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I D E I AS

A indecisão
que freia o
b e m - e st a r
social
Governantes brasileiros
precisam migrar da busca
da eficiência a qualquer
preço para a busca
da promoção do
desenvolvimento. Por Pe d ro
C. Chadarevian, para
o Va l o r , de São Paulo

ARTUR LOPES

É
praticamente irresistível
comparar a atual onda de de-
semprego e recessão que se
abate sobre o mundo desen-

volvido, atingindo-nos também com
surpreendente força, com a crise de
1929. Outro exercício interessante é
mirar nas crises dos anos 70, que re-
presentaram o fim de um modelo de
desenvolvimento inaugurado preci-
samente como resposta à Grande De-
pressão de 1929.

O modelo econômico de hoje é, em
grande parte, uma herança das escolhas
feitas depois do primeiro grande cho-
que do petróleo. Os grandes desafios
lançados naquele momento — a neces-
sidade de substituição da matriz ener-
gética, a ameaça de conflito nuclear e as
condições de vida ainda sofríveis de boa
parte da população do planeta — conti-
nuam aguardando solução. Nesse senti-
do, não seria exagero supor que a atual
crise é mera e simplesmente uma conti-
nuidade dos limites econômicos, am-
bientais e sociais que se apresentaram
há cerca de 35 anos.

Na periferia, o sonho de superar a
condição de subdesenvolvimento se
renova a cada surto de crescimento. O
boom econômico recente no Brasil
tende, porém, a se dissolver em conse-
quência da recessão global e de seus
impactos na economia nacional. A bo-
lha não deve tardar a estourar por aqui
também, tendo em vista o grau de en-
dividamento das famílias e a drástica
redução em sua capacidade de paga-
mento. O desenvolvimento — conside-
rado em seu aspecto mais amplo, ou
seja, a evolução do produto interno
combinado à promoção de bem-estar
e qualidade de vida para o conjunto da
população — corre o risco, mais uma
vez, de não passar de ilusão.

A indecisão do governo brasileiro
sobre que caminho tomar em face
desses desafios contrasta com a rea-
ção do governo militar em 1974,
quando se apostou firmemente em
políticas anticíclicas para contornar
os efeitos da crise e manter o país na
trajetória do crescimento.

O preço daquela estratégia foi
amargo, já que dívida externa e infla-
ção se expandiram em ritmo galopan-
te, corroendo, paradoxalmente, a ca-
pacidade de investimento do Estado.
Estado, que, diga-se de passagem, já

vinha reduzindo sua atuação em seto-
res-chave como saúde e educação, sin-
tomático da ausência de preocupação
dos militares com o bem-estar da po-
pulação, exatamente em um momen-
to em que se promovia a concentra-
ção de terras no campo, o inchaço das
grandes cidades e a redução real dos
salários dos trabalhadores.

À época, a retórica oficial (para a qual
os economistas contribuíram decisiva-
mente) sustentava que deveríamos op-
tar entre eficiência econômica ou com-
bate à desigualdade. Isso se provou ser
uma falsa escolha. Hoje, o discurso pa-
rece ter mudado, mas a tolerância com
a desigualdade pouco se alterou.

Nunca é demais relembrar os bene-
fícios de um mercado interno forte,
composto por trabalhadores bem-re-
munerados, cuja saúde e educação
gratuitas e de qualidade são forneci-
dos pelo Estado. Em primeiro lugar,
não há, no mundo desenvolvido,
exemplo de países que tenham chega-
do a essa condição e se mantido nela
sem antes garantir qualidade de vida
para a maioria da população.

O mais desigual dos países desenvol-
vidos, os Estados Unidos, é exatamente
o que vê a sua liderança ameaçada nes-
te momento, com seu mercado interno
em frangalhos. Certo, o salto para o Es-
tado de bem-estar não se fez sem lutas
e resistências ferozes na Europa, na
Rússia, nos Estados Unidos e, por últi-
mo, na Coreia do Sul. Mas algumas de
suas conquistas são incontestáveis, até
mesmo entre os conservadores desses
países — apesar da violenta flexibiliza-
ção que vem ocorrendo especialmente
nos EUA e parte da Europa.

O Brasil, que insinuou um sistema
de proteção social periférico até 1964,
ficou para trás, quando se abortou a
construção de um inédito projeto na-
cional de desenvolvimento apoiado
em um esforço de justiça social.

Os sinais de correção da trajetória
no Brasil são ainda muito tímidos. Os
programas sociais adotados têm efei-
to diminuído no combate à desigual-
dade enquanto são mantidos os juros
nos atuais patamares. A redução
anunciada de impostos para a classe
média baixa seria muito mais eficiente
se fosse compensada por um aumento
na tributação das grandes fortunas e
capitais. A política de cotas — elemen-

to indispensável para a construção de
um país mais justo —, ao se ater apenas
ao setor educacional, deixando de la-
do o mercado de trabalho (onde se en-
contra a raiz do problema da desigual-
dade racial), faz o serviço pela metade.
A política de investimentos não distin-
gue o capital nacional do estrangeiro.

A doutrina do livre-mercado —
aquela mesma que colocou o mundo
na rota da crise — segue sendo adota-
da no país, apesar desses pequenos
ajustes. A ruptura que se esboça, a jul-
gar pelas declarações de integrantes
do governo, está ainda distante de um
caminho autônomo, nacional de de-
senvolvimento; distante da ênfase na
redistribuição de riquezas como as-
pecto central de uma política anticícli-
ca; distante do objetivo de alçar o país,
em poucos anos, à condição de país
desenvolvido, com um Estado de bem-
estar que garanta a qualidade de vida
para o conjunto de sua população.

A crise atual abre uma brecha para
que se adote uma estratégia desse ti-
po, pois, contrariamente ao cenário de
1974, o custo de captação de créditos
externos é próximo de zero. Basta que
os governantes sejam convencidos da
necessidade de inversão de priorida-
des — migrando da busca da eficiência
a qualquer preço para a busca da pro-
moção do bem-estar, a um preço segu-
ramente elevado em um primeiro mo-
mento, que trará, porém, retorno se-
guro para as próximas gerações.

O combate às desigualdades está
associado ao alcance de paz social, ao
aumento de produtividade no traba-
lho, à redução dos gastos com saúde
pública e ao aumento do potencial de
consumo dos cidadãos. Mas, em um
país de dimensões continentais como
o Brasil, isso representaria muito
mais. Essa é uma estratégia que, além
das evidentes implicações econômi-
cas, traz um impacto de ordem geo-
política considerável, em um momen-
to em que os EUA se enfraquecem e
despontam novas lideranças globais.
A quem então interessa que continue-
mos subdesenvolvidos?
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