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Terrível dilema

Imposição de barreiras levará à desorganização das cadeias produtivas. Por Roberto Dumas Damas

“Com trabalho,
e st a m o s
colocando a
economia nos
trilhos.”
Depois da decisão do Comitê de
Política Monetária, que reduziu a
taxa básica de juros, a Selic, em 1
ponto percentual, de 10,25%,
para 9,25%, o presidente Michel
Temer afirmou, no Twitter, que a
redução dos juros incentiva
investimentos produtivos que
geram mais empregos

José Eli da Veiga

Não estariam cegos os
seguidores de Prometeu
que apostam na singular
capacidade de adaptação
da espécie humana?O

aniquilamento bioló-
gico em curso vem
sendo subestimado
justamente por quem

melhor monitora a erosão glo-
bal da biodiversidade. A própria
IUCN (“International Union for
the Conservation of Nature”)
não percebe que cria ilusões so-
bre a real velocidade da sexta ex-
tinção em massa da história da
Terra ao só considerar o desapa-
recimento de espécies, em vez
de também contabilizar a de-
gringolada das populações de
cada espécie vegetal e animal,
assim como a míngua de suas
abrangências geográficas.

Essa foi a mensagem de um arti-
go científico que no último dia 11
mereceu manchetes e editoriais
dos melhores jornais do mundo.
Publicado à véspera nos PNAS
(“Proceedings of the National Aca-
demy of Sciences”) pelos ecólogos
Gerardo Ceballos (Unam), Paul

Ehrlich e Rodolfo Dirzo (Stanford),
trouxe mais uma eloquente evi-
dência da brutal intensificação dos
efeitos negativos que as atividades
humanas estão exercendo sobre os
ecossistemas que estruturam a
biosfera. E de gravidade realmente
alarmante, pois tais impactos vêm
provocando atrofia de muitos dos
serviços prestados pela natureza às
mais elementares e essenciais ne-
cessidades humanas.

Quantas sirenes do gênero pre-
cisarão ser acionadas para que o
alerta seja ouvido? E, quando isso
acontecer, ainda haverá tempo pa-
ra significativa mudança de rumo?
Dupla interrogação para a qual ri-
valizam duas respostas.

A mais frequente — talvez até
dominante entre pesquisadores
das ciências naturais — foi repeti-
da com muita ênfase na conclusão
do citado artigo: prazo máximo de
duas ou três décadas para uma
ação efetiva. Perspectiva que não
poderia ser mais lúgubre para o fu-
turo de todas as formas de vida.

Os pesquisadores das humani-
dades que mais compartilham
tal avaliação tentam explicitar o
que deveria ser, então, a indis-
pensável “ação efetiva”. Dizem
que só se poderia evitar o pior
com a superação do atual antro-
pocentrismo e, sobretudo, do
apego ao crescimento econômi-
co, tachado de “f e t i c h i s t a”. Sem
isso não seria reduzida a insana

escalada da interferência antró-
pica no que chamam de “sistema
Te r r a”. Tese exposta com veemên-
cia por Clive Hamilton, professor
de ética pública da universidade
Charles Sturt, de Camberra, no li-
vro “Defiant Earth – The Fate of
Humans in the Anthropocene”
(Polity, 2017).

Esse modo de ver o problema
equivale, na prática, a prognosti-
car breve derrocada das civiliza-
ções atuais, já que nenhuma de-
las poderá, no horizonte sensível,
se livrar do antropocentrismo e
buscar prosperidade sem cresci-
mento. Por esse prisma, só se po-
deria mesmo contar com o início
de algum tipo de armagedon em
meados deste século.

Todavia, nem todos os cientistas
naturais concordam com a tene-
brosa visão de que a humanidade
só dispõe de três decênios para que
uma “ação efetiva” venha a contra-
riar a trágica degradação ambien-
tal em andamento. Mesmo admi-
tindo que tal narrativa tenha base
científica – e enaltecendo sua aju-
da em realçar a absurda perda de
biodiversidade - ponderam que
também é demasiadamente sinis-
tra e depressiva. Pior: alienante e
“d e s e m p o d e r a d o r a”.

