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Apresentação
Rubens Ricupero

Este número especial da Revista de Economia & Relações Internacionais,
que reúne textos apresentados nas duas primeiras edições do Fórum
Permanente de Diálogo Argentino-Brasileiro – a primeira em São Paulo e a
segunda em Buenos Aires –, representa mais um passo para a consolidação de
um projeto que surgiu de iniciativa do cônsul geral da Argentina em São Paulo,
Norberto Vidal. Em princípios de 2004, ele procurou a FAAP com a proposta
de que ela fosse a contraparte brasileira do Conselho Argentino para as Relações
Internacionais (CARI), na organização de um fórum permanente de debates
entre especialistas dos dois países.

No entender de Vidal, como fundação privada interessada em expandir seu
processo de internacionalização, a FAAP reunia as condições apropriadas para
desenvolver essa iniciativa como um projeto de longo prazo, não estando sujeita à
descontinuidade que, lamentavelmente, continua sendo uma das características de
experiências semelhantes na esfera pública.

O CARI também é uma instituição acadêmica privada, sem fins lucrativos,
criada em 15 de junho de 1978 para estimular o estudo e o debate dos
problemas internacionais a partir de um enfoque nacional, analisar os aspectos
políticos, econômicos, culturais e sociais das relações internacionais, e oferecer
sua tribuna a figuras representativas, da Argentina e do exterior, tendo como
objetivo final a consolidação da paz e o desenvolvimento dos povos, através de
uma vinculação mais estreita e um maior conhecimento recíproco.

A FAAP, por meio de sua Faculdade de Economia, abraçou a idéia, e
participa da definição da agenda e da identificação dos especialistas brasileiros
qualificados para o exame dos diferentes temas escolhidos para cada nova edição
do Fórum.

A publicação deste número especial procura levar a um público mais amplo
essas reflexões de especialistas argentinos e brasileiros sobre aspectos
importantes da realidade econômica, política e social dos dois países.

Com isso, a FAAP também espera contribuir para o contínuo
aprimoramento das relações entre Brasil e Argentina.

A Norberto Vidal apresentamos nossos cumprimentos e agradecimentos
pela sua iniciativa. Ao CARI expressamos nossa satisfação por essa parceria.

Rubens Ricupero
Diretor da Faculdade de Economia da FAAP
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In memoriam – Braz de Araujo
(1941-2004)

Gunther Rudzit*

O professor Braz de Araujo teve formação acadêmica diversificada e sólida.
Formou-se em Direito pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG),
em 1964. Dois anos depois terminou sua especialização em Ciência Política
pela Universidade de São Paulo (USP). Ente 1966 e 1970 conquistou os títulos
de Mestre pelo Cycle Supérieur D’Études et de Recherches Politiques, e de
Doutor em Sociologia pela USP.

Como professor e pesquisador ele se revelou tanto pela ousadia quanto
pela defesa das suas idéias. Após retornar da França, lecionou na Fundação
Getúlio Vargas, do Rio de Janeiro, entre 1970 e 1973. Mas foi na USP que se
sobressaiu como acadêmico, concentrando aí praticamente toda sua carreira,
pois lá entrou em 1972 e permaneceu até seu falecimento.

O ponto alto dessa trajetória foi a criação, em 1991, do Núcleo de Análise
Interdisciplinar de Políticas e Estratégia (Naippe-USP). Foi nele que o
professor Braz de Araujo conseguiu reunir acadêmicos com interesse em
questões estratégicas nacionais. Foi também aí, sob sua coordenação, que se fez
a primeira aproximação entre o meio acadêmico e as Forças Armadas, para um
debate amplo e aberto, o que levou à realização de mais de uma dezena de
encontros anuais entre estudantes e professores do Naippe-USP e estagiários do
Curso de Política e Altos Estudos do Exército (CEPAEx), além de outras
instituições militares. Assim, contribuiu para quebrar barreiras e tabus nas
relações civis-militares, tão necessárias para a consolidação da democracia
brasileira. Com isso, seu prestígio acadêmico também alcançou a área militar,
onde recebeu várias condecorações.

Sua obstinação em criar esse centro de pensamento estratégico também
levou à formação de uma geração de intelectuais brasileiros com preocupações
voltadas para as relações internacionais. Numa época em que esse campo de
pesquisa ainda não era valorizado como hoje, ele apoiou o estudo e a pesquisa
de muitos estudantes, alguns dos quais hoje são professores ou profissionais que
atuam nessa área, no Brasil e no exterior, o que demonstra, mais uma vez, a
ousadia e o empenho com que o professor Braz de Araujo se distinguiu até o
prematuro fim de sua vida.

Seu último artigo foi escrito para esta revista.

* Gunther Rudzit, doutor em Ciência Política pela USP, é professor e coordenador do curso de Relações
Internacionais da FAAP. Foi aluno de Braz de Araujo na Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas
da USP, e também seu orientando na elaboração da tese de Doutorado.



