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A Secretaria de Formação do Sindicato dos Bancários do

Ceará tem a satisfação de mais uma vez vir a público apresentar

uma edição da Série Debates sobre Conjuntura , a qual está

intitulada de Economia e Política: A Conjuntura Brasilei-

ra em Debate . Para a realização desta atividade contamos com

a explanação do Prof. Dr. Cícero Péricles de Carvalho, da

Universidade Federal de Alagoas (UFAL) e tivemos como

debatedores o Prof. Dr. Manfredo de Araújo Oliveira e o assessor

político deste Sindicato, Vicente Flávio Belém Pinho.

É relevante sublinhar que a elaboração deste texto se deu

a partir da transcrição do Debate gravado em DVD (o qual está à

disposição do público) sendo que a adaptação do texto oral para

o escrito foi realizada pela Assessora da Secretaria de Formação

deste Sindicato, Ms. Victoria Régia Arrais de Paiva, a quem

agradecemos de modo especial.

APRESENTAÇÃO
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Com uma exposição clara e concisa, há um mérito em

evidência: mostrar a atual conjuntura dentro de um processo

histórico. Em nossa opinião, para se compreender o que temos

hoje se faz necessário ver as características das políticas adotadas

anteriormente. O ponto de partida é que o Brasil se modernizou

industrialmente, mas não houve um acompanhamento dessa

modernização dentro das esferas social e política. Durante o

governo Lula ocorreu certo avanço dos movimentos sociais, que

passaram daquela visão de “criminalização” para a “legitimação”,

além, dos programas sociais, que melhoraram significativamente

as condições de vida de muitos brasileiros.

Portanto, diante das adversidades, com um parlamento

não muito amistoso, o Governo fez uma opção que para algumas

pessoas foi bastante contraditória, mas essa opção visava a um

objetivo estratégico: preparar o terreno para as reformas neces-

sárias, sendo que as medidas tomadas apontaram, coerentemen-

te, para o combate às grandes questões políticas e sociais. Veja-

se, nessa direção, os novos índices da mais recente Pesquisa

Nacional por Amostragem de Domicílio (PNAD),  no que concerne

à redução da pobreza no Brasil, por exemplo.

Na certeza de que o fomento ao debate em torno das

questões estruturais e conjunturais do Brasil contribui para a

construção de um país mais justo, esperamos que todas as

pessoas apreciem a leitura.

José Leirton Maia Leite
Secretário de Formação

Marcos Aurélio Saraiva Holanda
Presidente
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Quero, inicialmente, agradecer a oportunidade de parti-

cipar desse movimento iniciado pelo Sindicato dos Bancários, o

qual visa reforçar a compreensão sobre um tema de natureza

complexa como este: a Conjuntura Brasileira. Como sabemos,

este é um tema sempre polêmico, com opiniões diversas e

recheado de pontos para discutirmos. Essa análise que pretendo

desenvolver é, na verdade, um ponto de vista, não há pretensão

de se buscar uma “verdade”, até porque o enfoque visa justamente

compreender o que está posto para nós hoje.

Para entendermos como chegamos a essa Conjuntura e

o porquê, inicialmente precisamos fazer um pequeno flash-back.

Não podemos entender esse início de segundo mandato do

Governo Lula sem analisarmos o processo pelo qual o Brasil

passa desde os anos 1930.

INTRODUÇÃO
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No período de 1930 a 1985, o Brasil teve um salto

qualitativo expressivo, deixando de ser um país agrário, atrasado,

sem urbanização, sem indústria, sem classe média e sem nenhum

movimento desses que nós conhecemos hoje. Portanto, nesse

curto período de 55 anos foi onde ocorreu a evolução dessa nossa

economia atual. O fato é que após a queda da ditadura militar, o

Brasil tem um parque industrial complexo, capaz de produzir bens

de capital (bens capazes de produzir outros bens, como, por

exemplo, uma máquina de montagem de carros. Um bem – a

máquina – capaz de produzir outro bem – o carro). Basicamente

tudo o que está aqui no Brasil é, digamos assim, “prata da casa”,

pois foi produzido em sua totalidade aqui no Brasil. Infelizmente,

a economia brasileira, apesar de forte, ainda pertence à periferia

do capitalismo.

1) AS EXPERIÊNCIAS DOS PLANOS DE DESEN-

VOLVIMENTO NO BRASIL
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Portanto, os militares entregaram para um governo civil

um país industrialmente formado, mas com enormes problemas

de ordem econômica: inflação alta, dívida externa e dívida interna

enormes, gritantes diferenças sociais e regionais. O primeiro

governo civil, o Governo Sarney, começa a desenvolver a

experiência dos planos econômicos, chamados de heterodoxos

pelos economistas, e cujo objetivo central era combater a infla-

ção. Diferente de Getúlio, no período de 1930-54 (nacionalista),

de JK, no período de 1956-61 (nacional-desenvolvimentista), e

do Governo Militar, de 1964-85, a partir desse momento nós não

temos nenhum programa de desenvolvimento, nenhuma propos-

ta nacional de desenvolvimento, mas sim planos econômicos

feitos com um sentido claro de combater a inflação.

