
1230 toques

DIVIDIR
CRESCER E

O país parece ter ingressado em um ciclo de crescimento duradouro, agora com o 
Estado assumindo papel determinante nesse processo, acentuado pelo Programa 
de Aceleração do Crescimento (PAC). Quais são os desafios a superar para que 
esse crescimento seja capaz de assegurar distribuição de renda? Serão gerados 
empregos de qualidade? Essas foram algumas das questões em que se buscou 
aprofundar no primeiro seminário Agenda Brasil, organizado pela Revista do 
Brasil no último dia 10 de dezembro, com patrocínio da Petrobras.
O evento contou com apresentações do ministro da Previdência Social, Luiz 
Marinho, do presidente da Central Única dos Trabalhadores (CUT), Artur Henrique 
da Silva Santos, e do presidente acadêmico do Centro Internacional Celso Furtado 
de Políticas para o Desenvolvimento e professor da Universidade Estadual de 
Campinas (Unicamp), Ricardo Carneiro. O resultado desse diálogo inspirou a 
edição deste caderno especial.



O país voltou a dar sinais de 
que sua produção interna está 

em ascensão. Mas gargalos 
como a defasagem cambial e a 
baixa qualidade dos empregos 

ainda incomodam 

UM NOVO 
CICLO

D
e 1980 a 2005 a economia brasileira cres-

ceu, em média, 2,1% ao ano, bem abaixo 

da de outros países da América Latina, 

como Chile, e muito atrás da de outros emergentes, 

como China e Índia. Pior: o PIB per capita teve alta 

anual de 0,5% no período, o que faz com que os 

brasileiros tenham 40% da renda sul-coreana e 

30% da japonesa. Entretanto, o quadro econômico 

dá sinais de mudança. Divulgados em dezembro, 

dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Esta-

tística (IBGE) indicam que o país deve fechar 2007 

com alta superior a 5% do PIB e pode se expandir 

também mais de 5% em 2008, o que seria o maior 

ritmo de crescimento desde a década de 1970, 

quando, embora o Brasil tenha registrado taxas pró-

ximas de 10%, a concentração de renda se agravou. 

2

O novo ciclo de crescimento econômico vem em-

balado por um conceito que tinha ficado à margem 

das discussões nos últimos anos: a importância do 

Estado na condução da economia. O lançamento do 

Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), em 

janeiro de 2007, marcou um novo momento para o 

país: o Estado – que na década de 1990, por conta 

das privatizações e da abertura desenfreada da eco-

nomia, tinha perdido poder – agora volta a ocupar 

posição de destaque para liderar investimentos e 

planejar a presença do capital privado.

“O quadro que pintavam do Estado nos anos 

1990, a pretexto de transferir setores estratégicos 

da economia para usufruto do capital privado, 

era de um grande paquiderme, ineficiente e 

lerdo”, disse o presidente da CUT, Artur Henrique 

Artur, Marinho e 
Carneiro: crescer com 
distribuição de renda 
e sustentabilidade
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da Silva. Os ministérios ligados à infra-estrutura 

tiveram suas funções de planejamento extintas. 

Agora isso começou a mudar. No setor elétrico, 

foi criada a Empresa de Pesquisas Energéticas 

(EPE), cujo papel é analisar o cenário de oferta 

e demanda dos próximos anos e realizar estu-

dos de inventário, para identificar os potenciais 

hidrelétricos que poderão ser aproveitados. “A 

capacidade de planejar do Estado é fundamental 

para que ele possa melhorar a qualidade do cres-

cimento”, argumentou o ministro da Previdência 

Social, Luiz Marinho.

Marcado pelo debate sobre as privatizações, o 

segundo turno da eleição presidencial, em 2006, 

revelou que a população brasileira quer um Estado 

mais atuante e não mais aceita crescimento sem 

inclusão social, na opinião dos participantes do semi-

nário. Há sinais positivos nessa direção. Entre 2004 e 

2005 o Brasil avançou no Índice de Desenvolvimento 

Humano (IDH), classificando-se pela primeira vez na 

categoria de países altamente desenvolvidos. 

O poder de compra está crescendo entre as clas-

ses C e D, segundo Pesquisa Nacional por Amostra 

de Domicílios (Pnad), do IBGE. Essa classe engloba 

45 milhões de pessoas e teve mais de 7% de 

crescimento da renda nos últimos dois anos. Uma 

explicação dada pelos coordenadores da pesquisa é 

o aumento real do salário mínimo, em 13,3%.

“Estamos ingressando em um estado de esperan-

ça, estamos em um outro patamar de crescimento e 

vamos acelerá-lo. Temos bons problemas hoje. Antes 

eram inflação, insegurança externa. Hoje os grandes 

gargalos são infra-estrutura e mão-de-obra qualifica-

da”, afirmou o ministro da Previdência Social. 

