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» CARLOS PIO
Cientista político, professor de economia política internacional da Universidade de Brasília e pesquisador visitante da University Oxford, Inglaterra (crpio@unb.br)

Fracassou o socialismo bolivariano

Pessoal qualificado
» Débito do Ceará é de 166

mil profissionais com
habilitação nos setores da
indústria do petróleo,
mineração, construção
civil, naval, tecnologia da
informação, siderúrgica,
confecções, varejo,
alimentos e bebidas. Copa
do Mundo e Olimpíadas
marcam as necessidades
de gente qualificada.

Automóveis
» Seguindo a tradição do

Brasil, Fortaleza tem
problemas com
automóveis importados,
impostos altos. A cidade
não tem asfalto de boa
qualidade, o que deixa
deficientes os automóveis
com tecnologia avançada,
assim passíveis de
acidentes ou dificuldades
no manuseio.

Pirenópolis
» Os morros de Pirenópolis

estão escavados para que
sejam retiradas peças de
pedra arenosa,
especialidade da área. Se
houver chuva forte na
cidade, poderão se formar
lagoas no alto das serras. A
tendência, nesse caso,
poderá ser o
esfacelamento dos morros.
Como a natureza não
suporta agressão, é melhor
prevenir.

Câmara Legislativa
» O deputado Cabo Patrício,

do PT, convocou a CPI e
marcou a eleição dos
deputados que deveriam
compô-la. A denúncia de
que representantes haviam
recebido importância em
dinheiro, fez o presidente
da Câmara Legislativa
mudar de opinião.
Abandonando a realidade
política, desfez a
convocação e marcou uma
nova para outro dia. Notícia
tanto pode ser verdadeira
quanto maliciosa. Faltou
investigar, antes, do que se
tratava.

Sem preocupação
» O deficit externo do Brasil

está em US$ 5,91 bilhões.
Empresas aumentam o
lucro e os dólares vão para
praças fora do Brasil.

Altamir Lopes, chefe do
Departamento Econômico
do Banco Central, é
otimista: “Não há razão
para preocupações”.

Álcool
» Em sendo dos grandes

produtores de álcool do
mundo, o Brasil
amanheceu diferente. O
preço subiu sob a alegação
de redução de estoques.
Esta coluna entende que a
maneira de se desligar dos
produtores é mudando o
sistema até então
escravagista. Entregá-lo à
Bovespa será solução
pacífica e longe das
influências dos usineiros.

Raios
» Cinquenta milhões de

raios caem por ano em
Brasília. É o cume de uma
área sujeita às intempéries.
Só o Ministério de Minas e
Energia não adota
providências. O número de
aparelhos domésticos
inutilizados é enorme.
Ninguém pode pedir
indenização, mesmo
oferecendo a nota fiscal. 

Cidade
» Deixando a política, o vice-

governador Paulo Octávio
não quis dar muitas
explicações aos jornalistas.
“A cidade não pode parar”.
Entendam que quem está
em jogo é a cidade.

Transporte gratuito
» A UnB, que possui outros

câmpus, atende bem aos
alunos. Adquiriu micro-
ônibus para transportar
gratuitamente os jovens
estudantes. O reitor José
Geraldo da Silva Júnior.
mantém a preocupação de
atender os estudantes
dando-lhes condições de
transporte grátis e
confortável.

Estrume
» A calçada da Câmara

Legislativa amanheceu
coberta de estrume. É a
revolta dos eleitores.
Jurado não pode ser réu. A
organização partidária não
pode estar acima da ética.
Questionável a
necessidade dessa Câmara
na capital da República.

“Se você não precisa dela, 
pode contratar.”
» Dona Dita, comparando a ajudante inútil com a Câmara Legislativa.