O Plano Cruzado (I e II, em 1986), Bresser (1987), Verão

(1989), Collor (I e II, 1990-1) e Real (1994-2002) todos compar-

tilham essa característica. Uma análise do custo de vida demons-

tra fatos interessantes sobre esses planos. Até 1984/85, o custo

de vida estava baixo, mas crescente, se comparado ao processo

que tivemos após os militares. O primeiro plano para enfrentar

essa inflação foi o Plano Cruzado, que obteve certo sucesso nos

primeiros meses. Entretanto, como não nos preocupamos em

fazer as reformas necessárias na economia do país, e isso todo

mundo recorda, em 1986 a inflação voltou a subir. Esse padrão

inflacionário – queda no primeiro momento para depois ocorrer

um novo crescimento da inflação - é mantido nos outros planos

que vieram após o plano Cruzado devido justamente a falta de

reformas na economia. Em 1994 a inflação já alcançava patama-

res gigantescos e nesse momento aparece uma novidade: o Plano
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Real. Em termos de engenharia de combate à inflação, o Plano

Real pode ser considerado como um “rigoroso” sucesso.

Para alcançar esse patamar baixíssimo de inflação o

primeiro ponto a ser observado é a balança comercial. Com a

crise do petróleo em 1973, o Brasil sofre uma pressão para

exportar mais visando a equilibrar os gastos (na prática, era pagar

a dívida externa). Durante esse período pré-Real o país exporta

muito. Quando o Real entra em vigor há um déficit na balança,

pois importávamos mais que exportávamos. Explica-se esse

fenômeno pelo fato de que, inicialmente, o Real era cotado igual

ao Dólar. Sendo assim, os produtos brasileiros no exterior ficaram

mais caros e os produtos importados ficaram mais baratos aqui no

Brasil (literalmente ocorreu nesse período uma febre das impor-

tações). Esse processo somente começou a ser revertido a partir

de 2002. Durante esse período, a capacidade de arrecadação do

Estado Brasileiro havia diminuído, acarretando todo um processo

de crescimento da divida interna. Paralelamente, a divida externa,

que já era muito grande antes do plano Real, cresce vertiginosa-

mente. Com relação às reservas cambiais, enquanto havia um

certo equilíbrio na balança comercial, o Brasil não estava preocu-

pado. Com o Plano Real, há um aumento extraordinário das

reservas cambiais. Uma das bases do Plano era a privatização dos

ativos no intuito de pagar as dívidas e também as despesas do

governo. Por esse motivo o processo de privatização foi acelerado

durante o governo FHC. A cada privatização havia uma entrada

de dólares, os quais compunham as bases de reserva do Banco

Central. As reservas cambiais sofreram queda durante a crise de

1997/98, em seguida retomaram com um crescimento tímido e
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Inflação de 40% Desemprego de 20 milhões

depois cresceram, e muito, durante o governo Lula. Para clarificar

a conjuntura do Brasil em 2002 vejamos a tabela abaixo, onde os

principais dados foram reunidos:

ASPECTOS RELEVANTES DA CONJUNTURA BRASILEIRA - 2002

ECONOMIA SOCIEDADE

Risco-Brasil de 2400 pts Violência Urbana

Dólar a R$ 4,00 50 milhões de pobres

Dívidas de R$ 800 bi e U$ 240 bi Tensão no campo

Acordo com o FMI

Estado fragilizado

Diante de uma conjuntura como esta, a vitória do Lula

em 2002 pode ser considerada como a representação de toda

a insatisfação do campo, das cidades, da classe média e do

empresariado nacional. Este último foi simbolizado através da

escolha do vice-presidente, José Alencar. Quando se confirma

a vitória do presidente Lula em 2002, a conjuntura fica

interessante.

Apreciemos a tabela a seguir para que possamos melhor

compreender isso:

2) ENTRE A RUPTURA E A ESTABILIDADE: DILE-

MAS E DESAFIOS DA CONJUNTURA BRASILEI-

RA EM 2002
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Moratória ou renegociação da dívida Respeito aos contratos
RUPTURA ESTABILIDADE

Meta fiscal aberta Equilíbrio fiscal

Controle cambial Câmbio flutuante

Inflação administrada Meta inflacionária

Romper com o FMI Renovar o Acordo

Percebam que o primeiro ponto que se instala é a tensão

dentro do bloco vencedor. De um lado, um grupo muito ativo,
aqui representado pela palavra simbólica de ruptura , com os
pontos defendidos pelo grupo. Do outro, o grupo representado
pela estabilidade  e os pontos defendidos por eles. Obviamen-
te, o lado da ruptura hoje é representado pelo PSOL e o lado da
estabilidade continua sendo PT. Assim como atualmente, naquela
época, a estabilidade era a maioria.

Além desses dois grandes blocos, havia o bloco daqueles
que ficaram fora do governo, sendo que uns à direita (coligação
PSDB/PFL), que chamamos de Bloco 1, e outros, na extrema

esquerda (PSTU), o bloco 2, compondo os seguintes quadros:

Desmontar o Estado Respeito aos contratos
BLOCO 1 BLOCO 2

Mais privatização na área econômica
(Estatais e SFF)

Monopólio do Comércio Exterior

Privatização na área social
(Previdência, Saúde e Educação)

Salário mínimo do DIEESE
R$ 1.688,35

Políticas sociais compensatórias Frente de países devedores

Acordo com ALCA Estatização dos bancos

Romper com o FMI

Nacionalização das terras

Nada mais óbvio que a seguinte afirmação: “Não existe
economia sem política”. Todas as decisões econômicas são
decisões de origem política. Quando o Lula ganhou a eleição em
2002 muitos achavam que a esquerda teria maioria nas Casas
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Legislativas (Congresso e Senado). Entretanto, o quadro não teve
uma mudança significativa se comparado ao governo Fernando
Henrique, pois a esquerda não fez maioria em nenhuma das Casas
naquela eleição de 2002. A seguir, os gráficos que ilustram essa
situação, sendo o Gráfico 1 relativo ao Governo FHC e o Gráfico
2 ao Governo Lula, na Câmara dos Deputados. Para se tentar
aprovar alguma coisa seriam necessários pelo menos 171 votos (1/
3 do total) e, como se vê, estava longe disso (os marcados em
vermelho e laranja somam apenas 113 e 166, respectivamente):
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No Senado, a situação também não teve alterações

significativas, o que implica dizer que a tudo é aprovado pela “Lei

da Gravidade”, quem tem maioria, sempre ganha. Como se vê,

aqueles que estão aglutinados no bloco à esquerda não chegam

a 1/3.