7O mundo da segurança no diálogo argentino-brasileiro..., Braz de Araujo, p. 7-16

O mundo da segurança no
diálogo argentino-brasileiro

Braz de Araujo*

Resumo: Este artigo reitera a importância da cooperação econômica
no mundo da segurança no contexto das relações entre Argentina e
Brasil. O mundo da segurança entre os dois países envolveria as
questões de defesa e também de segurança interna e/ou segurança
pública, o que significaria levantar as possibilidades de negócios em
áreas pertinentes às Forças Armadas, às polícias, às relações destas
com o Judiciário, e ao melhor funcionamento das relações do
cidadão com os respectivos sistemas de defesa e segurança, pois
Argentina e Brasil têm responsabilidade histórica pelo sucesso da
cooperação democrática no âmbito da América do Sul.
As empresas de ambos os países que atuam nestas áreas poderiam e
deveriam contribuir de maneira crescente para que todas as políticas
de modernização em defesa e segurança pública a serem
implementadas possam também se constituir em poderoso
instrumento de fortalecimento da cooperação econômica entre os
países da América do Sul. Trata-se de um mercado potencial de
alguns bilhões de dólares, em todos os setores da economia.
O texto dá ênfase às questões relacionadas com a segurança interna
e/ou segurança pública, pois aquelas relacionadas com as
potencialidades econômicas no âmbito da defesa já parecem mais
claras para os atores mais relevantes e parecem se consolidar via
iniciativas industriais conjuntas sustentáveis e competitivas no
âmbito pelo menos regional.
Palavras-chave: Relações Argentina-Brasil, cooperação econômica
nas áreas de defesa e segurança pública.

A história da humanidade nos ensina que a cultura passa pelo caminho da
seda, ou seja, o caminho da riqueza. São justamente nas ramificações dos
caminhos da riqueza que se desenvolveram novas culturas, inovações,
civilizações. Se Argentina e Brasil querem construir um futuro de cooperação,
esse caminho só pode ser o caminho da riqueza. Portanto, se não houver
perspectivas de cooperação nos respectivos sistemas empresariais, não se
construirá o caminho da riqueza conjunta, pois iniciativas estatais descoladas
dos sistemas empresariais serão insuficientes para a sustentabilidade da
cooperação estratégica em todas as dimensões.

Assim, não se trata no curto prazo apenas de pôr fim a contenciosos
comerciais, aos impasses que paralisam, ou inviabilizam, ou colocam em banho-

* Braz de Araujo foi Coordenador do Núcleo de Análise Interdisciplinar de Políticas e Estratégia da
Universidade de São Paulo e Professor do Departamento de Ciência Política (DCP) da Faculdade de
Filosofia, Letras e Ciências Humanas (FFLCH) da Universidade de São Paulo (USP).
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-maria todas as demais dimensões de cooperação entre os dois países. Trata-se
também, e sobretudo, de buscar os caminhos da riqueza, os caminhos de bons
negócios em todas as áreas de cooperação. Esta afirmação é também válida para
as áreas de defesa e segurança.

O objetivo do presente texto é reiterar a importância econômica da
cooperação no mundo da segurança neste Fórum Permanente de Diálogo
Argentino-Brasileiro. O mundo da segurança entre os dois países envolveria as
questões de defesa e também de segurança interna e/ou segurança pública, o
que significaria levantar as possibilidades de negócios em áreas pertinentes às
Forças Armadas, às polícias, às relações destas com o Judiciário, ao melhor
funcionamento das relações do cidadão com os respectivos sistemas de defesa e
segurança, pois Argentina e Brasil têm responsabilidade histórica pelo sucesso
da cooperação democrática no âmbito da América do Sul.

As empresas de ambos os países que atuam nestas áreas poderiam e deveriam
contribuir de maneira crescente para que todas as políticas de modernização em
defesa e segurança pública a serem implementadas possam também se constituir
em poderoso instrumento de fortalecimento da cooperação econômica entre os
países da América do Sul. Trata-se de um mercado potencial de alguns bilhões de
dólares, em todos os setores da economia.

O Mercosul parece viver neste momento uma crise de identidade
resultante das dificuldades globais de nossos respectivos governos em gerenciar
as normais tensões de um complexo processo de integração, que se deveria
entender como incorporado aos anseios maiores dos brasileiros e argentinos.
Vale sempre perguntar: querem efetivamente as elites que nos governam buscar
um futuro melhor por meio da cooperação?

A resposta a esta pergunta não tem sido tão simples como a pergunta, pois
os governos mudam pelo jogo democrático, as respectivas estruturas políticas
federativas tornam as decisões mais complexas, interesses localizados
prevalecem sobre os mais amplos, sem falar do ambiente regional e
internacional de grande instabilidade e de grandes incertezas. Os momentos de
dificuldades nos incentivam a buscar com mais entusiasmo a construção
cooperativa dos caminhos de um futuro mais consistente.

Em todo o mundo se debate a crise do paradigma do Estado-nação e nos
perguntamos qual o paradigma que virá substituí-lo. A instigante obra de Philip
Bobbitt, editada no Brasil em meados de 2003, aponta as diferentes fases
históricas que nos últimos quinhentos anos levaram o mundo em direção ao
paradigma do Estado-nação, onde se buscaram caminhos para a promoção do
bem-estar com fortes conotações nacionalísticas de coloridos ideológicos
diferenciados. A crescente globalização dos mercados financeiros e a formação
de espaços globais de produção e avanço do comércio mundial consolidam,
segundo Bobbitt, a perda de autonomia do Estado-nação e correspondente
inviabilidade de pleno comando dos governos, cada vez mais condicionados
pelos interesses das grandes corporações. Esse processo, marcado pelos cenários
de guerra e de paz durante o século XX, foi também o cenário de disputas,
desconfianças e tensões entre Argentina e Brasil, até que nos meados dos anos
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80 inicia-se uma busca de aproximação corajosa, que nos leva ao Mercosul.
Porém, nossos países estavam muito vulneráveis às galopantes mudanças

acarretadas pela globalização. Estabeleceu-se, de um lado, um certo consenso
de que era necessário reduzir as dimensões do Estado, “de maneira a
reencontrar os caminhos do desenvolvimento com maiores graus de justiça,
participação e democracia” (Araujo, 1993). Mas, por outro lado, como que em
crise de identidade, ficamos sem uma estratégia clara de inserção competitiva no
novo cenário econômico mundial, onde o conceito estratégico de poder se
deslocava da área militar para a econômica (Huntington, 1992) e da área do
Estado-nação para o Estado-mercado (Bobbitt, 2003).