A frase que não foi pronunciada

Dinheiro da
campanha

O ex-deputado José Dirceu, antigo chefe da Casa Civil, é a for-
ça do dinheiro que se pode pensar no governo federal. José Ge-
noino e João Paulo fazem coro com a liderança de José Dirceu.
São, por conseguinte, os responsáveis pelo mensalão que ator-
menta o Congresso, mas dá os votos que o presidente Lula dese-
ja. A volta do trio financeiro arrepia os cabelos da Câmara. Nin-
guém pode falar do outro. Todos beneficiados. Lula, quando era
constituinte, falava dos 300 picaretas da Câmara. Mas, calado,
hoje não trata do assunto. Apenas confidencia que eram mais de
500. A volta dos três “mosqueteiros do Rei” dá a entender que Lu-
la ainda é o maestro e tem a batuta na mão. Precisando de di-
nheiro para a eleição, já sabe a quem procurar.

» MAURÍCIO CORRÊA 
Advogado

O
país se prepara para a rea-
lização das eleições presi-
denciais de outubro vin-
douro. Com inspiração

nelas, deputados e senadores re-
tomam as atividades legislativas.
Livres da agenda parlamentar do
período de férias, o item prioritá-
rio agora deverá ser dedicado às
articulações políticas. Além de ser
ano de escolha do novo presiden-
te da República, terão também de
se preocupar com a renovação
dos próprios mandatos. A tarefa
por certo compreenderá muita
conversa na busca de alianças
eleitorais. Confabulações sempre
ocorrem por época de pleitos
eleitorais. São ingredientes ine-
rentes ao exercício político.

Se a vitória para presidente
recair na candidata já definida
por Lula, o programa de governo
dela pressupõe ser o prossegui-
mento desses quase oito anos de
gestão presidencial. Quiçá com
algumas inovações ao sabor de
particularidades circunstanciais.
Afinal, em torno da escolha da
candidatura gravita o empenho
de seu mais fiel patrocinador.
Daí se permite inferir que as
ações programáticas de governo
deverão ser, em essência, simila-
res às dele. Não fosse a convicção
que envolve companheirismo
petista e confiabilidade recípro-
ca entre chefe e subordinada, o
nome preferencial para presi-
dente poderia ser outro.

Se o eleitorado brasileiro, ao
contrário, optar por alternativa
na Presidência da República,
cumpre saber se o país correrá
risco de mudanças radicais. Po-
de-se dizer que é praticamente
nula a hipótese, se a eventualida-
de se configurar, já que os negó-
cios públicos deverão ter seu
curso normal. O Brasil não mais
convive com ordem econômica
que embarace o mercado. O mo-
delo econômico adotado para o
país não se compadece mais com
extravagâncias laboratoriais.
Nem muito menos a Constitui-
ção autoriza a prevalência da
vontade do Poder Executivo so-
bre o Poder Legislativo. Ou, con-
forme o caso, do controle consti-
tucional do Supremo Tribunal
Federal. Ademais, evidências po-
lítico-partidárias prevalentes in-
dicam a elaboração de candida-

tura alternativa que oblitera in-
cômodo dessa ordem.

O mandato do presidente da
República tem se coroado de su-
cesso. Pouco importa saber se é
ou não usufrutuário de estruturas
econômicas herdadas; ou, ainda,
se foram os mecanismos da con-
juntura internacional que permi-
tiram redirecionar o país no rumo
do crescimento; ou, finalmente, se
foram os desígnios da sorte res-
ponsáveis para que as ações go-
vernamentais rendessem lucros.
Basta que tais constatações te-
nham se dado na vigência de seu
mandato, para se afirmar que,
coincidência ou não, é agora que

realmente se mostram. Idissiocra-
sias à parte e, de lado, repugnân-
cias de estilos, é possível aferir que
o Brasil de hoje possui horizontes
mais visíveis.

Que candidatura mais cismas
traria para o futuro do Brasil? A es-
colhida pelo presidente da Repú-
blica, ou a que deverá sair do nú-
cleo político São Pulo/Minas, es-
ta, como se faz prever, de José Ser-
ra? No fundo, no fundo mesmo,
nenhuma delas. Mas se for dado
conjecturar, é bom saber que a
administração pública federal es-
tá abarrotada de ocupantes de
cargos de confiança oriundos de
movimentos sociais de base. Mui-

tos deles ligados a ideologismos
estatizantes. Para um país de li-
berdade econômica, isso não é
bom. Se vitoriosa a candidata de
Lula, deverão continuar.