Por acharem o discurso catas-
trofista incapaz de motivar justa-
mente os segmentos sociais que
talvez possam fazer a diferença,
esses outros ecólogos se voltam à

encorajadora e bem concreta
proposta lançada pelo decano
Edward O. Wilson (Harvard), no
livro “Half-Earth: Our Planet’s
Fight for Life” (Norton, 2016):
proteger e restaurar metade da
superfície terrestre.

Do lado das ciências huma-
nas, os pesquisadores mais pro-
pensos a aceitar essa segunda
postura analisam a evolução das
relações internacionais com o
intuito de avaliar a probabilida-
de de que engendre razoável go-
vernança mundial da sustenta-
bilidade. O que está muito longe
de ocorrer, claro, porque os
avanços institucionais da gover-
nança ambiental, promovidos
desde 1972 essencialmente no
âmbito das Nações Unidas, con-
tinuam muito distantes e desco-
nectados da governança do de-
senvolvimento, bem mais antiga
e dominada pelas organizações
de Bretton Woods (Bird, FMI,
OMC) e OCDE. Nesta visão alter-
nativa, a pior incerteza dos pró-
ximos dois ou três decênios re-
cai muito mais sobre eventual

E
m artigo recente na Re-
vista Foreign Affairs de
Maio/Junho 2017, o pro-
fessor da Dartmouth

College, Douglas Irwin, explica
com enorme clareza o risco que
as relações comerciais entre as
nações correm com a veia prote-
cionista de Donald Trump. O
atual presidente dos Estados
Unidos foi eleito usando e abu-
sando do atraente slogan “Ame -
rican first” para a população do
país. Sob o argumento falacioso
de que traria prosperidade à na-
ção revendo acordos comerciais
e buscando o que Trump julga
ser um “better deal”, os EUA po-
dem acabar caindo no mau, ve-
lho e arcaico protecionismo que
ainda, por incrível que pareça,
tende a desencadear calafrios de
patriotismo retrógrados, princi-
palmente entre os trabalhadores
menos escolados que sofrem
com o aumento da produtivida-
de da indústria manufatureira
no país e com a administração na
cadeia de suprimentos que mui-
tas empresas globais passaram a
adotar nos últimos 25 anos.

Muitos analistas ainda con-
fundem a retórica protecionista
do presidente com episódios re-
ferentes à imigração, terrorismo,
etc. Uma confusão enorme que
descuidadamente acaba fazendo
parte do mesmo caldo pró-isola-
cionista que tem ganhado al-
guns adeptos pós Brexit e Trump.

Logo de início na Casa Branca,
Trump saiu das negociações do
TransPacific Partnership (TPP) e
disse que deseja rever o acordo
de livre comércio entre os EUA,
México e Canadá (Nafta). Fiel ao
seu discurso eleitoreiro prome-
teu ainda avaliar a imposição de
tarifas retaliatórias de 45% sobre
os bens importados chineses e
35% sobre os mexicanos. Sob a
batuta de que busca ajudar o se-
tor manufatureiro americano, o
atual presidente negligencia im-
portantes considerações sobre o
segmento econômico de seu pró-
prio país.

Não deixa de ser verdade que
para alguns segmentos da classe
trabalhadora, a globalização e a
procura por intermediários glo-
bais, como forma de reduzir o
preço dos bens finais, aumentar
a qualidade e melhorar a compe-
titividade externa, acabou dei-
xando perdedores. Principal-
mente os trabalhadores blue col-
lars menos escolados do cinturão
do aço. Mas, por incrível que pa-
reça, Trump foi eleito para gover-
nar para a maioria da população
e sua política protecionista, se

conflagração com uso de armas
nucleares do que sobre os im-
pactos de trapalhadas com o cli-
ma, com a biodiversidade terres-
tre e oceânica, ou com os ciclos
biogeoquímicos, principalmen-
te o do nitrogênio.

O dilema é terrível, portanto,
pois não há como saber se estão
mesmo equivocados os que ante-
veem um início de apocalipse em
meados do século. Será que não
estariam cegos os seguidores de
Prometeu que apostam todas as
fichas na singular capacidade de
adaptação da espécie humana?

Mas há uma variável que parece
ser igualmente decisiva para os
dois lados, mesmo que por en-
quanto mal possa ser vislumbrada:
uma democracia que se torne cada
vez mais cosmopolita, em vez do
deplorável fortalecimento das so-
beranias nacionais. É o que talvez
possa impedir que os piores com-
ponentes dos dois cenários não
demorem para se combinar: um
brusco inverno nuclear que acele-
re exponencialmente a destruição
ecossistêmica.