Os países mais avançados sigilosa e argutamente já se adaptavam às novas
contingências do novo paradigma do Estado-mercado, seja no formato
empreendedor, gerencial ou mercantil, como sugere a tipologia adotada por
Bobbitt. Estados Unidos, União Européia, Japão e Coréia e China, para dar
exemplos, ilustram respectivamente algumas diferenças entre essas
tendências mais evidentes.

No modelo empreendedor do Estado-mercado segundo Bobbitt, algumas
políticas e desafios já são evidentes para nós: melhorar posição absoluta no
mercado, introduzindo valores cooperativos e competitivos, ou “coopetitivos”;
liderar na produção de bens desejados por outros países, inclusive bens coletivos
como segurança, a se compartilhar com a comunidade internacional; aumentar
oportunidades com o livre-comércio, com a proteção ambiental e a não-
proliferação nuclear, bem como expansão da segurança coletiva por meio de
alianças multilaterais. Ficam fora de nossas propostas nacionais as iniciativas
intervencionistas e unilaterais.

No modelo mercantil, menos cooperativo e mais voraz, Estado e empresas
nacionais são aliados íntimos, busca-se melhorar a posição relativa no mercado
mundial como fundamento essencial acima de qualquer ideologia, limitar
gastos públicos, política comercial baseada no controle da moeda, indústrias
com valor agregado para assertividade comercial, educação centrada no
enriquecimento dos negócios.

No modelo gerencial do Estado-mercado busca-se maximizar posição
absoluta e relativa pela via regional e formal, poder pela força do bloco regional,
força de trabalho altamente qualificada, moeda e exportação fortes,
investimento pesado em infra-estrutura. Interessante notar que os
inconvenientes desse modelo apontados por Bobbitt, seja o perigo de diluição
da responsabilidade inerente aos sistemas cooperativos, sejam as
regulamentações para amortecer conflitos internos, podem contribuir para um
desempenho econômico sofrível.

Esses modelos de Estado-mercado, que se esboçam após o fim da Guerra
Fria, visam maximizar oportunidades para seus cidadãos, aplicar intensivamente
as tecnologias de informação e terão implicações constitucionais e estratégicas.
Em princípio, nenhum deles é mais moral ou melhor. Em todos há armadilhas
e benefícios, vantagens e desvantagens e, entre estas, cidadanias cada vez mais
alienadas do próprio Estado, falta de comunidade, meritocracia extremada,
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materialismo excessivo, indiferença ao heroísmo, à espiritualidade e à tradição.
Argentina e Brasil evoluíram e também fizeram involuções, pois tem

faltado ainda às nossas elites melhor clareza e coesão em cenário de tantas
incertezas. É como se estivéssemos o tempo todo a apagar incêndios, sem
tempo para os momentos de escolhas fundamentais para nosso melhor futuro.

Diante das limitações de espaço, gostaria de dar ênfase às questões
relacionadas com a segurança interna e/ou segurança pública, pois aquelas
relacionadas com as potencialidades econômicas no âmbito da defesa já
parecem mais claras para os atores mais relevantes e parecem se consolidar pelo
caminho da seda, ou seja, iniciativas industriais conjuntas sustentáveis e
competitivas no âmbito pelo menos regional.

Fica evidente a urgência de leque de opções cooperativas entre os dois
países nas tecnologias a serem conjuntamente exploradas, inclusive aquelas
voltadas para maximizar nosso potencial de segurança em um ambiente
multilateral cooperativo.

Assim, se as medidas de confiança mútua entre os militares dos dois países
foram e continuam sendo vitais como uma alavanca e o desenvolvimento futuro
da amizade entre os dois países centrais do Mercosul, o mesmo se pode sugerir
para as questões relacionadas com a segurança interna e/ou segurança pública.

Isso é tanto mais verdade após o 11 de setembro de 2001, pois as questões
relacionadas com as novas formas de criminalidade organizada e o próprio
terrorismo estão exigindo em todo o mundo novas análises, novas decisões
sobre o novo paradigma de cooperação para a garantia da lei, da ordem e da
justiça em sociedades democráticas. Recente trabalho de A. K. Cronin e J. M.
Ludes (2004) ilustra questões relevantes sobre estratégia neste novo contexto.
Além das implicações e políticas para a diplomacia, a inteligência, as leis no
Estado de Direito democrático e as leis de guerra em direito internacional, as
forças militares, a psicologia aplicada e ajuda externa, os autores destacam os
novos desafios para a segurança interna.

Torna-se assim necessário propiciar um novo e melhor ambiente para
acentuar a busca de medidas comuns em matéria de cooperação judiciária,
policial, alfandegária. Quais seriam os meios mais adequados para a livre
circulação de pessoas sem melhores discussões sobre políticas educacionais, de
saúde, de ciência e tecnologia, de imigração, de asilo e demais políticas
pertinentes restritas às respectivas soberanias nacionais?