Aqui no Ceará não foi diferente: o presidente Lula

venceu, mas quando se analisa a bancada que foi enviada para

Brasília concluímos que ela estava longe de ser compatível com

o sentido de mudança representado pela vitória do Lula. Sendo

assim, o Lula ganhou, mas o quadro político tinha muitos
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“gargalos” para serem administrados. Portanto, a situação

era: o bloco vencedor com uma tensão interna, a minoria no

poder legislativo, estados importantes com governadores de

oposição, uma mídia extremamente conservadora e um país

com problemas em setores estratégicos importantes, sem

contar com a expectativa do povo, que esperava por uma

mudança para melhor.

Mesmo com essas adversidades pela frente, o governo

define uma estratégia para começar a agir. Muita gente pensa e

transmite a idéia de que o Governo improvisa essas ações

econômicas. Não é improviso, pois isso não existe nesse governo.

O projeto Lula foi e ainda é um projeto pensado para ser o mais

elaborado possível no intuito de se adequar ao momento vigente.

Basta ver que o partido do presidente já está legalizado há 27

anos.

O quadro que se segue demonstra, em síntese, os

principais pontos programáticos do projeto:
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Portanto, há uma clareza dos objetivos e de como

alcançá-los. Dentre esses objetivos está a estabilidade, tanto

política como econômica. Essa estabilidade é a porta de entrada

para as reformas. Temos que ter em mente que esse governo é

de natureza reformista, não é um governo revolucionário. Todos

podemos lembrar da campanha de 2002, da Carta ao Povo

Brasileiro. Em síntese, podemos concluir que o prometido pelo

Governo Lula em 2002 era fazer um crescimento econômico

com inclusão social e sem comprometer a estabilidade do país

(entendam estabilidade como honrar contratos, ampliar o leque

para negociações, enfim, nada muito radical). Acertar na política,

mas errar na economia levaria exatamente ao que foi o governo

do Fernando De La Rúa, na Argentina. Era um governo democra-

ta, moderno, avançado, mas que na gestão econômica foi um

completo fiasco, resultando, obviamente, na derrota. Portanto, o

Governo Brasileiro teve uma tarefa árdua e seus principais

métodos econômicos estão resumidos na tabela abaixo:

Uso de instrumentos de controle econômicos convencionais

Adoção de metas de inflação

Altas taxas de juros

Câmbio flexível

Política monetária restritiva

Superávit fiscal primário

PRINCIPAIS MÉTODOS ECONOMICOS DO GOVERNO LULA
(2002/2006)
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Essa situação fez com que, subjetivamente, a base do

governo (a militância, por exemplo) ficasse meio “na corda

bamba”. A explicação para isso se baseia no fato de estar

embutida na formação cultural da esquerda a idéia de oposição

(oposição à Ditadura, ao Sarney, fora Collor, Xô FHC). A adoção

dos instrumentos citados no quadro acima criou um impacto

interno que todos nós compreendemos e acompanhamos duran-

te essa gestão. Por isso, a equipe econômica foi absolutamente

conservadora, que pode ser caracterizada pela nomeação de

Henrique Meirelles (ex-presidente do Banco de Boston) para ser

presidente do Banco Central. No Planejamento a equipe tinha

mais sentido progressista, a equipe social alocou basicamente o

pessoal de esquerda e na equipe política as cabeças para orques-

trarem todas as outras. Observe-se, nessa direção, o quadro a

seguir:

Equipe Econômica Fazenda/BC MDIC/Agricultura

COMPOSIÇÃO DAS EQUIPES NO GOVERNO FEDERAL 2002/2006

Equipe Planejamento Planejamento/Interior MCT/Estatais/SFF

Equipe Social MS/MEC/MDS/MTE MMA/MDA/MC

Equipe Política Lula/Alencar/AmorimDulci/Dilma

Romper com o FMI Renovar o Acordo

Fazendo um balanço das ações realizadas temos que: no

comércio externo, o Brasil se orientou no intuito de ter saldos

comerciais positivos e grandes, não tomando dinheiro empresta-

do, pagando as dívidas e, finalmente, fazendo caixa (aumento das

reservas cambiais). Vejamos mais um quadro:
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PRINCIPAIS IMPACTOS DAS MEDIDAS DO GOVERNO LULA
(2002/2006)

CRESCIMENTO
ECONÔMICO

n Comércio Exterior (vulnerabilidade e
restrições externas)

n Superávits Comerciais (-6,6 em 98, + 46
bi em 2006)

n Perfil da dívida atrelada ao câmbio (30%
para 0%)

n Recomposição das reservas (US$ 163
bilhões)

n Melhoria da infra-estrutura (PPP, energia,
transportes)

n Política Industrial Ativa
n Ampliação dos Investimentos Produtivos
n Reformas microeconômicas (Lei de