José Eli da Veiga tornou-se professor
sênior do IEE/USP (Instituto de Energia
e Ambiente da Universidade de São
Paulo) após trinta anos de docência no
Departamento de Economia da
FEA/USP (1983-2012). Mantém dois
sites: www.zeeli.pro.br e
www. s u ste n t a c u l o s . p ro . b r

colocada a valor de face em rela-
ção ao seu discurso à época da
eleição, não trará prosperidade à
nação, como ele tanto vocifera.

Se analisarmos a composição
da parte importadora dos EUA,
aproximadamente metade dos
bens que entram no país são bens
intermediários que alimentam as
empresas downstream do setor
manufatureiro, que venderão
seus bens finais para outros paí-
ses e localmente. Se a imposição
dessas restrições for levada a ca-
bo, esses bens finais certamente
ficarão menos competitivos no
mercado internacional, além de
mais caros no mercado local, pre-
judicando a maioria da popula-
ção americana em detrimento de
um único segmento manufatu-
reiro. Certamente existem mais
trabalhadores alocados nas em-
presas que utilizam o aço como
bem intermediário do que nas
empresas de aço nos EUA.

Estima-se que apenas 147.000
empregados estejam trabalhando
na indústria de aço no país e que
6.5 milhões estejam empregadas
nas indústrias que utilizam o aço
como bem intermediário. Portan-
to, há de avaliar se uma eventual
proteção de curto prazo para os
empregados da indústria de aço
tende a suscitar uma melhora no
bem estar de toda a população ou
pelo menos a maioria.

Além disso, estima-se que a
produtividade atual da mão-de-
obra americana é muito maior
do que era em 1980, quando o
então presidente Ronald Reagan
culpava o comércio internacio-
nal pelas mazelas do setor manu-

fatureiro. Atualmente, deman-
da-se dois homens/hora para
produzir uma tonelada de aço no
país, enquanto que em 1980, exi-
gia-se dez homens/hora para a
mesma produção.

De tal sorte, eventuais barrei-
ras tarifárias dificilmente logra-
rão aumentar o nível de emprego
nesse segmento e melhorar o
bem estar da sociedade como um
todo. Pelo contrário. A imposição
dessas barreiras se concretizadas
fatalmente levará a uma enorme
desorganização das cadeias pro-
dutivas com pesados efeitos no
nível de emprego dos EUA, na
renda do trabalhador e de que-
bra no bem estar e na prosperi-
dade do país. Tudo isso sem con-
tar com a grande probabilidade
de os EUA entrarem em uma
guerra comercial com seus prin-
cipais parceiros, em retaliação à
sua política protecionista.

Após a crise de 1929, quando os
EUA ainda eram um país superavi-
tário em sua balança comercial, o
país estabeleceu uma política pro-
tecionista (Smoot-Hawley Tariff
Act) aumentando a tarifa de pelo
menos 20,000 bens importados.
Como contrapartida, vários países,
principalmente europeus, embar-
caram em retaliações comerciais e
guerras cambiais que no final aca-
baram por impactar negativamen-
te o nível de comércio internacio-
nal, o nível de inflação de alguns
países, pavimentando ainda mais
a subida de conhecidos líderes po-
pulistas na Europa, sem benefícios
evidentes para nenhuma nação,
muito menos para os EUA.

Ainda que não fossem argu-

mentos persuasivos suficientes, a
possível combinação de uma polí-
tica fiscal expansionista com me-
nores impostos e maiores gastos
governamentais (infraestrutura),
com uma política monetária con-
tracionista iniciada pelo Fed, ten-
derá a deteriorar as contas exter-
nas dos EUA, como ocorrido du-
rante a era Reagan. Ao final, se um
país poupa menos do que gasta,
esse excesso de consumo será aten-
dido apenas com maiores déficits
nas contas externas.

