e fortuna.

	

O segundo instrumento de	110 ovelevação da Receita Federal é

	

uma reforma radical da estrutura	precisa ti
	tributária do País. A base de uma	receita;

receita segura pode ser, em

	

primeiro lugar, um imposto de	num pai
	impacto neutro sobre as	abaixo em

atividades econômicas. Esse

	

tributo, que, no Brasil, chamamos	com outro.,
	"de circulação de mercadorias",	ou pobres..

e que e, na verdade, um imposto

	

sobre o valor agregado na	investime1
	produção, poderia, com uma	Receita F

alíquota muito maior, tornar-se

	

um imposto federal. Além desse,	reforma
	o menos injusto dos impostos	estrutvr

indiretos, porque o mais neutro,
nós teríamos dois grandes tributos
diretos de efeito redistributivo.
Um deles seria um imposto pessoal e direto sobre o
consumo de cada indivíduo. O contribuinte demonstra
a renda, por um lado, e, por outro, a poupança e o
investimento em sentido amplo: o tributo incide sobre
a diferença entre essas duas quantias, numa escala
altamente progressiva e com isenção do consumo
popular. Esse tributo alcança diretamente a hierarquia
dos padrões de vida e faz com que a tributação passe
a ser aliada, em vez de inimiga, da poupança e do
investimento.

O outro grande tributo direto seria um imposto
sobre o patrimônio, sobre o capital, confundindo-se
com o imposto sobre doações e heranças e destinado
a alcançar o acúmulo do poder econômico. O Imposto
de Renda está no meio desses dois impostos e não
desempenha bem nenhuma dessas duas funções.

econômico.
A primeira diretriz é o investimento prioritário e

maciço em educação. A educação é a chave do
crescimento econômico. Toda experiência comparada
dos povos modernos demonstra isso. E esse inves-
timento em educação, prioritário e maciço, deve ter
por base aquela grande elevação da receita pública a
que me referi anteriormente. O objeto desse
investimento não deve ser, em primeiro lugar, a
estrutura física da escola, mas um conjunto social e
humano de educação, que utilize não só escolas, mas
casas alugadas, equipes volantes, além de um serviço
social obrigatório que substitua o serviço militar e que
leve a juventude educada do País a assumir a
responsabilidade pela educação dos outros brasileiros.
É assim que se faz a integração nacional: pelo confronto
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de uns brasileiros com outros, e não pelo culto a
símbolos vazios.

Esse investimento em educação teria que ser
acompanhado por uma revolução no conteúdo da
educação brasileira, que, abandonando de uma vez por
todas o fetiche da memorização, se voltasse para a
conquista de capacidades: de pensar, criticar e pesquisar.

A segunda grande diretriz de um modelo alternativo
e democratizador de crescimento é o compromisso de
impor o capitalismo aos capitalistas e privatizar o setor
privado. Isto significa, na economia privada do grande
capital, combater os oligopólios
por um choque de concorrência e
por uma legislação antitruste
agressiva. Significa combater o
nepotismo - já que as grandes
empresas privadas do Brasil são
tipicamente negócios de família
-, impondo a abertura do capital
das empresas por um custo fiscal
ao controle familiar. Isso
significa, também, subverter os
cartórios e as clientelas de
favorecimento, fazendo com que
os favores e subsídios do Estado,
hoje dominados pelo grande
capital, destinem-se, em primeiro
lugar, às pequenas e médias
empresas, que são a parte mais
dinâmica da nossa economia e
que vivem à míngua do favor
público.

A terceira diretriz de uma alternativa
democratizadora de crescimento econômico é uma
política antidualista, quer dizer, uma política que
enfrente a divisão do país em duas economias. O
instrumento essencial dessa política é a consolidação
de uma vanguarda tecnológica, dentro e fora do setor
público, que se torne a parceira da vasta retaguarda
econômica que existe no País, que produza para ela,
em vez de produzir para as multinacionais, que, por sua
vez, produzem os objetos de consumo que as classes
ricas querem. Essaparceria entre vanguarda e retaguarda
exigiria a construção de todo um nível intermediário
entre o Estado, de um lado, e os produtores privados,
de outro: bancos públicos, ou mistos - privados e
públicos; empresas, centros tecnológicos, com

autonomia empresarial, imperativo de concorrência e
responsabilidade financeira.

Passo agora ao quinto momento da minha reflexão.
Esse modelo alternativo que acabo de esboçar é apenas
uma vertente, um exemplo, um caso específico de uma
política voltada para alternativas estruturais, que tenha
por conteúdo a prática reiterada das reformas de base.
Ocorre hoje, no mundo, uma grande mudança no enfoque
do conflito ideológico, que nós, no Brasil, ainda não
percebemos, e que é do mais alto significado para nós.
Está morrendo o velho conflito ideológico entre
estatismo e privatismo. Está surgindo um novo conflito

ideológico, um conflito emergente
entre as formas institucionais
alternativas do pluralismo político
e econômico. A democracia
representativa e a economia de
mercado podem revestir formas
radicalmente diferentes das que têm
nos EUA ou na Europa ocidental.
As nossas elites, como as elites dos
países periféricos em geral,
começam com a idéia de imitar e
importar as instituições políticas e
econômicas dos países ricos e só à
medida que esse esforço imitador
malogra são levadas a um
experimentalismo institucional
involuntário. Este seria o nosso
caminho para encontrara formadas
instituições políticas e econômicas
alternativas.