“Um desafio será melhorar a qualidade das 

vagas que estão sendo abertas, reduzindo a pre-

carização do trabalho”, afirma Artur Henrique, 

da CUT. No Brasil, segundo a Organização para 

a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico 

(OCDE), o emprego no setor informal ainda repre-

senta cerca de 45% de todo o mercado do país, 

o que mostra que o crescimento econômico mais 

acelerado não derrubou as barreiras que impedem 

a transição para o setor de emprego formal. Cerca 

de 5 milhões de empregados ganham até dois 

salários mínimos. “A elevação do salário mínimo 

foi uma grande política do atual governo, mas 

agora será preciso criar mecanismos para me-

lhorar a distribuição de renda. Não se pode fazer 

apenas transferência de renda, como o programa 

Bolsa Família, porque não se fará uma mudança 

estrutural”, disse Ricardo Carneiro.

O professor da Unicamp aponta dois ajustes fun-

damentais para crescer distribuindo renda e abrin-

do vagas de trabalho melhores: investimento na 

infra-estrutura e um novo arranjo de política eco-

nômica capaz de melhorar a capacidade produtiva 

brasileira, hoje muito sustentada nas commodities. 

Com juros elevados e câmbio valorizado, a indús-

tria brasileira vem sendo pressionada fortemente. 

“A atual política impede que haja um crescimento 

de forma sustentada”, disse. 

Em relação ao PAC, que projeta investimentos 

de R$ 500 bilhões em infra-estrutura nos próximos 

anos, Carneiro diz que é um passo positivo. Em 

dezembro, o governo licitou a primeira usina do Rio 

Madeira, orçada em R$ 9,5 bilhões e com capacida-

de de geração de 3 mil megawatts (MW). O em-

preendimento prevê iniciar a geração em 2012. 

A EPE anunciou a descoberta de mais um apro-

veitamento hidrelétrico que pode se tornar um 

empreendimento de grande porte na Amazônia. 

Resultados preliminares dos estudos de in-

ventário realizados na bacia do Rio Tapajós (PA) 

apontam para a construção da usina de São Luiz, 

com capacidade instalada estimada de 9.080 MW. 

O aproveitamento pode ser licitado em 2011. 

Conciliar o desenvolvimento com a preservação 

ambiental será outro desafio do Brasil do futuro 

que está sendo construído hoje.

“Estamos 

ingressando 

em um estado 

de esperança, 

estamos em um 

outro patamar de 

crescimento, e 

vamos acelerá-lo” 

Luiz Marinho, ministro 
da Previdência Social
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A desvalorização do dólar e os juros elevados 

estão pressionando alguns setores industriais 

empregadores, como fabricantes têxteis e de 

calçados, a ajustar sua produção, como forma de 

reduzir as perdas com o real mais caro. Em alguns 

casos, o ajuste significa fechar portas, em outros, 

internacionalizar as operações. Ou seja, em vez 

de criar empregos no Brasil, as companhias vão 

para o exterior para sobreviver.

O raciocínio é simples: a valorização de mais de 

50% do real, desde 2004, diminuiu as margens 

dos produtos exportados; de outro lado, os custos 

com matéria-prima e energia elétrica aumenta-

ram. Um exemplo pode ser visto no Rio Grande 

do Sul, mais precisamente em Novo Hamburgo, 

um dos principais pólos exportadores de calçados 

do Brasil. Desde o início da valorização cambial, 

em 2004, calcula-se que mais de 30 mil pessoas 

perderam emprego no setor.

Fabricante de formas para calçados, a Formas 

Kunz investiu US$ 2,5 milhões e inaugurou em 

2007 uma unidade industrial na Índia, com ca-

pacidade para produzir mil pares de calçados, 

cerca de 15% de sua produção aqui    – cenário 

bem diferente do visto no Brasil, onde em 2005 

e 2006 a Formas Kunz desativou duas fábricas 

e demitiu 150 funcionários. A linha de produção 

está sendo transferida para a Índia, que vem se 

tornando um grande mercado mundial e tem 

custos de produção mais baixos. A valorização do 

real frente ao dólar nos últimos três anos fez com 

que a empresa perdesse seus clientes calçadistas. 

Muitos tiveram de fechar as portas.

“Nosso crescimento está baseado nos setores 

de commodities, influenciado pelo cenário exter-

no bastante positivo, mas para de fato deslan-

charmos seria necessário resolver o nó cambial. 

Temos de nos esforçar para mudar nossa estrutu-

ra produtiva, aumentando a inserção de setores 

com maior grau de tecnologia”, afirmou o presi-

dente do Centro Celso Furtado, Ricardo Carneiro. 

O ministro da Previdência Social, Luiz Marinho, 

também acredita que os juros poderiam estar em 

outro patamar, incentivando mais a economia. 

“Fomos bastante afetados pela decisão do Banco 

Central de elevar os juros em setembro de 2004”, 

afirmou Marinho. Para o ministro, no entanto, o 

país está preparado para crescer de forma mais 

rápida a partir de agora. “Vamos ingressar em 

2008 em um ritmo bastante aquecido”, disse.

Com juros elevados 

e câmbio valorizado, 

a indústria 

brasileira vem 

sendo pressionada 

fortemente.  