Na área vital da segurança pública é cada vez mais necessário aprofundar os
estudos das respectivas culturas policiais e judiciárias no âmbito do Mercosul,
aprender com as experiências européias, sobretudo italianas, espanholas e
portuguesas mais recentes, e buscar melhor definir o que os europeus denominam
“espaço de liberdade, de segurança e de justiça”, indispensável para o
aperfeiçoamento das nossas e das demais democracias do mundo contemporâneo.

Em face das dificuldades presentes, algumas iniciativas importantes podem ser
tomadas para se trilhar mais rapidamente o caminho normal da cooperação, ou da
segurança cooperativa ou, como prefiro denominar, segurança cooperativa
inclusiva no âmbito da América do Sul. (Araujo, 2001; Rudzit, 2003)
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Essas iniciativas podem se situar primeiramente nos campos do ensino e
pesquisa em segurança pública, envolvendo instituições acadêmicas, instituições de
ensino das polícias e do Poder Judiciário e instituições empresariais. É necessário
entender melhor a lógica profunda dos sistemas de polícia, sua evolução e forma
de adaptação a novos desafios, a influência do meio social, institucional e
geográfico, a relação específica entre Estado e cidadãos (Erbès, 1993).

No caso brasileiro é urgente a busca mais acelerada de estudos e reflexões
voltadas para o aperfeiçoamento de nossa estrutura federativa e democrática e das
respectivas políticas públicas das unidades da Federação, ou seja, municípios,
estados e União. Assim, quando se fala especificamente do aperfeiçoamento do
sistema de segurança pública, é de antemão prudente ter-se clareza da
complexidade extraordinária desse processo, pois ele pode envolver as relações
entre Executivo, Legislativo e Judiciário, e seus diferentes ritmos e interesses, em
todas as dimensões do ente federativo. Explicita-se, assim, a importância do
desenvolvimento de uma estratégia sistêmica de federalismo democrático
cooperativo para ambos os países.

Especialistas franceses como Monjardet e Bonnet (1993) dão em seus
trabalhos algumas pistas que já estamos percebendo e seguindo, como ilustram
algumas mudanças mais recentes na área da segurança pública no estado de São
Paulo. Monjardet, há doze anos, analisando o sistema francês de segurança
interna ou segurança pública e comparando-o com outros, chamou a atenção
para a similaridade de práticas policiais nos diferentes sistemas, ou seja, o ato de
policiar não é sensivelmente diferente nas democracias ocidentais.

Se na tipologia de Loubet Del Bayle (1992) o sistema francês é
considerado autoritário, boas razões teremos para deduzir que também
autoritários o seriam os sistemas de segurança pública tanto argentino como
brasileiro, decorrentes de nossa tradição histórica de pouca democracia. Em
realidade é sempre salutar se questionar a própria pertinência de “modelos”,
como faz Monjardet, pois não é tão simples avaliar as diferenças de eficácia nas
respectivas estruturas, qual o seu significado e quem se engana nas diferenças.

Devem ser consideradas múltiplas dimensões, a começar pela função ou
emprego da força policial: se polícia da ordem pública (prevenção e
policiamento ostensivo), se polícia criminal ou judiciária, voltada para a
investigação, se serviço público de segurança do tráfico urbano etc. No Brasil
poderíamos fazer uma lista mais longa de funções e também destacar, como no
caso francês, a presença de questões e problemas ligados às rivalidades
funcionais, comuns segundo parece a todas as polícias.

Em todas as corporações policiais existem diferenças na hierarquia e nos
sistemas de hierarquização, por si só um problema fundamental para a auto-
-estima e dignidade do profissional. As culturas respectivas são diferenciadas e
a relação com a lei pode estabelecer polaridades opostas: eficácia contra a lei e
eficácia dentro da lei, e nos remeter à própria eficácia da estrutura legal.
Monjardet aponta também a importância fundamental da relação com a
sociedade: tipo de responsabilidade e controle reconhecidos como legítimos, os
valores ou a própria deontologia profissional.

O mundo da segurança no diálogo argentino-brasileiro..., Braz de Araujo, p. 7-16
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Na Europa, quando se iniciou o debate mais amplo sobre reforma ou
aperfeiçoamento ou ajustamento dos sistemas policiais, influenciado em parte
também pelo competente estudo de Jean-Claude Monet (1986,1993),
recentemente publicado no Brasil (2002), a atenção foi focada em cinco
dimensões:

a) importância da formação e profissionalização do policial: valorização do
estatuto individual ou coletivo? Mudança das práticas policiais? Se a questão já
é complexa em um sistema centralizado como o francês, pode-se imaginar o
desafio quando consideramos que Argentina e Brasil são repúblicas federativas.
Temos, portanto, um longo caminho a percorrer.

b) importância da modernização de armamentos, equipamentos, veículos,
informatização, polícia técnica e científica. Colocam-se aqui também as
questões relacionadas com nossas estruturas federativas que descentralizam o
orçamento e dificultam estratégias de modernização conectadas com a própria
reorganização possível do sistema produtivo de ambos os países. A definição de
prioridades de segurança no âmbito dos dois países já poderia ser um expressivo
passo para novos investimentos e parcerias industriais compartilhadas.

c) importância da maior interação e, em certos casos, até de unificação do
ato de policiar em suas múltiplas funções. Em realidade, tratar-se-ia – pelo
menos teoricamente – de se fazer um esforço de simplificação das corporações
e das carreiras e respectivas estruturas.