Dou um exemplo. Falei, antes, das alternativas
econômicas. Falarei, agora, das alternativas
constitucionais. Com o plebiscito, mantivemos o
presidencialismo clássico, que é o grande potencial
desestabilizadorda política brasileira, o grande fatorde
imprevisão que impede o fechamento do poder na
classe política. Mas o presidencialismo clássico tem
um defeito, fatal para a nossa democracia: nele, o
presidente é forte para favorecer, mas é fraco para
transformar. Eleito, prometendo mundos e fundos para
o eleitorado, logo encontra, entrincheirada no Congresso
Nacional e nas outras instituições de elite, uma maioria
criptoconservadora. E aí se dá um dilema: ou o presidente
se rende a essa maioria ou agita contra ela, de forma
cesarista, pondo a democracia em perigo. A solução é

"Está morrendo o velho
conflito entre estatismo e

privatismo e surgindo
um novo entre as

formas institucionais
alternativas do

pluralismo político e
econômico.

A democracia e a
economia de mercado
podem revestir formas

diferentes que devem ser
experimentadas"
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dotar o presidencialismo de mecanismos para a
resolução de impasses, por plebiscitos e referendos,
de um lado, e pelo poder de convocar eleições
antecipadas, de outro. A contrapartida desse
experimentalismo acelerado devem ser normas para
governar a atividade política que cortem o vínculo
entre o poder e o dinheiro, pela ampliação do acesso
dos partidos políticos aos meios de comunicação, pelo
financiamento público das campanhas políticas - muito
mais eficaz do que a tentativa de se coibir o
financiamento privado - e pelo fortalecimento dos
partidos políticos, até pela solução
mais radical, que é a adoção do
sistema de listas fechadas,
obrigando os partidos a se
democratizarem internamente.

É isso que eu prego para o
meu País: uma economia
democratizada de mercado,
acompanhada por uma
reorganização institucional que
facilite a prática acelerada do
experimentalismo social.

Agora, a sexta e última parte
do meu argumento. Quais são as
condições para se instaurar no
Brasil uma política como esta,
voltada para aprática das reformas
estruturais?

Identifico quatro condições
básicas. A primeira delas é o
esclarecimento do quadro partidário. A política
brasileira, hoje, é uma grande confusão, porque, na
verdade, há dois grandes partidos latentes não
explicitados nas divisões partidárias de superfícies. A
um deles eu chamaria Partido da Social-Democracia
Conservadora. Quer retirar o Estado das atividades
produtivas, diminuir o setor público, fazer com que
esse Estado, mais enxuto, dedique-se às atividades
sociais, e levar o Brasil a adaptar-se às regras dojogo,
estabelecidas na economia mundial.

O outro partido, a que eu denominaria Partido
Transformador, que quer uma alternativa estrutural
democratizada, tem uma intenção radicalizante, mas
não conseguiu ainda traduzi-Ia num projeto definido.
E aí está uma parte grande da tragédia da política
brasileira: nós não temos uma verdadeira contestação,

porque não temos uma alternativa explícita oferecida
ao País.

A segunda condição para a instauração de uma
política voltada para as alternativas estruturais é que se
quebre, logo no início do processo, o oligopólio do
sistema de comunicações, exigindo-se a convivência
de uma grande variedade de formas de propriedade dos
meios de comunicação - não só a propriedade privada,
mas também a propriedade por fundações autônomas,
a propriedade por cooperativas de jornalistas e a
propriedade por partidos políticos, movimentos sociais,

igrejas. É esse pluralismo, essa
explosão de formas alternativas
que criará um espaço para a
discussão nacional no Brasil.

A terceira condição para a
instauração de uma política voltada
para as alternativas estruturais é
que se desenvolva uma nova
maneira de se praticar e de se
imaginar a política: uma maneira
que combine a política dos partidos
e do Estado - a política vinda de
cima para baixo - com a política da
sociedade civil - vinda de baixo
para cima - e que alie a política
como cálculo estratégico ejogo de
interesses com a política como
profecia, como visão de mundo
alternativa que inspire os
brasileiros.

A quarta condição é mais intangível, porque antes
espiritual e psicológica do que prática e política. O que
impressiona no Brasil, hoje, é a desesperança: o País
está de joelhos. Mas a esperança é muito mais a
conseqüência do que a causa da ação. Para se criar
energia espiritual e transformadora no Brasil, é preciso
que muitos indivíduos, em suas vidas particulares,
assumam o caminho do despojamento, da renúncia e
do risco; que atuem e falem de forma imprevisível,
contra os seus interesses econtra os seus determinantes.
É esse exemplo da ruptura existencial, praticada por
muitos brasileiros em suas próprias vidas, que cria o
impulso visionário no País.

Seremos uma república de cidadãos quando
formos uma nação de profetas.

"Uma economia
democratizada de

mercado acompanhada
por uma reorganização

institucional que facilite o
experimentalismo.
Com novo quadro
partidário, fim do

oligopólio na
comunicação e uma

política do Estado aliada
à política da sociedade
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