“A atual política 

impede que haja 

um crescimento de 

forma sustentada”

CÂMBIO  
VALORIZADO: 
       PERIGO

Professor 
Ricardo 
Carneiro

Taxas de câmbio
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Cotações de fechamento do dólar americano em relação ao real

Fonte: Banco Central do Brasil
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ção. “Hoje faltam engenheiros na praça. Estamos 

pagando o preço da irresponsabilidade das últi-

mas décadas”, comentou Marinho.

“Estamos batendo muitos recordes de empregos 

formais sucessivamente, o que é bastante positivo 

para a economia. Mas, de outro lado, a taxa de 

rotatividade no emprego está em franca expan-

são”, ponderou o presidente da CUT, Artur Henrique. 

Iniciada em 2004, a recuperação do mercado de 

trabalho brasileiro representou a abertura de mi-

lhões de vagas e o acesso a melhores salários. No 

entanto, essa evolução teve como efeito colateral, 

também, o aumento da rotatividade da mão-de-

obra, que tem atingido o maior patamar da história. 

De cada 100 postos de trabalho com carteira assi-

nada existentes no país, 44 são renovados por ano, 

segundo estudo da Unicamp. No final da década 

passada, essa proporção era de 37.

Para Artur, as entidades sindicais têm de se unir 

para buscar mudanças nas negociações coletivas, 

procurando ampliar o poder de fogo conjunto e 

reduzir a pulverização de entidades. “Temos de 

ampliar também nossa participação para o local 

de trabalho, para que não fiquemos tão afastados 

de onde estão os trabalhadores. Além disso, é 

preciso obter incentivos para a negociação nacio-

nal por ramos de atividade.”

    GERAÇÃO  
             DE    

     EMPREGOS
          

Até novembro, o aquecimento da economia 

brasileira proporcionou a abertura de 1,93 milhão 

de novos empregos com carteira assinada, se-

gundo dados do Cadastro Geral de Empregados 

e Desempregados (Caged) – o desempenho é o 

melhor desde o início do Caged, há 15 anos. Os 

setores de serviços, comércio e construção civil 

foram três dos principais segmentos que mais 

abriram vagas, influenciados pelo aumento de 

renda e pela ampliação do crédito imobiliário.

Para o ministro Luiz Marinho, esse é o início 

de um processo consistente que visa, também, 

à criação de maior número de empregos qualifi-

cados. “Precisamos desenvolver mais indústrias 

tecnológicas, e para isso já estamos planejando 

uma atualização da carga tributária. O BNDES ga-

nhará maior relevância”, afirmou. Segundo Mari-

nho, os fortes investimentos em educação tam-

bém vão contribuir para a melhor qualificação 

da mão-de-obra brasileira. Em abril, o governo 

lançou o Plano de Desenvolvimento da Educação, 

o chamado PAC da Educação, buscando priorizar 

o Ensino Básico e investir 0,5% do PIB em educa-
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O Brasil gerou quase 
2 milhões de novos 

empregos com 
carteira assinada 

até novembro, mas 
quase metade de sua 
população ocupada 

ainda está na 
informalidade

“O mercado ainda 

não absorve a mão-

de-obra disponível 

e ainda é caracteri-

zado por postos de 

trabalho precários e 

de baixos salários. 

Além disso, ainda 

existe muita liber-

dade de contratar 

e demitir. Seria 

importante que o 

país ratificasse as 

Convenções 87, 

151 e 158 da OIT, 

que estabelecem 

normas de proteção 

ao emprego e ao 

trabalhador”

Artur Henrique 
da Silva Santos, 

presidente da CUT.
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Baixa participação 
da indústria no PIB e 

conservadorismo do Banco 
Central reduzem a marcha e 
a qualidade do crescimento

O 
Brasil produziu 5,3% mais riquezas nos 

nove primeiros meses de 2007 do que no 

mesmo período de 2006. As taxas de cres-

cimento dos setores de indústria, serviços e agro-

pecuária subiram respectivamente 5,1%, 4,7% e 

4,3%, comparadas aos três primeiros trimestres do 

ano passado. Os números favoráveis da economia 

praticamente garantiram um crescimento mínimo 

de 5% do Produto Interno Bruto (PIB) no ano. 

O cenário econômico demonstrado pelo IBGE 

pode ter desconcertado pessimistas e até surpre-

O QUE  
FALTA 

FAZER

endido alguns otimistas, mas, segundo os exposi-

tores escolhidos para a inauguração do seminário 

Agenda Brasil, ainda não assegura uma trajetória 

inabalável de longo prazo. 

O economista e professor da Universidade Es-

tadual de Campinas (Unicamp) Ricardo Carneiro, 

também presidente acadêmico do Centro Interna-

cional Celso Furtado de Políticas para o Desenvol-

vimento, reconheceu avanços recentes no sentido 

do crescimento econômico – caso do aumento 

dos investimentos públicos – e da distribuição de 

 A indústria teve 
resultados recordes 

em 2007, com 
crescimento de 8,3% 
no emprego formal. 

Mas a política cambial 
pode ser obstáculo 
para uma política 

industrial efetiva e 
duradoura
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renda. Sustentou, no entanto, a conhecida máxima 

de que o país pode crescer mais, por mais tempo 

e com mais qualidade, reduzindo a desigualdade 

entre ricos e pobres de modo mais sustentado. 