Monjardet mostra que no caso francês estudava-se o recrutamento, formação
inicial e mobilidade em três níveis nas cinco corporações: execução, comando,
direção e planejamento. Alerta, sobretudo, para os problemas de toda qualificação
de mão-de-obra, além da sobreposição ao “civil” e “fardado”: identificação das
funções, critérios de comparabilidade ou de equivalência de qualificação e
competência. Na Europa e no Brasil, como provavelmente na Argentina, trata-se
de questão delicada a não ser abordada com atropelos, sob pena de se criar ou
aprofundar uma inquietante crise de identidade profissional. Experiências
concretas de policiamento comunitário em São Paulo e em outros estados
brasileiros precisam ser mais conhecidas e analisadas, pois certamente sugerem os
melhores caminhos a serem adotados em uma estrutura federativa commetrópoles
urbanas como São Paulo e Buenos Aires, além de outras grandes, médias e
pequenas cidades e distritos rurais nos respectivos entes federativos.

d) a relação entre competências policiais e território é muito complexa,
talvez mais ainda nas estruturas federativas. Além das diferenças nas funções
policiais, trata-se de adequar o saber profissional, sua quantidade e qualidade às
demandas efetivas, pois a criminalidade tem enorme facilidade migratória,
como se a polícia sempre estivesse atrás. Na França buscou-se uma centralização
da direção das polícias urbanas, de informação e de fronteira/aeroportos.

A explicação principal está relacionada com a dificuldade de se conter o
aumento rápido e contínuo da pequena delinqüência, fator importante para se
entender o aumento do sentimento de insegurança da população. Além de
problema da polícia é, naturalmente de governo. Isso significa que tem havido
uma politização crescente do sentimento de insegurança da população. Na situação
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brasileira atual, pode-se sugerir que a questão da segurança pública vai se tornar
um dos pontos centrais do debate eleitoral das eleições gerais de 2006, pois elas
abrangem os governos estaduais, o governo federal e os respectivos Legislativos.

Se as questões técnicas relacionadas com a redistribuição da polícia ou do
policiamento ostensivo são experimentos cada vez mais freqüentes, não são
ainda muito conhecidos os efeitos do provável desequilíbrio entre o local de
recrutamento e local de emprego do profissional. Finalmente, também há falta
de clareza institucional e política sobre o tema das “guardas municipais” ou
“polícias municipais”, com as conhecidas polêmicas existentes em muitos países
e que, segundo alguns, poderiam implicar em maior grau de corrupção e maior
tendência de partidarização, sem falar de outras conseqüências na estrutura
profissional e no próprio conceito do sistema de segurança pública.

Aspectos importantes desse debate são as constatações de que a
centralização excessiva pode afastar a comunidade e as autoridades locais da
polícia. Outra contribuição, segundo Monjardet, refere-se à grande relevância
de planos locais de segurança desenvolvidos com participação das autoridades e
lideranças locais em perspectiva de médio e longo prazo.

O estudo de Bernard Bonnet (1993), relacionado com a adaptação do
modelo francês de polícia às demandas locais de segurança, resume uma
problemática em quatro pontos, que pode ser bem útil para troca de
experiências entre nossas polícias:

1. Aumento da demanda local de segurança: aumento da criminalidade no
meio urbano e falta de legitimidade da política de intervenção policial;

2. Ambigüidades das demandas de segurança: insegurança por medo difuso
(Aids, poluição, doenças, etc), que aumenta sentimento de insegurança e o amplia;

3. Realidade da demanda de segurança: mudança nas características da
criminalidade, como aumento de roubos e violência ligada ao narcotráfico;
explosão da violência urbana, em ambientes degradados, de miséria e de
exclusão; finalmente, as próprias insatisfações policiais, resultantes da
insegurança crescente, de riscos maiores, do sentimento de impotência, sem
falar das questões salariais próprias às situações de ajuste econômico de países
como Argentina e Brasil. Bernard Bonnet também observa, no caso francês,
a existência de reticências policiais à estratégia de aproximação com a
população, pois seria muito mais um discurso do que efetiva prática
profissional. Estudos em andamento sobre as experiências brasileiras neste
aspecto, muito positivas, serão úteis para futuros intercâmbios entre
Argentina e Brasil.

4. Embora não possamos generalizar, experiências francesas e também
brasileiras em todos os níveis de políticas de adaptação a essas novas realidades,
na última década, apontam para pontos comuns, especificamente:

• Afirmação da estratégia de intervenção: aumento da presença da polícia
nas ruas; na luta contra drogas e diferentes tipos de trabalho clandestino;

• Emergência da estratégia comunitária: atendimento e maior presença nos
locais sensíveis; atenção às escolas, aos idosos e aos transportes urbanos e projetos
locais de segurança (diagnóstico de segurança e projeto de ações concertadas).

O mundo da segurança no diálogo argentino-brasileiro..., Braz de Araujo, p. 7-16
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Esses diagnósticos locais de segurança revelam, segundo Bonnet, quatro
características significativas: a) equipe de diagnóstico; b) território; c)
instrumentos de análise para uma cartografia da insegurança; d) prioridades: fazer
o que é mais rapidamente factível. Em projetos de ações concertadas entre
parceiros, Bonnet sugere realismo, formalização da contratação de execução por
diferentes parceiros, o controle, a avaliação. Como acontece muito, as estratégias
são até simples; o difícil é fazer. Como também acontece muito, é mais fácil ou
conveniente mostrar o que as polícias não fazem do que o que fazem. De qualquer
maneira, o mais relevante nos novos tempos é destacar a importância da
cooperação para se abordar a questão das reformas de estruturas das polícias no
mundo atual. Argentina e Brasil precisam cooperar mais.

e) Finalmente a questão da transparência do poder, questão tanto ou sempre
mais complexa e delicada quando envolve as polícias: Quis custodiet ipsos custodes?
QuandoMonjardet nos remete a Platão e Juvenal com a pergunta de se saber quem
vigia os que nos vigiam, ilustra-se um aspecto estrutural das instituições policiais e
sua relação com o governo e a sociedade. Há uma tendência nas democracias
contemporâneas de se valorizar cada vez mais a participação da sociedade em
processos diversificados de controle que têm beneficiado todas as instituições. Na
França destaca-se o Código de deontologia dos policiais (1986) e o Conselho
Superior da Atividade da Polícia Nacional, projeto que surgiu em 1993.