Como defendido durante a
corrida eleitoral, se Trump conse-
guir cortar a margem mais alta
dos impostos das pessoas físicas
de 39.6% para 25% e das empresas
de 35% para 15%, junto a um au-
mento nos gastos de infraestru-
tura de quase US$ 1 trilhão, pode-
rá levar o déficit fiscal do país dos
atuais 3.3% do PIB a quase 8% ou
9% em 2022, diminuindo, portan-
to o nível da poupança domésti-
ca. Concomitantemente, se o Fed
continuar com sua política mo-
netária contracionista de aumen-
to das taxas de juros, a moeda
americana continuará com sua
tendência de apreciação afetan-
do a competitividade das expor-
tações, deteriorando ainda mais
as contas externas do país. Como
se vê, as ideias equivocadas de
Trump quanto a levar mais pros-
peridade à maioria da população
são pra lá de controversas, para
dizer o mínimo.

Roberto Dumas Damas é professor de
Economia Internacional do Insper e
autor do Livro “Crises Econômicas
I n te r n a c i o n a i s ” Ed. Saraiva (2016)
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A falácia do protecionismo de Trump

Frase do dia

No rumo da UTI
Em junho mais um resultado
primário para lá de negativo nas
contas do governo: R$ 19,8 bi-
lhões, o pior da série histórica. O
número do primeiro semestre
foi igualmente histórico: rombo
de R$ 56 bilhões, também o pior
da série. Para amenizar a aspere-
za dos dados dizem que o gover-
no decidiu antecipar o paga-
mento de precatórios para redu-
zir o valor gasto com correção
monetária até o fim do ano, mas
o fato é que, ainda que não hou-
vesse essa antecipação, o déficit
em 12 meses seria de R$ 164,7 bi-
lhões, excedendo em R$ 25,6 bi-
lhões o resultado (negativo, de
R$ 139,1 bilhões) previsto para
2017. Registre-se que boa parte
desse vermelho veio da sangria
— praticamente desatada — na
Previdência que, no acumulado
do ano, apresenta um rombo de
R$ 82,8 bilhões. Na linguagem
hospitalar, todos esses sintomas
põem o Brasil no rumo da UTI e,
se não fizerem nada, em breve o
país estará respirando por apare-
lhos. É de se indagar de que car-
tola o Planalto vai tirar R$ 25,6
bilhões para entregar o déficit
“c o n t r a t a d o” (R$ 139,1 bi) para
este ano se o país não cresce, a ar-
recadação não dá sinais de recu-
peração e as receitas extraordi-
nárias não se confirmam.
Silvio Natal
s i l v i o n at a l 49 @ g m a i l . c o m

P DV
O Plano de Demissão Voluntá-
ria, para funcionários federais já
foi feito nos anos 1990, e custou
caro ao povo brasileiro. Foi
quando FHC precisou recorrer
ao ultrajante aumento de im-
postos, empréstimos no FMI, tu-
do para diminuir a máquina pú-
blica desde os desastrosos go-
vernos Sarney e Collor. Por isso
nós já estamos antevendo mais
aumento de impostos, princi-
palmente porque o atual gover-
no não pode demitir os 188 mil
do gigante funcionalismo.
Beatriz Campos
<beatriz.campos @uol.com.br>
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Em relação ao PDV dos servido-
res federais, creio que é uma me-
dida importante, pois além de
não ter de pagar mais salários, o
Estado alivia a previdência dos
servidores. Como a expectativa
de vida está cada vez maior, acho
que é muito interessante este
programa. Resta saber se haverá
adesão por parte dos servidores.
Como o servidor não possui
FGTS, talvez esse valor de 1,25
por ano seja pouco.
Antonio L. Aguiar
a n to n i o . l . a g u i a r. 59 @ g m a i l . c o m

Delfim Netto
Não há como discordar do
ex-ministro Delfim Netto, que
afirmou em sua coluna que o
funcionalismo da República vi-
rou "uma elite que extrai recur-
sos dos trabalhadores".

Infelizmente nos últimos go-
vernos assistimos a uma entrega
total ao corporativismo. E os go-
vernos se negam a enfrentar essas
poderosas corporações, que su-
gam preciosos recursos da nação.
Dirceu Luiz Natal

Se Trump conseguir
cortar a margem mais
alta dos impostos das
pessoas físicas de
39.6% para 25% e das
empresas de 35% para
15%, poderá levar o
déficit fiscal do país dos
atuais 3.3% do PIB a
quase 8% ou 9% em
2022, diminuindo o nível
da poupança doméstica
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