Para tanto, algumas medidas essenciais fizeram 

parte do receituário apresentado pelo especialista 

da área: a mudança da estrutura produtiva (que 

requer necessariamente uma outra política de 

câmbio), a elevação do piso salarial da massa de 

trabalhadores e a maior oferta de bens e serviços 

públicos, como saneamento, habitação e saúde. 

“Fora disso, a melhoria na distribuição de renda é 

episódica”, sentenciou. 

O presidente da Central Única dos Trabalhadores 

(CUT), Artur Henrique da Silva Santos, renovou 

a importância da valorização do trabalho para a 

consolidação de um ciclo virtuoso mais estável. 

De acordo com ele, discussões sobre desenvolvi-

mento com base em eixos como a valorização do 

trabalho foram promovidas pela central em cinco 

encontros regionais e nas 27 representações es-

taduais, durante o ano passado, para a elaboração 

da “Agenda dos Trabalhadores pelo Desenvolvi-

mento com Distribuição de Renda”. 

Para o ministro da Previdência Social, Luiz Mari-

nho, “várias ações do primeiro mandato começam 

a aparecer agora” e os bônus computados até 

aqui são apenas “o começo”. O Programa de Ace-

leração do Crescimento (PAC), o investimento na 

educação e a melhoria das expectativas do setor 

privado, visíveis na aquisição de bens de capital 

(máquinas industriais para ampliar produção, ven-

da recorde de caminhões etc.), foram citados pelo 

ministro como indícios de um futuro melhor. 

O que se vê, nas palavras de Marinho, é um 

processo de consolidação da “democratização 

da economia” impulsionada pela redução das 

desigualdades. “O presidente Lula introduziu uma 

nova variante, que não é mais a do bolo que pre-

cisa crescer para depois ser distribuído. Na visão 

do governo, para crescer, é preciso distribuir.” 

De acordo com Ricardo Carneiro, porém, o cres-

cimento brasileiro tem decorrido principalmente de 

circunstâncias positivas moldadas pelo aumento 

da demanda mundial por produtos primários e da 

exportação de manufaturados “made in Brazil” para 

países da América Latina. “Esgotamos um certo 

padrão de crescimento decorrente do cenário inter-

nacional favorável”, alertou. Esse “impulso inicial”, 

em sua opinião, tem sido acompanhado de conse-

qüências domésticas importantes como o incremen-

to do crédito e a expansão de consumo das famílias, 

mas não é capaz de garantir um vôo econômico em 

altura de cruzeiro e sem escalas indesejáveis. 
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Investimento na 

infra-estrutura e 

um novo arranjo de 

política econômica 

capaz de melhorar 

a capacidade 

produtiva brasileira, 

hoje muito 

sustentada nas 

commodities. Com 

juros elevados e 

câmbio valorizado, 

a indústria 

brasileira vem 

sendo pressionada 

fortemente.  

“A atual política 

impede que haja 

um crescimento de 

forma sustentada” 

Ricardo Carneiro
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Para o ministro da Previdência Social, Luiz 

Marinho, a economia americana não ingressará 

em 2008 em grave recessão e o seu desaqueci-

mento será compensado pelo crescimento dos 

países emergentes. “A China deverá manter seu 

forte crescimento, assim como a Índia, e o Brasil 

está em outro patamar”, afirmou.

No médio e longo prazo, a estrutura produtiva 

nacional é um dos principais “constrangimentos” 

que o país enfrenta, na opinião de Ricardo Carnei-

ro. “A economia brasileira tem crescido em cima 

de uma indústria com base em recursos naturais”, 

descreve. O esforço de diferenciação desse perfil 

industrial requer uma política industrial que “via-

bilize aquilo que o mercado não viabiliza”, garan-

tindo a defesa estratégica de setores industriais 

intensos em tecnologia, de maior valor agregado 

e de elevada qualificação do trabalho. 

O economista frisou que a tecnologia não 

passa hoje por commodities, que aparecem com 

destaque na pauta brasileira de exportações. “O 

núcleo duro da ciência e da tecnologia passa por 

outros setores”, sublinhou. O desenvolvimento 

com base na inovação direcionada a recursos 

naturais funcionou em nações de populações 

menores como o Chile, a Nova Zelândia, a Aus-

trália e a Finlândia. Mas um país extenso e diver-

so como o Brasil, de acordo com Carneiro, “não 

pode se dar ao luxo de crescer apenas em cima 

de uma cadeia produtiva”. 

“Está havendo uma 

democratização 

da economia, 

impulsionada 

pela redução das 

desigualdades. Não 

há mais a tese de 

que o bolo precisa 

crescer para depois 

ser distribuído. Na 

visão do governo, 

para crescer, é 

preciso distribuir”
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Luiz Marinho

Dias cinzentos em Wall Street: os EUA foram pivô dos abalos econômi-
cos em 2007 e do risco de desaquecimento global mais drástico 

O economista lembrou ainda que a valorização 

do real em nada contribui para a incipiente política 

industrial. Os países asiáticos que conseguiram 

crescer de forma sustentada fizeram a lição de 

casa. “Deixaram a taxa de câmbio paradinha da 

silva.” O Chile, por exemplo, criou um fundo com-

posto de recursos de tributos da exportação do 

cobre para assegurar a estabilização cambial. 