Falências, marco regulatório, Agências)

n Fim das privatizações

n Novos Concursos

n Fortalecimento das estatais
(Petrobrás)

n Fortalecimento do sistema financeiro
(BB, CEF, BNDES e BNB)

n Políticas para o setor público
(Embrapa, MCT, Sebrae, Correios,
Conab)

RECONSTRUÇÃO
DO ESTADO

POLÍTICA
EXTERNA

AUTÔNOMA

n Adiamento da ALCA

n Fortalecimento do Mercosul/América
Latina

n Novas Parcerias (Índia, Rússia, China
etc.)

n Nova Geografia Comercial (52% das
exportações para países em
desenvolvimento)

n Posicionamento internacional sempre
contra a posição oficial Norte-Americana
(Iraque, Venezuela, OMC)
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n Programa Fome Zero

n Agricultura familiar

n Bancarização

n Programa Luz para Todos

n Ampliação do crédito consumo/
produtivo

n Políticas sociais (universalização da
saúde, educação, habitação e
saneamento)

n Criação de empregos

INCLUSÃO
SOCIAL

n Novo Programa Plurianual/PPA

n Conselho de Desenvolvimento
Econômico e Social

n Relações com movimentos sociais:
confere legitimidade a CUT, MST,
UNE, CMP, OAB, Contag: ´´Carta aos
Brasileiros´´

n Transparência/Combate à Corrupção
(CGU, MJ,PF)

DIÁLOGO SOCIAL
AMPLIADO
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Ainda a título de informação, em 2005 o orçamento para

os setores sociais selecionados foi de 100 bilhões de reais.

Entretanto, para pagar a dívida o orçamento foi de 140 bilhões.

Imagine quanto recurso drenado da economia brasileira para

pagá-la.  E, mesmo com esse orçamento, ainda se conseguiu

avançar tanto na área social, com o bolsa Família (que custou

apenas 8,6 bilhões), o PRONAF (9 bilhões), entre outros. A fim

de visualizarmos, veja-se o gráfico a seguir:

Os somatórios dessas medidas diminuíram a

vulnerabilidade e ampliaram a autonomia do Estado Brasileiro de

uma maneira geral. Entretanto, o grande dilema da economia

brasileira reside nas dívidas. Observe-se o quadro comparativo

entre os Governos FHC e Lula relativo à dívida interna (1995/

2006):
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Essa é a razão principal de termos uma carga tributária

tão alta (gráfico abaixo). Não há como baixá-la com uma dívida,

em especial a interna, desse tamanho. Outro ponto delicado é o

modelo fiscal ainda adotado pelo Brasil, muito arcaico se compa-

rado com os de outros países desenvolvidos.
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A fim de tentar aproximar os dados analisados da

realidade cotidiana optei por analisar os dados relativos ao estado

do Ceará. Esta semana eu vi essas informações num jornal local

e que diz que o Ceará, há 44 meses tem taxas positivas no

comércio varejista, acima do Brasil. E como é que esse fenômeno

pode ser explicado. Bem, isso pode se dar de várias maneiras,

mas o mais importante é perceber que nós fazemos parte dessa

história. Se observarmos, por exemplo, o crescimento da Previ-

dência.

3. ANÁLISE DA CONJUNTURA CEARENSE
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2002 (dez) 2007 (jul)

NÚMERO DE
BENEFICIÁRIOS

VALOR TOTAL
(MENSAL)

VALOR MÉDIO
(MENSAL)

933.810 1.077.647

231.864.531 478.612.614

247,76 414,19

Outro ponto de análise é o impacto do Programa Bolsa

Família no estado. Pelo número atual, por baixo, o programa

atinge pelo menos 30% da população do estado. E é evidente que

há um impacto na economia, até porque o benefício teve o seu

valor aumentado.

CEARÁ: PREVIDÊNCIA (DEZ/2002-JUL/2007)

2004 (dez) 2007 (set)

NÚMERO DE
BENEFICIÁRIOS

VALOR TOTAL
(MENSAL/R$ MIL)

393,5 916,3

29,2 68,7

CEARÁ: BOLSA FAMÍLIA (DEZ/2004-SET/2007)

E aqui vai mais um dado que é importante para o

movimento sindical, que é o aumento do poder de compra do

salário mínimo. Antes (em 2003) o trabalhador precisava traba-

lhar 150 horas para comprar uma cesta básica. Hoje, ele precisa

trabalhar apenas pouco mais de 90 horas para comprar essa

mesma cesta.
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Outro dado importante é o volume de recursos movimen-

tado pelo PRONAF no estado do Ceará, que teve um aumento

considerável em 2006. E todos nós sabemos quem são as classes

que são beneficiadas pelo PRONAF – não são as classes altas.
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E, por último, para concluir, uma notícia de um outro

jornal local que afirma que 566  mil  pessoas saem da linha da

pobreza no Ceará. E quem diz isso é um sujeito conservador, anti-

Lula, que é um técnico da Fundação Getúlio Vargas (FGV), mas

que tem que se render à realidade. A seguir, a notícia, na íntegra.

No ano passado, 36% da população cearense viviam
com menos de R$ 125 mensais. Em 2005,

o índice ficava em 43,47%

Em decorrência de programas de transferência de renda e do
aumento do emprego embalado pela alta na produção, o número
de pessoas situadas na linha da pobreza caiu no Ceará. Segundo
o estudo ́ Miséria, Desigualdade e Políticas de Renda´, realizado
pela FGV (Fundação Getúlio Vargas) com base em dados da
PNAD 2006 (Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios),
cerca de 566 mil cearenses deixaram a faixa dos que têm
rendimentos mensais inferiores a R$ 125 de 2005 para 2006.