No Brasil existem debates e tendências semelhantes desde a
redemocratização e alguns avanços a serem mais bem avaliados pelas próprias
polícias. Essas tendências apontam, como no estudo de Monjardet relacionado
com o caso francês, para um grau maior de cooperação entre as polícias em
todos os seus aspectos (estrutura, funcionamento, prioridades, relações com
autoridade política), a importância da modernização e profissionalização,
avanços na transparência e nas relações da polícia com a comunidade. Ou seja,
há uma busca positiva de transição de um modelo autoritário para um modelo
“comunitário”, apesar das claras diferenças de ritmo, segundo se trata de cada
nível do sistema federativo brasileiro.

Considerando-se que nossas democracias são jovens democracias, que os
sistemas partidários apenas começam a adquirir traços mais modernos e
universais, que a governança dos entes federativos é distribuída pelos eleitores
a diferentes partidos, nem sempre convergentes, parece fundamental buscar um
consenso básico sobre os valores que orientarão os objetivos estratégicos em
defesa, segurança interna e segurança pública do cidadão.

É, portanto, prudente não buscar resultados muito imediatos, é
recomendável muito realismo e até prazos de uma geração para a resolução
adequada de determinados problemas, pois estamos abordando a necessidade
de mudanças no próprio paradigma cultural das instituições envolvidas e dos
respectivos Estados nacionais.

Por outro lado, as iniciativas pluri-institucionais de cooperação na área da
segurança pública podem ser consideradas como laboratórios de inovações,
percepções antecipadas de seus possíveis impactos, desde que se saiba também
que soluções adotadas em um país não implicam sua adoção em outro, cujas
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especificidades devem sempre ser levadas em consideração (Erbès, Reiss, 1992).
Mais do que há uma década, a cooperação entre polícias e sistemas

judiciários é mais do que imperiosa não apenas em função dos processos
políticos de integração – como demonstra a experiência européia –, mas
também pela relevância crescente dos diferentes tipos de criminalidade
transnacional e do fenômeno do terrorismo. No campo da cooperação
renovam-se os diferentes desafios, pois se trata de acelerar e aprofundar
intercâmbio de informações, de idéias e de procedimentos e, mais complexo ainda,
criar talvez no futuro organismos policiais comuns para funções legais precisas de
interesse comum.

As experiências dos europeus podem ser muito úteis para nós. No
Colóquio Internacional realizado em Paris já em 1992, reunindo cerca de 450
estudiosos do mundo todo, ficaram evidentes alguns desafios colocados para a
cooperação em segurança pública: harmonização dos métodos de trabalho; das
culturas profissionais; da legislação, sobretudo relativa à proteção de dados;
consolidação de normas e valores, fundamentos das sociedades ocidentais;
soberanias nacionais.

No mundo de hoje, o termo governança abrange todas as dimensões e
aspectos por meio dos quais um país é governado. Quando suas instituições
vitais funcionam mal, estão abertos os caminhos para os abusos de autoridade
e de poder para benefício privado. As instituições públicas funcionando melhor
acarretam melhor funcionamento das atividades econômicas e ampliam o bem-
estar social. Esta é a experiência das democracias mais avançadas e este deve ser
o objetivo estratégico permanente da Argentina e do Brasil. Assim, se a boa
governança implica em aperfeiçoar governo da lei, eficiência e “accountability”
do setor público, as questões relacionadas com a defesa, segurança interna e
com a segurança pública adquirem crescente significado econômico.

Da mesma maneira que se pode falar da importância estratégica de
cooperação industrial no âmbito da defesa, deve-se ampliá-la para todas as áreas
da segurança pública, envolvendo indústrias, serviços, ensino, pesquisa e
desenvolvimento tecnológico, particularmente em tecnologias de informação.
Argentina e Brasil podem liderar iniciativas de projetos nessas áreas, inclusive
com apoio internacional.

A estratégia da segurança cooperativa (Araujo, 2001; Rudzit, 2003)
reforça a idéia de que a eficácia nas áreas vitais de funcionamento do Estado
(educação, saúde, justiça, segurança pública, defesa) é um poderoso
componente na riqueza das nações. Por outro lado, são ainda tanto mais atuais
para nós uma síntese de formulações de Jean-Claude Monet, escritas em 1993:
“... necessidade para os responsáveis da segurança de desenvolver uma
abordagem mais rigorosa do que no passado das ameaças à ordem social e à
segurança pública; exigência para os dirigentes da polícia de analisar mais
sutilmente os recursos disponíveis para a ação da polícia e de buscar novas
modalidades de mobilização destes recursos; urgência de restaurar a confiança
dos cidadãos na força pública, e através dela, na solidez e legitimidade das
normas e dos valores que estão no fundamento das sociedades ocidentais.”