“Desindustrialização precoce” foi o termo uti-

lizado pelo professor da Unicamp para resumir o 

que se passa por aqui. Nos países ricos, explicou, a 

participação da indústria na economia está caindo 

e a participação dos serviços altamente qualificados 

aumenta. No Brasil, a participação da indústria tam-

bém vem diminuindo (já foi de 32% do PIB e em 

2006 não passou de 18,4%), mas o emprego no 

setor crescente de serviços é de baixa qualificação. 

“O processo de perda de importância da indús-

tria no PIB expressa a perda de dinamismo do 

setor na liderança do crescimento da economia. 

Desde 1996 a indústria superou o crescimen-

to do PIB em apenas três anos (2000, 2003 e 

2004)”, assinala o documento Mudança Estrutural 

e Produtividade Industrial, divulgado no final de 

novembro pelo Instituto de Estudos para o Desen-

volvimento Industrial (Iedi).

O potencial do mercado de recursos naturais 

ligados à energia representa “oportunidades e ris-

cos”, de acordo com o presidente da CUT. Ele exi-

giu a regulação pública para a produção do etanol. 

“O que está medianamente claro é que os 

EUA não vão continuar crescendo 5% ao ano”, 

previu o pesquisador da Unicamp. O professor 

teme que o ritmo de demanda por produtos 

brasileiros não seja mais o mesmo. “Se a eco-

nomia americana e a mundial desacelerarem, 

para onde nós vamos exportar?”, indaga. Ele 

chama atenção para a hierarquia na ordem 

mundial: os norte-americanos respondem por 

30% do PIB mundial e o desaquecimento na 

terra do Tio Sam pode se propagar para eco-

nomias mais fracas. “Isso vai nos obrigar a dar 

respostas para a seguinte pergunta: como dina-

mizar a economia a longo prazo?” 
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“Temos de debater, por exemplo, o zoneamento agro-

ecológico”, propôs, defendendo o estabelecimento de 

regras para que os ciclos históricos de exploração de 

produtos primários não se repitam. “Os holandeses 

vieram para cá atrás do açúcar e acabaram nos dando 

cana”, relembrou. Na perspectiva do dirigente sindi-

cal, o domínio brasileiro da tecnologia de produção do 

etanol pode ser posto em xeque a qualquer momen-

to, já que outros países estão intensificando pesquisas 

tecnológicas nesse segmento. Não é segredo que as 

pesquisas para a produção de álcool a partir da celu-

lose, por exemplo, estão caminhando a passos largos. 

“Precisamos trabalhar por uma forma diferenciada de 

inserção no mercado internacional, que garanta res-

peito às leis trabalhistas e ambientais.” 

    VALORIZAÇÃO      
    DO 

      TRABALHO

Nesse contexto de discussão sobre crescimento 

e distribuição de renda, a preocupação maior do 

presidente da CUT se concentrou na valorização do 

trabalho. “O mercado ainda não absorve a mão-de-

obra disponível”, disse. O panorama do emprego 

no Brasil é caracterizado, segundo o presidente da 

central, por “postos precários e baixos salários”, 

assim como pela “liberdade de contratar e demitir” 

– que pode ser verificada pelo índice de rotativi-

dade, que chega a 10 milhões de pessoas no ano. 

“Mais pessoas estão sendo contratadas. Mas elas 

ingressam e saem.” Artur salientou a importância 

da ratificação das Convenções 87, 151 e 158 da 

Organização Internacional do Trabalho (OIT), que 

estabelecem normas de proteção ao emprego e ao 

trabalhador. “A participação da renda do trabalho 

no PIB também está caindo”, completou. 

“O processo de perda de importância da indústria 

no PIB expressa a perda de dinamismo do setor na 

liderança do crescimento da economia. Desde 1996 

a indústria superou o crescimento do PIB em apenas 

três anos (2000, 2003 e 2004)”, assinala o documento 

Mudança Estrutural e Produtividade Industrial, divulgado 

no final de novembro pelo Instituto de Estudos para o 

Desenvolvimento Industrial (Iedi)
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O etanol pode colocar 
o Brasil em posição 

de liderança na 
produção mundial 
da agroenergia e 

dos biocombustíveis. 
Mas é preciso 

assegurar a geração 
de trabalho decente 
no campo e evitar a 

transformação do país 
em “fazendões” de 

monoculturas
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O ministro Luiz Marinho, que já comandou a pasta do Trabalho, assumiu a 

necessidade de fortalecer mecanismos para a qualificação. “O Bolsa Família 

não tem a responsabilidade de distribuir renda; a distribuição de renda é 

função do trabalho”, postulou Marinho, destacando o papel do salário míni-

mo. Um acordo de longo prazo com centrais sindicais estabeleceu diretrizes 

permanentes para a valorização do salário mínimo. Mas os pisos salariais das 

categorias organizadas não têm sido reajustados na mesma proporção que 

o salário mínimo. “Isso não é uma crítica do Marinho aos sindicalistas. É uma 

constatação, e eu também sou co-responsável por isso”, pontuou. 