Jornal DN, 20 de setembro de 2007.

E qual é o grande foco no presente momento? Mais um

vez o Lula foi eleito e, novamente com um quadro político

adverso, pois a esquerda saiu desgastada pela chamada crise do

Mensalão. Para se enfrentar as grandes empresas privatizadas e

mais uma vez com um legislativo adverso, só por meio de alianças

políticas. Portanto, diante desse quadro, acredito que devemos ter

um posicionamento ativo dos movimentos sindical, social e

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

566 mil pessoas saem da linha
da pobreza no Ceará
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partidos políticos aliados para pressionar, inteligentemente, pelas

reformas necessárias. Como sabemos, a disputa política depende

de um elemento chamado “força”. Quem tem força consegue,

quem não tem grita pregando no deserto. Por isso, cada batalha

vencida auxilia a modificar o Brasil mais rapidamente. Para se

vencer essas batalhas nós precisamos de instrumentos precisos de

análise e principalmente da interpretação clara daquilo que

analisamos. Somente assim poderemos discutir, apoiar, reclamar

e propor novas formas de ação política, a qual influencia as

decisões econômicas e atua em toda nossa sociedade.
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1. MANFREDO OLIVEIRA:

Em primeiro lugar, eu quero registrar que ser debatedor

de um economista brilhante é um desafio muito grande para mim.

A sua exposição tem um mérito muito grande, porque situa o

Governo Lula dentro de um processo histórico. Acho que isso de

fato é muito importante: compreender a atual conjuntura a partir

de quando o Brasil se tornou industrial.

O Brasil modernizou-se do ponto de vista tecnológico,

mas não o fez do ponto de vista social e político. Estou aqui me

recordando de algumas teses defendidas no Brasil, que ressalta-

PARTE II

DISCUSSÕES LEVANTADAS PELOS

DEBATEDORES:
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vam a necessidade de uma revolução burguesa, como se fôssemos

um país pré-moderno; como se o desenvolvimento tecnológico

fosse coisa de europeu. Parece meio óbvio, mas para alguns

grupos isso não é algo evidente. E a sua exposição mostra isso

com uma clareza enorme. O fato de nós termos entrado a partir

dos anos 1930 numa onda de urbanização, industrialização e

modernização implica dizer que temos hoje um país nitidamente

moderno e industrial, porém, como já dito, com enormes atrasos

do ponto de vista social e político. Partindo dessa premissa, eu

vou, portanto, colocar as minhas questões, que são basicamente

duas:

1. Eu sempre interpretei os últimos tempos do Brasil, no

Governo Lula, como um governo marcado por uma

profunda contradição (não só interna, dentro do

próprio governo, mas no formato das políticas econô-

micas e sociais). Você não nega esta tese, mas você

acrescentou um elemento completamente novo, pelo

menos pra mim: de um lado, a política econômica

tradicional, heterodoxa e, de outro, os avanços soci-

ais, uma democratização do estado brasileiro nunca

antes vista. Grupos ditos minoritários, como negros,

índios, homossexuais e mulheres passam a ter maior

espaço para a defesa de seus direitos. Você mostrou

um elemento que é pouco visível para o grande

público, ou, mesmo para a oposição e para os parti-

dários e apoiadores: que esse governo é, de forma

sistemática, um governo reformista . Isto é, ele

tem um projeto que é enfrentar as grandes questões
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político-sociais, e as suas medidas vão, coerentemen-

te, nesta direção. Agora, isso não significa que nega o

outro lado da medalha, por isso a estabilidade econô-

mica é uma outra frente prioritária de ação. Por isso,

a economia é “imexível”, digamos assim. Eu acho que

nem o próprio PT tem coragem de assumir isso. O

outro ponto que eu quero tocar é a importância da

ciência para as políticas governamentais. Eu vejo na

forma como as políticas macro-econômicas são

implementadas a força de um determinado pensa-

mento da teoria econômica que não é questionável e

que não deixa espaço para outra posição. Foi adotada

uma nova forma de ver a economia e se diz que essa

é “a economia”. Não há possibilidade de alternativa e

quem acredita nisso é porque não entende. Ou seja, é

como se na ciência somente pudesse haver um único

projeto. Isso foi instituído – e eu não sei por quem! –

mas o fato é que o governo adotou essa forma de

pensar e não abre mão dela, embora no governo

tenha vários economistas que se contrapõem a esse

modelo (como o Márcio Pochman, por exemplo);

2. O outro grande arco de questões que eu quero levantar

é sobre a estrutura e funcionamento do parlamento

brasileiro, pois, como você mesmo disse, se as coisas

nesse governo têm que ser decididas no parlamento,

o governo tem sérias dificuldades. Isso, a meu ver, está

fortemente ligado ao sistema político brasileiro. Como

é possível eleger um governo e eleger um parlamento
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contra aquele governo? Isso só no Brasil com o nosso

modelo político. Nesse sentido é que a imprensa

explora muito a “compra” de votos. Eu não estou aqui

defendendo essa prática dos “mensalões”, mas como

é que o governo vai conseguir aprovar as medidas

necessárias? Só negociando. Ou faz isso, ou entra

pelo cano! Agora, tem uma questão de ordem política

que eu gostaria de levantar: apesar da necessidade das

coligações e das negociações, você considera que

pode ter havido um erro político estratégico logo no

início do governo? Sim, porque o Lula tinha um capital

político gigantesco, oriundo não só dos movimentos

sociais, mas extrapolando para a opinião pública em

geral, pois a própria eleição significou “vontade de

mudança”. Parece-me que houve uma decisão política

de se apostar no parlamento, mesmo com todos os

problemas que ele tem. Será que o Lula teria tido mais

força no parlamento se ele tivesse optado por se dirigir

aos movimentos sociais – não no sentido de cooptação,

mas de mobilização da sociedade – para se conseguir

fazer as tais reformas?