Certas atitudes assumidas
pelo presidente incomodam. A
simbiose comportamental pró-
Chávez tem se tornado patente.
A indagação formulada pelo Jor-
nal Nacional de quarta-feira
passada é sintomática. O Brasil
pôs sua embaixada em Teguci-
galpa à disposição de Zelaya.
Chávez o municiou com meios
para a insanidade do plebiscito
inconstitucional convocado pa-
ra permitir a reeleição. O resul-
tado foi um tremendo despau-
tério. O Brasil não só manteve os
gastos com a hospedagem do
hondurenho como ainda arcou
com a defesa do ato condenável.
Sem mais o que fazer, Zelaya es-
cafedeu-se do país. Foi o maior
vexame diplomático do Brasil.
Comparou o Jornal Nacional,
por fim, as loucuras do presi-
dente venezuelano e, ultima-
mente, o fechamento de veícu-
los de comunicação, com a pro-
teção dada a Zelaya, a par da in-
sensibilidade presidencial aos
ultrajes perpetrados contra a
democracia no vizinho país.

O episódio do Tribunal de
Contas da União acerca da para-
lisação de obras da Petrobras le-
va o presidente a julgar que, so-
bre o pedestal de suas pesquisas,
pode desrespeitar até as deci-
sões da corte. É procedimento
que nenhum administrador ou-
saria ter, muito menos quando
se trata de presidente da Repú-
blica. A destruição de plantações
em Araraquara pelos sem-terra e
a doação de dinheiro público
para sustentá-los dão o calibre
do desvario oficial. Tudo isso dá
a entender que, daqui para a
frente, no desenrolar do proces-
so eleitoral, muita coisa pode
surgir. Se assim for — e a história
registra sucessivas ocorrências
nesse sentido —, pode a majes-
tade cair do topo.

Os debates na arena política
neste ano devem exibir surpre-
sas. É hora de quem está no po-
der começar a tomar café frio.
De quem apoia um lado, passar
para o outro. O eleitor terá de
dizer com quem fica. Se quer
que fique tudo como está, ou se
quer que mude. Pode até ser
Serra quem dirá: yes, we can.

N
os países capitalistas os
preços são livres. Nin-
guém precisa de autori-
zação para ir ao mercado

comprar o que quer, na quanti-
dade que quiser — e é livre para
comparar preços, barganhar,
comprar ou não; mas os produ-
tores e comerciantes também
são livres para produzir, contra-
tar e estabelecer os preços dos
bens. Quanto mais arraigada
(nos hábitos e nas regras que re-
gem as escolhas das pessoas) for
a liberdade de consumidores e
produtores, maiores as chances
de que aumente o bem-estar ge-
ral. É uma regra de ouro.

Os leitores já pararam para
pensar que nos países capitalis-
tas, normalmente, não faltam
produtos, não se formam filas
quilométricas e as Forças Arma-
das não precisam ser convoca-
das para “conter a especulação”
ou “garantir o acesso da popula-
ção aos bens de primeira neces-
sidade”? Que não há crise de
abastecimento no capitalismo
— e tampouco crise de fome?
Por que será, então, que ao pôr
em prática o decreto que desva-
loriza o câmbio nominal em
mais de 100% e cria taxas dife-
rentes entre produtos conside-
rados “de importação prioritá-
ria” e “supérfluos” o coronel Hu-
go Chávez optou por convocar

as Forças Armadas para garantir
o abastecimento? 