Assim como aconteceu na época do Plano Real, a distribuição de renda decor-

rente da desvalorização de câmbio “não é sustentável”, insistiu o economista Ri-

cardo Carneiro. “É preciso mais do que isso.” Ele declarou que não tem nada contra 

programas de transferência de renda como o Bolsa Família, mantido pelo governo 

federal. “Mas esse tipo de programa não dá conta de mexer com a estrutura.” O 

presidente da CUT combateu a visão de que quem recebe um benefício de R$ 120 

“sai da pobreza”. “Temos de abandonar o debate da focalização (dos programas 

sociais) e tratar de políticas universais”, pregou, frisando a necessidade de cristali-

zação do conceito de direitos humanos básicos para todos os brasileiros. 

    LINHA
ORTODOXA

“A entrega do BC 

de porteira fechada 

foi o grande 

equívoco da política 

econômica. O 

primeiro mandato 

foi uma perda de 

tempo. Imagine o 

PAC há dois anos?” 
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Professor 
Ricardo 
Carneiro

Mesmo com o PAC, apenas 2% do PIB é destina-

do aos investimentos. A reserva para o pagamento 

dos juros da dívida pública no governo Lula conso-

me uma fatia de 6,5% do mesmo PIB e se iguala ao 

Orçamento da Previdência Social. O PAC de mais de 

R$ 500 bilhões revitalizou o papel do Estado e é elo-

giado pelo presidente da CUT. O governo, no entan-

to, foi criticado pelo sindicalista por conta do projeto 

de lei complementar (PLP 01/2007) apresentado 

junto com a proposta de investimento, que limita 

a correção de gastos do funcionalismo público em 

2,5% mais a inflação do ano. Artur foi duro: “Não 

basta construir infra-estrutura. É preciso médicos, 

funcionários etc. Esse projeto é um tiro no próprio 

pé. É contra o próprio crescimento econômico”. 

O presidente da CUT disse ainda que sonha com 

uma redução drástica da taxa de juros e espera 

que a visão ortodoxa de política econômica seja 

superada no médio prazo. A ata da reunião dos 

dias 4 e 5 de dezembro do Comitê de Política 

Monetária (Copom) – em que os diretores do BC 

tomaram a decisão unânime de manter o juro 

básico do país em 11,25% ao ano –, entretanto, 

mostrou que essa linha de pensamento ainda 

encontra abrigo na equipe econômica. Consta da 

ata a seguinte justificação: “Essa decisão visa a 

preservar as conquistas no combate à inflação e 

assegurar que o fortalecimento da atividade eco-

nômica continue se dando em bases sólidas”. 

Apesar de os resultados do IBGE terem mostrado 

taxa de investimentos de 19,7% até setembro – a 

mais alta do país nos últimos dez anos e um im-

portante indicador de que as empresas desejam 

investir para ampliar sua capacidade –, o BC receia 

que o uso da capacidade industrial instalada esteja 

perto do limite. Trocando em miúdos: as indústrias 

estão com maior poder para elevar seus preços 

com a alta da demanda. Ou seja, os juros vão ficar 

parados por um bom tempo.

Para tentar fazer um contrapeso à ortodoxia, o 

presidente da CUT defendeu ainda a ampliação do 
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Índices mensais da taxa Selic (em %)

Fonte: Banco Central do Brasil

Conselho Monetário Nacional (CMN) para a partici-

pação do patronato e de trabalhadores, “para que se 

discutam não apenas as metas de inflação, mas tam-

bém as metas de emprego e de crescimento econô-

mico”. A proposta já foi até aprovada no Conselho de 

Desenvolvimento Econômico Social (CDES), o chamado 

“Conselhão”, mas ainda não foi implementada. 

O professor Ricardo Carneiro lembrou que a entrega 

do BC de “porteira fechada” foi o “grande equívoco” da 

política econômica. “O primeiro mandato foi uma per-

da de tempo. Imagine o PAC há dois anos?”, emendou. 

Ele desqualificou principalmente a ortodoxia do BC na 

redução da taxa de juros Selic em 2004, ainda sob o 

ex-ministro e hoje deputado Antônio Palocci (PT-SP), 

que quase minou a trajetória de crescimento econômi-

co iniciada em 2003. 