O mundo da segurança no diálogo argentino-brasileiro..., Braz de Araujo, p. 7-16



Resultante das discussões neste Fórum, foi constatada a relevância de uma
cooperação mais limitada às experiências do estado de São Paulo e da província
de Buenos Aires. A sugestão será encaminhada pelo Fórum às autoridades
competentes. É começando que se começa.
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La temática de seguridad
Oscar Camilión*

Resumen: El artículo ofrece un análisis global y regional de los
problemas de seguridad que hoy enfrentan la Argentina y Brasil. La
observación central es la ampliación de la agenda de seguridad
regional operada a fines de los 80 y que contrasta notoriamente con
la agenda de seguridad de la Guerra Fría, construida sobre la
cuestión ideología, los conflictos territoriales y el subdesarrollo. La
“nueva” agenda, continúa con los conflictos tradicionales en
términos de territorio, y agrega, principalmente, la cuestión por la
debilidad estatal para construir orden (Haití siendo el ejemplo más
extremo); la violencia y delincuencia organizada en base al
narcotráfico y al guerrilla; las tensiones étnicas en términos de
indigenismo y la agravada situación de pobreza. Este escenario
implica que la división entre defensa (hacia fuera) y seguridad
(hacia adentro) resulta cada vez más difícil de sostener. A este
escenario regional se agrega la agenda global, conformada por la
amenaza del terrorismo internacional y la proliferación de armas de
destrucción masiva.
Palabras Clave: Seguridad, ausencia estatal, narcotráfico, guerrilla,
pobreza, indigenismo, terrorismo.

1. Me parece útil comenzar con algunas referencias cronológicas. En
septiembre de 1958 tuvo lugar la primera reunión regional convocada dentro
del marco de la iniciativa denominada Operación Panamericana que propuso el
presidente del Brasil, Juscelino Kubitschek. Esta iniciativa planteaba el
problema del subdesarrollo económico y sus implicaciones sociales como el
principal problema de América Latina y la más grave amenaza potencial a la
seguridad regional. El gobierno del Presidente Eisenhower respaldó el proyecto
que había contado con un fuerte apoyo argentino. Entre otras novedades, de
esa reunión de Washington surgió el Banco Interamericano de Desarrollo.

El 1 de enero de 1959, Fidel Castro derrocó el gobierno de Fulgencio
Batista. En agosto de 1959 la Quinta Reunión de Consulta de Cancilleres
Americanos se reunió en Santiago de Chile dentro del marco de la Carta de la
OEA. La declaración que allí se aprobó, redactada por el jefe de la delegación
brasileña, Francisco Clementino de San Thiago Dantas, definió la vigencia de la
democracia representativa como requisito para pertenecer a la Organización
regional. Ese texto, en apariencia obvio, preparaba el terreno para novedades
futuras. Los representantes de Castro y Trujillo firmaron la declaración luego
de un incidente violento y pintoresco que los enfrentó.

En septiembre de 1960 la sexta y séptima reuniones de consulta de San

* Oscar Camilión ha sido, entre otros cargos, Ministro de las Relaciones Exteriores, Ministro de la Defensa
e Embajador de la Republica Argentina en Brasil.
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José de Costa Rica aplicaron las sanciones colectivas previstas en el Tratado de
Río al gobierno de la República Dominicana y abrieron así el camino al
asesinato del dictador, practicado con indudable apoyo del gobierno de
Washington. La séptima reunión formuló una advertencia directa a Cuba
condenando la penetración en el hemisferio de lo que entonces se denominaba
el eje chino-soviético.

En agosto de 1961, la Conferencia de Ministros de Economía, dentro del
marco del Cies reunida en Punta del Este, aprobó la iniciativa del presidente
Kennedy denominada Alianza para el Progreso, que se proponía enfrentar vía
cooperación financiera para el desarrollo, la amenaza entonces claramente
presentada por el gobierno de Cuba, que se negó a suscribir el documento.

En febrero de 1962, la Octava Reunión de Consulta de Cancilleres
expulsó al gobierno de Cuba de la OEA con la abstención de Argentina, Brasil,
Bolivia, Chile, Ecuador y México. En el curso del año 1964, la Novena
Reunión de Consulta resolvió el rompimiento colectivo de relaciones
diplomáticas con Cuba luego de la tentativa de asesinado del presidente de
Venezuela en el que apareció implicado el gobierno de Castro.

En 1965, la Décima Reunión de Consulta promovió la intervención de
una Fuerza Interamericana de Paz en la República Dominicana que puso un
freno a la posible ampliación de la influencia cubana sobre ese país.

A fines de los años cincuenta quedaba clara una agenda de seguridad. Los
países de la región evaluaban, por una parte, la necesidad de preservar la
democracia representativa, en ese momento generalizada en América del Sur
por la vía del desarrollo económico. Al mismo tiempo, quedaba claro que todo
el proceso se vería amenazado por la penetración de la Guerra Fría en la región,
vía gobierno de Cuba y la consiguiente radicalización de izquierdas y derechas
en la mayoría de los países. Las tres décadas siguientes centraron en esa agenda
la mayor parte de los problemas de seguridad. Estados Unidos resolvió la
cuestión que más lo afectaba, es decir la conversión de Cuba en una base
misilística soviética de avanzada, con los acuerdos alcanzados en octubre de
1962. Cuba se dedicó a exportar la subversión en la región con instrumentos
como la Olas lanzada en 1964 y el entrenamiento y financiamiento de grupos
subversivos en la mayor parte de los países. Todo ello culminó durante la gran
expansión soviética de los años setenta con la instalación del régimen sandinista
en Nicaragua y la promoción de la guerra interna en El Salvador que recién
movilizó al sistema regional en la reunión de la OEA de octubre de 1981.