2. VICENTE FLÁVIO:

Eu estruturei a minha fala em três pontos de reflexão,

mas antes disso é importante destacar que toda análise de

conjuntura comporta uma certa margem de imprecisão, porque

não dá pra se fazer um retrato muito exato do quadro político que

se tem no Brasil hoje. Então, é nesse sentido que eu vou levantar
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aqui alguns elementos que não apareceram, bem como alguns

pontos de ordem estrutural.

Como elemento introdutório, um novo modelo de desen-

volvimento para o país não será implementado sem que exista um

grande leque de forças sociais capazes de o sustentar, a longo

prazo. Penso eu, que as forças sociais não devem ser somente

partidárias, mas da sociedade como um todo. Agora, eu não estou

certo se essa iniciativa deveria ter sido do Lula, logo no início do

primeiro mandato, ou dos próprios movimentos sociais. Será que

o presidente da república é que deveria ter tomado essa iniciativa?

Agora, eu queria trazer para essa análise de conjuntura

alguns condicionamentos econômicos, culturais e políticos que

qualquer governo, ou qualquer país, sofre. São coisas repetitivas,

mas, a meu ver, essenciais. São condicionantes que às vezes as

esquerdas esquecem e que estão na base de sustentação do

capitalismo moderno. Estamos vivendo a era da financeirização

da economia, da globalização, do desemprego estrutural, da

degradação profunda do meio ambiente, da religião sendo utiliza-

da como terapia individual, da própria elevação da expectativa de

vida das pessoas, que tem conseqüências sobre as economias dos

países; do crescimento do crime organizado, da complexidade do

contexto internacional, onde os mecanismos internacionais que

mediavam conflitos, como a ONU, estão fragilizados. Esses

componentes alteram os cenários de todos os países do mundo.

Existe, entretanto, um contraponto às experiências tradicionais,

que são os governos ditos de esquerda, como o Brasil, a

Venezuela, a Argentina, que apresentam um certo contraponto.

Dito isso, eu vou comentar, rapidamente, essa experiência
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recente do Governo Lula. Primeiro eu quero dizer que esse

governo é fruto de toda uma trajetória de luta dos movimentos

sociais e não é fruto só do Partido dos Trabalhadores (PT). Em

síntese, é fruto do movimento pela cidadania brasileira. E quando

o Lula é eleito em 2002 o movimento social está em declínio,

contrariamente a 1989, que o movimento social estava no pico,

no auge. Então, há que se entender todo esse contexto. O pacto

que foi feito com a sociedade e com o empresariado produtivo foi

a retomada do desenvolvimento tendo como eixo central a

questão social – esse, na verdade, é o grande compromisso. E isso

eu acho que a gente tem que ter como referência pra fazer a

avaliação do governo. E a gente tem que avaliar qual foi o

resultado das duas últimas eleições – o recado da sociedade: foi

eleger o Lula, mas com um parlamento totalmente diferente.

Além disso, é bom lembrar o país que foi herdado, como bem

mostrou o Cícero nos gráficos. Outra coisa importante que a

gente precisa ter consciência é a complexidade do federalismo

brasileiro. E essa é uma das grandes lições da vivência do Governo

Lula.

Eu passo então a destacar algumas iniciativas do Gover-

no Lula: a política externa altiva; a grandeza, o percurso e as

dificuldades do Programa Fome Zero (com limites, porque ainda

não conseguiu sair da assistência e conseguir se tornar um

programa estruturante); a recuperação parcial do estado brasilei-

ro; o fortalecimento da agricultura familiar, do cooperativismo e

a inovação, com a economia solidária; além da aprovação do

FUNDEB (Fundo de Desenvolvimento do Educação Básica); a

recuperação do salário mínimo e, mais recentemente, como
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indução de desenvolvimento e como nova estratégia de desenvol-

vimento nacional, o Programa de Aceleração do Crescimento

(PAC), que é uma tentativa mais ousada de combinar ações do

estado brasileiro e da iniciativa privada – isso eu gostaria que o

Cícero comentasse. E outra coisa que a sociedade brasileira sente

hoje que é o problema da violência – há um programa bem

elaborado, no meu ponto de vista, e que a imprensa, criminosa-

mente, não discute, que é o Programa Nacional de Segurança

Pública e Cidadania (PRONASCI). Trata-se de um programa bem

estruturado que combina políticas sociais, políticas de investimen-

to nas polícias, políticas de aparelhamento das polícias civil e

militar, além de investir na União, Estados e Municípios. Um

programa com pouco ou quase nenhum marketing, mas de

grande alcance.

Outro grave problema que tem recebido atenção do

estado é a educação e, nessa direção, o acesso à informação é

fundamental. Por isso, um tema que merece ser debatido é a TV

Pública.