Como não se pode “medir” o índice de felicidade 

da população, Ricardo Carneiro sugeriu a formulação 

de um novo indicador de desenvolvimento que não o 

Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), que con-

tabilize renda, longevidade e nível de escolaridade: o 

“índice de oferta de bens públicos”. Seriam aferidos os 

níveis de acesso a saneamento básico, habitação, saú-

de, educação etc. “O acesso a bens privados aumentou 

(carro, TV etc.), mas o acesso aos bens públicos, que 

torna a democracia mais substantiva, deve estar cain-

do”, disse Carneiro. 
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BC de porta fechada 
aos clamores gerais 
por juros menores
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Reforma política e 
democratização dos 

meios de comunicação 
são ferramentas de 
fortalecimento da 

sociedade nas decisões 
sobre o futuro do país

FORTALECER 
A DEMOCRACIA

S
e existem fartos argumentos para que sejam 

feitos ajustes, principalmente em relação à 

condução da política macroeconômica, por 

que é tão difícil romper a atual ortodoxia do Banco 

Central? Esse foi um dos temas tratados pelos parti-

cipantes do seminário. Para o professor da Unicamp 

Ricardo Carneiro, há uma conspiração de interesses. 

Primeiro, o setor de commodities puras (minério de 

ferro, celulose) e o de processadas (aço, petroquí-

mica) ganharam muito espaço na balança comer-

cial nos últimos anos. 

Apenas soja, petróleo e minério de ferro repre-

sentam cerca de US$ 30 bilhões em exportações, 

14

perto de um quinto do total embarcado pelo país. 

Com o ciclo de alta dos preços sustentado pela ex-

pansão de China e Índia, esses setores estão cres-

cendo a fortes taxas. São planejados mais de US$ 

100 bilhões de investimentos nos próximos anos 

no Brasil para aumentar a produção de aço, minério 

de ferro, papel e celulose, soja. Em petróleo, serão 

investidos mais de US$ 70 bilhões em cinco anos. 

“Para esses segmentos da economia, o câmbio é ir-

relevante, uma vez que os preços das commodities 

estão em franca expansão”, comentou Carneiro.

Simultaneamente, outros setores da economia 

têm ganhado com a política cambial. “A classe mé-

“A sociedade 

precisa ter voz no 

Conselho Monetário 

Nacional e discutir 

não apenas metas 

de inflação, mas 

também as de 

emprego e de 

crescimento. A 

proposta já foi 

aprovada no 

Conselho de 

Desenvolvimento 

Econômico Social” 

Artur Henrique da 

Silva Santos
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dia também é beneficiada com o real valorizado, 

viaja mais, toma mais vinho importado.” O dólar 

barato vem estimulando as viagens de turistas 

brasileiros para o exterior. Nos dez primeiros meses 

do ano, os gastos efetuados no exterior cresceram 

38,7%, alcançando US$ 4,76 bilhões, segundo 

dados do Banco Central. É o maior volume já regis-

trado. As operadoras de turismo previram vendas 

de pacotes 10% superiores neste período de férias 

em relação ao anterior. “O problema cambial hoje 

é um grande nó. Com 180 milhões de pessoas na 

economia, o Brasil não pode dispensar a oportuni-

dade de ter uma indústria complexa, o que dificil-

mente ocorrerá com o câmbio onde está”, afirmou 

o economista.

Basear a economia em recursos naturais é um 

grande problema, segundo Carneiro. Na sua visão, 

Nova Zelândia, Austrália, Chile e Finlândia estão 

atrelados a produtos básicos, como produtos agrí-

colas, minério de ferro, cobre e celulose, incorpo-

raram inovações tecnológicas a esses segmentos 

e trouxeram fabricantes de bens de capital. “Mas 

são países com populações pequenas comparadas 

ao Brasil e estão baseados em uma cadeia pro-

dutiva. Nós queremos o mesmo? E, do ponto de 

vista estratégico, faz sentido um país que deseja 

obter mais espaço na geopolítica mundial ficar 

fora de setores que estão na vanguarda tecnoló-

gica?”, questionou. Para que isso aconteça de fato, 

será necessária a aplicação de políticas industriais. 

“Esses setores são deficitários nos primeiros anos; 

sem incentivos, não virão”, analisou.

O ministro da Previdência Social, Luiz Marinho, 

disse acreditar que os juros poderiam estar em ou-

tro patamar, principalmente se não tivesse havido 

aquele elevação feita em setembro de 2004, que 

acabou prejudicando o desempenho da economia 

em 2005 e 2006. “Agora estamos num estágio 

melhor, preparados para crescer em um ritmo mais 

intenso. O governo planeja incorporar setores de 

maior intensidade tecnológica ao parque industrial. 

Queremos empregos mais qualificados”, afirmou.

Para o presidente da CUT, Artur Henrique da Silva 

Santos, o neoliberalismo econômico da década de 

1990, comandado sobretudo pelo setor financeiro e 

tendo como mote as privatizações e o encolhimen-

to do Estado, contribuiu para que essas discussões 

ficassem centradas nas principais empresas e ban-

cos. A sociedade foi excluída das grandes decisões. 

“Precisamos começar a pensar que tipo de desen-

volvimento queremos, precisamos envolver todos 

nessas discussões”, afirmou.