A resposta é simples: a Vene-
zuela não é mais um país capi-
talista (e nem democrático, di-
ga-se de passagem!). Lá o gover-
no estatiza empresas e bancos;
intromete-se nos contratos pri-
vados; cerceia o direito de orga-
nização dos trabalhadores; ado-
ta política econômica irrespon-
sável, que exagera gastos e re-
duz impostos, para comprar vo-
tos dos pobres e enriquecer os
amigos; fixa preços; fixa o câm-
bio; oferece ajuda externa acima
das capacidades do país; deixa o
crime crescer e a infra-estrutura
piorar; politiza a cartilha esco-
lar; persegue adversários; fecha
canais de televisão e rádio. E as
notícias das últimas semanas
atestam que Chávez quer apro-
fundar essas escolhas.

Alguém investiria o próprio di-
nheiro num país desses? Sem in-
vestimento privado, caem a ofer-
ta e a produtividade (eficiência),
aumentam os preços (inflação) e
caem as exportações, aumenta o
desemprego e formam-se garga-
los na economia. Não há prospe-
ridade no fim desse túnel.

Inflação e desvalorização
cambial são, a rigor, a mesma
coisa: medidas da perda de valor
real da moeda. Inflação é a corro-
são desse valor pela elevação dos

preços domésticos. Produtos e
serviços mais caros significam
maior custo de vida e maiores
custos de produção. É a queda
do poder de compra da moeda. E
é apenas natural que essa queda
seja acompanhada pela corres-
pondente queda do poder de
compra no exterior — em rela-
ção a bens, mas também às pró-
prias moedas estrangeiras.

Por um lado, a desvalorização
da moeda era inevitável e desejá-
vel. Apesar dos ganhos com ex-
portações de petróleo, o país não
conseguiria conviver por muito
mais tempo com o crescimento
das importações — as reservas
de moeda estrangeira desapare-
ceriam. No curto prazo, o efeito
da desvalorização é positivo: as
importações ficam mais caras
(em bolívares) e devem cair; os
produtos locais ficam mais bara-
tos (em dólares) e devem crescer.
No entanto, com o tempo esse
efeito da desvalorização vai se per-
der. Importações essenciais —
por exemplo, alimentos — tam-
bém ficarão mais caras e seus
preços tendem a se difundir pela
economia, provocando mais in-
flação no futuro. E inflação pro-
voca depreciação do câmbio, o
que requer mais desvalorizações
(e mais inflação...). Para ser efeti-
va e sustentável, a desvaloriza-
ção precisa ser acompanhada de

políticas capazes de fazer a eco-
nomia crescer sem inflação.

A saída correta seria aumen-
tar as liberdades de todos: pre-
ços livres, câmbio livre, impor-
tação livre, garantias à proprie-
dade privada, desregulação da
economia — sem falar nas ga-
rantias à vida e à participação
política. Só assim cada venezue-
lano receberia bons incentivos
para investir e produzir mais e,
agindo assim, elevaria a eficiên-
cia e a competitividade da eco-
nomia. Mas Chávez é contra.

Há alguma chance do decre-
to restaurar as bases de uma
economia sólida e próspera? In-
felizmente, não. Em breve cons-
tataremos mais inflação, merca-
do paralelo, contrabando e so-
negação fiscal. Essa crescente
desorganização da economia
provocará mais descontenta-
mento social e intensificação de
manifestações políticas contra
Chávez. Isso porque nenhum
governo é capaz de substituir o
mercado, estabelecendo preços
relativos consistentes para um
amplo conjunto de produtos e
serviços, sem ameaçar a conti-
nuidade da densa cadeia produ-
tiva que é a economia. Foi por-
que os governos tentaram fazer
isso nos países do Leste que o
socialismo fracassou. E vai fra-
cassar na Venezuela.

O prefeito Paulo de Tarso recebeu um pedido importante
de seu filhinho, e pôs, no pregador da gravata, uma linha de
cor diferente, para não esquecer. Uma das pessoas 
recebidas em audiência, para ser agradável, retirou a linha do
pregador de gravata do prefeito, que, assim, esqueceu do 
pedido de seu filho. Difícil, agora, é convencer o garoto disso.
(Publicado em 24/2/1961) 
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