Penso que, mesmo rapidamente, temos que tocar num

outro ponto fundamental, que é a fragmentação da esquerda, a

qual tende a gerar enfraquecimento. Por exemplo, o PC do B, que

ao longo dos anos tem sido um parceiro histórico do PT nos

últimos tempos, está às vésperas da criação da sua própria

Central, saindo, portanto, da CUT. No momento em que o PT

estava concluindo o seu 3º Congresso e definindo a possibilidade

de lançar candidato próprio ou se coligar, havia um bloco que

estava praticamente lançando o Ciro Gomes como candidato a

presidente da república. Então, é preciso muita capacidade de
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diálogo pra construir um projeto nacional capaz de dialogar com

toda a esquerda – e eu ainda acho que é importante um bloco da

esquerda pra avançar num projeto nacional. E, para concluir, eu

quero dizer o seguinte: dessa vivência de conjuntura mais recente,

eu destaco alguns pontos:

1. A necessidade de reconstrução ou reconstituição de

um bloco de esquerda no país em torno de um projeto

nacional;

2. É visível que todas as crises recentes, desde Severino

Cavalcante, Renan Calheiros, Mensalão etc, emer-

gem de uma profunda crise nas instituições brasileiras,

não emergem de um moralismo. Deve, sim, apontar

no sentido de uma reforma política, porque o pano de

fundo de tudo isso não é o discurso moralista da

direita, a crise das personalidades, mas sim da neces-

sidade da reconstituição das instituições brasileiras;

3. A prioridade da luta pela reforma tributária;

4. A luta pelo meio ambiente;

5. A reinvenção dos Sindicatos – aqueles que estiverem

fazendo apenas a Campanha Salarial não vão chegar

a lugar algum. É claro que as Campanhas Salariais têm

que ser feitas e da forma mais contundente possível,

mas os Sindicatos precisam ir além disso, precisam se

politizar, precisam fazer alianças com a sociedade;

6. É preciso fortalecer a economia solidária;
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7. Criar instrumentos de popularizar a economia – como

os teólogos da libertação fizeram com a Bíblia;

8. E, por último, eu creio que nós devemos construir

uma nova cultura política no país, que seja capaz

de enfrentar temas como a ecologia, economia e

violência.

3. SÍNTESE DAS QUESTÕES DEBATIDAS

3.1. Em janeiro de 2003 o presidente Lula tomou posse

do primeiro mandato como presidente. Naquela

eleição, a expectativa de uma grande parte dos

brasileiros era de mudança. Entretanto, certo tem-

po após esse fato o que pairava no ar era um clima

de desapontamento com o governo. Qual a sua

opinião sobre esse fenômeno?

Naquele momento em que o Lula vence, inclusive me

recordo do dia da posse dele com tudo muito simpático no

planalto, evidentemente que nas nossas cabeças havia a idéia de

mudança (mais para a classe trabalhadora, mais renda e, acima de

tudo, uma mudança o mais rápido possível). Entretanto, existia

uma dificuldade gravíssima, que era o nível de organização social

real (não aquilo que estava nas nossas cabeças, mas o que

concretamente existia naquele momento). Então, temos que ter

em mente que o Lula foi eleito, mas e o parlamento? Como vimos

anteriormente nos quadros analisados, havia uma bancada adver-

sa e somente o Executivo não resolve as coisas. Para acelerar as
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mudanças naquelas condições deveria haver uma pressão dos

movimentos sociais organizados, em especial, em cima do parla-

mento. Essa pressão é que se chama de força política . Veja, por

exemplo, o caso da mídia. Quem se contrapõe àquilo que é

passado na televisão e nos grandes jornais? Quantas vezes

percebemos certo “tom” de desqualificação às viagens do Lula,

que como vimos, são viagens de cunho comercial, visando

abertura de mercados, o que é importantíssimo para o Brasil. E

com relação à lentidão das reformas? Como o Executivo pode

aprovar alguma coisa com um parlamento adverso? A menos que

ocorra um golpe e isso dificilmente acontecerá. Quando você

concorre à eleição, você intrinsecamente aceitou o jogo democrá-

tico, portanto, tem que achar as brechas para poder atuar e

conseguir seus objetivos. Esse é justamente o objetivo das alianças

que o governo faz, pois sem elas não se aprovaria nada. Porém,

o que realmente desejo frisar é a força política necessária para se

fazer as melhorias que todos nós queremos. Por isso, cada batalha

vencida é importante pois é esse somatório das forças que faz

acontecer. Simplesmente votar para garantir a eleição e esperar

pelas reformas resulta na frustração coletiva e essa frustração

acaba por abrir várias brechas para a oposição, que percebe

rapidamente aquilo que paira no coletivo e usa de todas as armas

disponíveis para retomar o lugar que ela antes ocupava.

3.2. Quando temos um debate como esse sobre conjun-

tura, às vezes certos pontos ficam difíceis de ser

traduzidos para o nosso mundo real, ou seja, como

essas decisões aparecem em nosso cotidiano. Você
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poderia demonstrar um ponto de grande discussão

que foi aprovado e teve reflexo prático na nossa

economia?

De fato, essa questão aparentemente simples reflete a

dificuldade que a maioria das pessoas tem ao lidar com política,

economia e implicação prática. Quantas vezes vemos aqueles

analistas de mercado e economistas falarem a opinião deles sobre

isso e aquilo e para nós, pessoas fora daquele universo de cálculos,

discussões e tudo mais parece uma abstração de outro mundo.