Para que essas questões-chave para o nosso 

futuro sejam discutidas pela sociedade, na ava-

liação de Ricardo Carneiro e Artur Henrique, será 

preciso realizar uma ampla reforma política e a 

democratização dos meios de comunicação. “Sem 

dúvida, precisamos de um quadro claro de mudan-

ças estruturais na política nacional”, afirmou Artur 

Henrique. A realização de uma reforma política é 

um passo decisivo nessa direção. “Não estamos 

falando de uma reforma eleitoral, mas de criação 

de mecanismos de financiamento público de cam-

panhas, regras de fidelidade partidária e redefinição 

do papel do Senado, que tem papel de Casa reviso-

ra, mas hoje está baseado na troca de favores e de 

poder”, disse o dirigente sindical.

Para Artur, a reforma política precisa disponibilizar 

instrumentos que ampliem a participação da socie-

dade brasileira. “Nesse ponto, a democratização dos 

meios de comunicação é fundamental, porque eles 

acabam tendo um importante papel nas eleições. 

Quando a assembléia é bastante concorrida, fala-

mos para 15 mil trabalhadores. Uma televisão fala 

para 180 milhões de brasileiros, passando mensa-

gens subliminares ou diretas, reforçando a ideologia 

de quem tem o poder econômico”, afirmou.

Carneiro disse que como cidadão não se sente 

satisfeito com a mídia que acompanha. “Não sou 

especialista, mas a acho muito enviesada. Para 

que discutamos uma democracia mais substantiva, 

precisamos discutir a mídia”, afirmou o economista. 

Para ele, a implementação da TV pública, iniciativa 

do governo, é correta em sua tentativa de democra-

tizar o meio. “É arriscado que ela se transforme em 

órgão oficioso, mas essa é uma boa tentativa.”

A discussão em relação ao terceiro mandato do 

presidente Luiz Inácio Lula da Silva é, para Artur 

Henrique, um exemplo de como a mídia está bus-

cando alterar as percepções. “A mídia está fazendo 

o seu papel para destruir a continuidade não do 

presidente Lula, mas do projeto que ele representa”, 

“Como não se 

pode medir o 

índice de felicidade 

da população, 

precisamos 

descobrir um novo 

indicador. O acesso 

a bens de consumo 

privados aumentou, 

mas aos bens 

públicos, que torna 

a democracia mais 

substantiva, não” 

Ricardo Carneiro
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“É preciso que 

os pisos salariais 

das categorias 

organizadas 

também tenham 

política de aumento 

real, o que não tem 

acontecido. Não 

é uma crítica aos 

sindicalistas, é uma 

constatação, e eu 

também me sinto 

parte disso” 

Luiz Marinho



afirmou. “Temos de discutir o Brasil após 2010, onde 

queremos estar, o que queremos ser, não discutir 

candidaturas”, disse o ministro Marinho. 

Para o dirigente da CUT, no primeiro mandato do 

presidente lula, o governo e a imprensa viveram 

uma lua-de-mel até a crise de 2005. “Pensou-se 

que ao manter as verbas de publicidade nos gran-

des veículos haveria paz, mas bastou a primeira 

crise para a aliança ruir. Espero que tenha caído a 

ficha do governo”, afirmou. “Nessa direção, a nossa 

participação na construção da Revista do Brasil foi 

PROVOCAÇÕES

Daniela: participação 
do Brasil nas metas da 
ONU para 2015

Flávio: democratizar 
acesso à informação 
exige ação do Estado

muito importante, porque conseguimos superar 

corporativismos e vaidades para pensar em um 

produto maior, que tenha um olhar mais plural.”

No encerramento do seminário, o presidente 

do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, José Lopez 

Feijóo, afirmou que a luta pela democratização 

dos meios de comunicação é essencial para que 

a democracia seja inclusiva. “Não me sinto repre-

sentado pelos meios que já existem; é essencial 

que haja mais pluralidade, que haja maior liberda-

de”, afirmou.

Rockmann: efeitos do 
câmbio na consistên-
cia do crescimento

Hashizume: a questão 
é geração de empre-
gos com qualidade

Jornalistas

Publicação especial do seminário realizado em 10/12/2007. Parte integrante da edição nº 20 da 
Revista do Brasil. Textos: Roberto Rockmann (coordenação) e Maurício Hashizume. Supervisão editorial: 
Paulo Donizetti de Souza. Arte: URBANIA. Organização do seminário: M.Giora.

Além de suas argumentações, os expositores 

que compuseram a mesa foram provocados a se 

aprofundar em seus argumentos por quatro jor-

nalistas convidados pela Revista do Brasil: Daniela 

Paixão, do site Conversa Afiada, do jornalista Paulo 

Henrique Amorim; Flávio Aguiar, do site Carta 

Maior; Maurício Hashizume, da ONG Repórter Bra-

sil, especializado no combate ao trabalho escravo 

e degradante e em questões ambientais; além de 

Roberto Rockmann, pela Revista do Brasil. Ques-

tionamentos a respeito do desempenho do Brasil 

em direção às metas para 2015 dos Objetivos de 

Desenvolvimento do Milênio; do conservadorismo 

da política cambial e monetária e seus efeitos na 

consistência do crescimento; da importância de 

que o trabalho decente paute as expectativas de 

geração de novos empregos; e da importância de 

o Brasil democratizar as tomadas de decisão e o 

acesso à informação foram acrescentados pelos 

jornalistas e enriqueceram o debate.
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