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O presidente da Votorantim, Antônio Ermírio de Moraes, cobra do governo

federal um plano de metas. “O país tem de ter uma meta, e essa meta tem

que ser sagrada. Todos têm que ficar sabendo quais são essas metas e é

assim que se cresce de maneira organizada”. Duas frases de entrevista à

Folha de S.Paulo (19/09/04, p. B3), na qual reclamou que o governo sequer

pergunta aos empresários o que eles estão fazendo. Que desconhece os

planos das empresas. Que não incentiva os que querem investir. Que está

tudo descoordenado, pois cada um faz o que quer e ninguém quer saber.

Que falta, em suma, “governança”.

 

Essa entrevista ao editor do Painel S/A, Guilherme de Barros, serviu de

gancho para o jornal abrir um crucial debate sobre “neodesenvolvimentismo”,

tema que deverá pautar a agenda segunda etapa do mandato Lula, após o

feriadão de Finados. Oportunidade ímpar, portanto, para uma reflexão

coletiva sobre o sentido da própria noção de desenvolvimento. Pois, por

incrível que pareça, são muitos os empresários e economistas que consagram

suas vidas ao desenvolvimento desta nação supondo que ele seja uma

simples decorrência natural e infalível do crescimento econômico. Os mais

tacanhos chegam até a escrever que “é bobagem” diferenciar crescimento de

desenvolvimento.

 

Diante de dois jovens que apresentem os mesmos indicadores de

crescimento, um médico não se deixaria enganar se um deles aumentasse

mais massa muscular e o outro mais gordura. Pressentiria no segundo um

adulto de alto risco. Mas diante de dois países que neste início de milênio
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estiverem crescendo a taxas anuais superiores a 5%, muitos economistas nem

pensarão naquilo que Oswaldo Sunkel vem chamando há décadas de “estilo”,

e os economistas do Banco Mundial agora chamam de A Qualidade do

Crescimento, título de um livro que deveria ser estudado por todo adepto do

neodesenvolvimentismo (Editora Unesp, 2002).

 

Se o Brasil hoje apresenta chocantes desigualdades de gênero, raça, região,

e riqueza, além de medonhos níveis de pobreza de renda, de saúde e de

educação, isto se deve ao estilo, ou qualidade, de seu estupendo crescimento

no período 1930-60, mais o do surto que passou para a história como milagre

(1967-73). Quando os frutos do crescimento são utilizados para reforçar a

matriz institucional herdada de uma sociedade oligárquica e escravocrata, em

vez de servir para transformá-la, seus benefícios não chegam sequer a

melhorar o acesso das populações mais vulneráveis àquilo que foi

estabelecido na velha Declaração dos Direitos do Homem. Pior, a

permanência de instituições patrimonialistas faz com que o progresso material

de algumas elites seja obtido às expensas da qualidade de vida, não apenas

de multidões de desvalidos amontoados nos purgatórios que rodeiam meia

dúzia de metrópoles e dezenas de aglomerações urbanas, mas, sobretudo,

das gerações futuras, com as quais costuma ser nula a preocupação da

maioria dos empresários e economistas.

 

Tudo isso foi intensamente debatido por expoentes da economia do

desenvolvimento durante a segunda metade do século passado: Albert

Hirschman, Amartya Sen, Angus Madison, Ignacy Sachs, Irma Adelman, Joan

Robinson, Lance Taylor, Michael Lipton, Paul Streeten, e W. Arthur Lewis,

para citar apenas dez. O resultado foi o infeliz IDH – Índice de

Desenvolvimento Humano - lançado pela ONU em 1990. Apesar de ter sido

legitimado nos últimos 14 anos, o IDH padece de óbvias limitações. Nem tanto

por subestimar o papel das desigualdades, mas principalmente por se

concentrar numa absurda média aritmética dos desempenhos da renda per

capita, da saúde, e da educação, como critério de classificação dos países,

como se eles participassem de torneios mundiais de desenvolvimentismo.

 

No Brasil, assim que foi municipalizado, o IDH evidenciou toda a sua
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precariedade, dando origem a índices chamados de “terceira geração”, entre

os quais se destacam dois: o paulista IPRS, (concebido pela SEADE), e o

gaúcho ISMA (pela FEE). Todavia, são termômetros municipais que

permanecem vítimas da ilusória vontade de monitorar desempenhos

desenvolvimentistas através de algum indicador sintético que seria capaz de

representar a essência do fenômeno. Justamente o problema que pretende

ser superado pelo “DNA-Brasil”.

 

Mesmo com boa cobertura de mídia, é quase certo que poucos tenham

percebido a importância dessa inovação proposta pelo Núcleo de Estudos de

Políticas Públicas (NEPP), da Unicamp. Apesar de estar sendo chamado de

“índice”, o DNA é uma estrela cujas pontas e ângulos internos mostram as

distâncias que separam o Brasil da Espanha. Usa 21 indicadores referentes a

7 dimensões: bem-estar econômico, competitividade econômica, condições

sócio-ambientais, educação, saúde, proteção social básica, e coesão social.

Uma estrela que mostra o país próximo da Espanha na participação dos

setores de média e alta intensidade tecnológica na pauta de exportação, ou

na cobertura previdenciária para maiores de 65 anos. Mas que também

evidencia que o Brasil está a léguas daquele país em adolescentes com filhos,

em participação nas exportações mundiais, em mortalidade infantil, ou em

desempenho dos alunos no PISA (Programa internacional de avaliação de

estudantes).

 

Basta uma espiada nas onze pontas e dez ângulos internos dessa estrela para

perceber que desenvolvimentismo - seja ele qual for - não pode ser

amesquinhado a “crescimentismo”. A maior parte desses 21 indicadores

depende mais do uso que se faz dos frutos do crescimento econômico do que

dele próprio. E isso obriga a discutir o estilo, ou a qualidade, do crescimento

brasileiro. Por exemplo: será que benefícios do crescimento puxado por

exportações de commodities agropecuárias resultam mesmo em

desenvolvimento?

 

São perguntas como essa que poderão ser feitas aos principais autores do

“DNA-Brasil” na sessão especial que o departamento de economia da

FEA/USP promoverá na quarta-feira 13 de outubro às 19h30 (na Sala da
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Congregação, com inscrições livres). Estão desde já convidados todos os

neodesenvolvimentistas, a começar pelo patriótico líder empresarial Antonio

Ermírio de Moraes.
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