Como pedido, vou citar um exemplo prático desse jogo: quando

o governo Lula assume, a CUT apresentou uma proposta para o

funcionamento do crédito consignado (crédito que visa justamen-

te às camadas mais desfavorecidas da população). Ela levou um

não do Conselho Monetário Nacional. Passou algo em torno de

1 ano nessa queda de braço entre a CUT e o Governo para

aprovar a existência do crédito consignado, o qual foi aprovado

sobre inúmeras condições. Veja que uma conquista mínima,

importante para a população, teve todas as dificuldades possí-

veis e imagináveis para ser concretizada. Resumindo: o dinheiro

existe para ser liberado como microcrédito; existe a demanda

pela população; mas o sistema tenta barrar. Por isso é necessá-

ria a força política para atuar nessas questões que se traduzem

na prática sim, não é coisa do outro mundo. Essa é a finalidade

de debates como este, clarificar essas idéias que estão obscure-

cidas no nosso imaginário, para que possamos estar preparados

para exercer habilmente essa força política. Essa não é uma

habilidade fácil, pois requer conscientização massiva e grande
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organização coletiva. Sem esses fatores um movimento, por

mais bem intencionado que seja, pode acabar por ser banaliza-

do, especialmente pela mídia, a tal ponto que até parece uma

baderna ou algo do gênero.

3.3. Por que as Agências federais, como a Caixa e Banco

do Brasil não atuam em parceria mútua diante de

um mercado financeiro cada vez mais competitivo.

De certa forma, não existe homogeneidade no sistema

financeiro federal, pelo contrário, existe sim uma disputa entre a

Caixa e o Banco do Brasil. Ainda que façam alianças estratégicas

entre si, há interesses particulares. O BB tem interesses que vão

de encontro com os da Caixa, os dois juntos têm interesses com

outras agências de desenvolvimento, como o BNB (o qual teve o

seu papel retomado e reforçado durante o governo Lula), e por

ai vai. Durante essas discussões, alianças e estratégias adotadas

é que se faz o ajuste do papel dessas instituições na prática. Esse,

a meu ver, é um dos motivos dessas agências não atuarem em uma

parceira mútua duradoura.

3.4. Atualmente, no Brasil a esquerda se encontra, de

certa forma, com uma fragmentação. A evolução

dessa fragmentação se deu durante o primeiro

mandato do presidente Lula. Basicamente falando,

ambas as partes historicamente têm defendido os

mesmos objetivos, e agora há uma “richa” entre

elas. De fato essa richa se justifica diante dos

resultados obtidos pelo Governo Lula?
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De fato, hoje no Brasil é como se a esquerda fosse duas

pessoas falando, sendo que uma em AM e outra em FM. Elas não

entram em consenso uma com a outra. Vamos analisar isso mais

pormenorizadamente: primeiro, as pessoas que defendem idéias

de que não é possível um governo democrático ser reformista, de

que somente um governo revolucionário deve ser entendido

como esquerda dificultam o passo seguinte, que é a análise da

realidade. O Lula foi eleito pelos trabalhadores, pela CUT, pela

UNE, pelos movimentos sociais. Não é verdade que o Lula traiu

essa ou aquela entidade. Se fosse por isso por que então ele seria

reeleito? Nessa segunda eleição ficaram claras as reais alianças:

a direita estava com Alckimin e o Lula conosco. Essa capacidade

de entender a realidade dificulta o diálogo entre essa esquerda

dividida. Uma ideologia como essa não entenderá nunca a

questão sindical. A CUT está coerente! Vejamos porque: preten-

dia recuperar o salário mínimo e recuperou; pretendia que 99%

dos contratos sindicais (contratos coletivos) tenham aumentos

acima da inflação e conseguiu. Quem está errado são aqueles que

criticam diante desses fatos concretos! As propostas da CUT

foram e ainda são essas. O papel do sindicato é vender mais caro

a força de trabalho. Sindicato não é partido político. Há uma

confusão como se as instituições fossem a mesma coisa, mas o

fato é que CUT e Sindicatos são coisas distintas. As pessoas se

filiam ao Sindicato pela categoria, para unirem forças para lutar

e conquistar ou manter direitos enquanto trabalhadores. Essa

leitura que tentam passar de que no governo Lula tudo foi uma

traição inviabiliza o diálogo e começa a dar brechas para a

oposição atuar. A realidade é que existia e ainda existe uma
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grande massa de miseráveis vítimas de politicagens anteriores e

que essa massa não quer uma “revolução” como defendem alguns

radicais. As ações do governo visam, sistematicamente, diminuir

essa massa de miseráveis por meio do direito à cidadania, saúde,

bem estar, moradia. Está conseguido isso? Mas é claro que está!

Entretanto, há problemas que precisam ser reparados. E quando

não existe algo para ser reparado? Alguém pode citar um governo

milagroso que não teve erros? Então quando um camarada

analisa o quadro geral a partir de pontos isolados, de fatos soltos,

não enxerga o geral. Em minha opinião, é como ver o centro de

uma ferida, que normalmente é a maior área, e não ver o restante

do corpo. Como esse camarada percebe que a ferida lentamente

está cicatrizando se o processo começa pelas bordas e não pelo

centro? A meu ver tem que existir coerência entre o discurso e a

realidade, o resto é utopia.
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ANEXOS

BRASIL. INFLAÇÃO 1976-2007 (mensal/IPC)

BRASIL. BALANÇA COMERCIAL - 1960-2006
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DÍVIDA INTERNA 1992/2007 (% PIB)

DÍVIDA EXTERNA 1956-2006
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RESERVAS 1970-2007

RISCO BRASIL – 1998-2005
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