2. La temática de seguridad no se agotaba con el capítulo subversión-
antisubversión. Conflictos bilaterales interestatales fueron también materia de
severa preocupación en la región y a veces fuera de ella. También conviene aquí
recordar algunos hechos que no fueron necesariamente de conocimiento público.

En julio de 1976 luego de hacerme cargo de la embajada argentina ante el
gobierno del Brasil tuve una conversación con quien era el agregado
aeronáutico de la embajada quien me preguntó cómo pensaba orientar mi
gestión. Le expliqué que consideraba indispensable llegar a un acuerdo en
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torno del conflicto Corpus Itaipú, lo que me parecía perfectamente factible. Mi
interlocutor me escuchó y formuló este comentario: “Ojalá que tenga éxito,
Embajador, porque de lo contrario tendremos que bombardear Itaipú.”

Dos años más tarde, el 20 de diciembre de 1978, recibí un mensaje ultra
secreto de la cancillería que me instruía, salvo orden en contrario, informar a la
cancillería brasileña luego de transcurridas cuarenta y ocho horas, que las Fuerzas
Armadas argentinas iniciaban en ese momento operaciones militares con Chile.

En enero de 1981, de regreso de un breve período en Río de Janeiro, un
funcionario de Itamaraty me esperaba al pie del avión para conducirme a una
reunión urgente de los países garantes del Protocolo de Río de Janeiro ante los
hechos militares iniciados por Ecuador en la zona de la cordillera del Cóndor.
Durante cuarenta y ocho horas estuvimos reunidos en el despacho del Secretario
General de Itamaraty, João Clemente Baena Soares, debido a la ausencia del país
del Canciller Saraiva Guerreiro, juntamente con los embajadores de Chile y
Estados Unidos, hasta que se llegó a la solución que restableció el status-quo ante.

El 2 de abril de 1982, fuerzas armadas argentinas invadieron las Islas
Malvinas, lo que provocó la más importante confrontación armada
convencional que tuvo lugar en la región desde la Segunda Gran Guerra con
implicaciones diplomáticas en la OEA, en las Naciones Unidas y en las
relaciones bilaterales de la Argentina con muchos países del área.

3. Este breve repaso, por supuesto limitado, de un pasado bien reciente
permite hacer un balance de lo que cambió en materia de seguridad en la región
en general, y, desde luego, en el área geográfica del Mercosur.

Con el fin de la Guerra Fría se diluyeron gran parte de las amenazas que
enfrentaban los países democráticos de la región. Por supuesto, una amenaza al
régimen de gobierno democrático debe ser considerada una amenaza a la
seguridad. Hoy la totalidad de la región está gobernada por regímenes
democráticos o, al menos, ha eliminado las dictaduras autocráticas, civiles o
militares, con la sola excepción de Cuba. Esto se vincula de manera directa con
el fin de la Guerra Fría, con el fin del apoyo soviético a las acciones subversivas
de inspiración marxista leninista y con la consiguiente retirada del respaldo
norteamericano a los gobiernos dictatoriales anticomunistas.

Esto no quiere decir que no existan personas o grupos todavía enamorados
de las consignas decimonónicas que en Europa inspiraron las utopías del siglo
veinte, devenidas una vez llevadas a la práctica en regímenes dictatoriales
totalitarios. Pero con la conversión de Rusia y China en potencias
fundamentalmente interesadas en la preservación del status quo, aquellas
personas o grupos no pueden ser consideradas amenazas a la seguridad en el
sentido en que lo fueron sus antecesoras del siglo pasado. Los movimientos de
resistencia que suscita la globalización tipo Seattle o Génova, las
manifestaciones de protesta organizadas en especial por ONGs contrarias al
capitalismo o a los Estados Unidos no son ni los ERP Montoneros, FLNs,
Brigadas Rojas, Baader Meinhof del siglo XX. La violencia organizada subsiste,
desde luego, pero en un contexto totalmente diferente.
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En cuanto a los conflictos tradicionales entre Estados, en América Latina
tuvieron siempre que ver con cuestiones de límites. Como la nacionalidad se
define básicamente en el continente sobre la base del marco territorial, todo lo
que amenazara a ese marco significaba una amenaza a la seguridad nacional. La
consolidación de las fronteras en el último decenio del siglo veinte ha sido en
ese sentido un hecho de enorme importancia. Chile y la Argentina y Perú y
Ecuador pusieron fin a los conflictos más peligrosos. Lo mismo cabe decir de la
Argentina y el Brasil: la discrepancia sobre las hidroeléctricas era en definitiva
un problema de fronteras y de zonas de influencia disimulado.

Hay todavía dos fronteras calientes en términos tradicionales. Una es la de
Bolivia y Chile, otra la de Colombia y Venezuela, tanto en tierra como en el
mar. En este último caso, la delimitación en el mar, estamos ante un problema
de tipo clásico; en el otro, más bien se trata de un problema de ausencia de
Estado. Esto nos pone en la antesala de los problemas de seguridad que se
plantean en el siglo XXI para los distintos países de la región.

4. La soberanía es un concepto territorial. Como diría Hermann Heller,
llamamos soberano al poder jurídicamente supremo y normalmente más fuerte
dentro de un territorio. Denominamos Estado a la organización que posee
dicho poder soberano y le atribuimos en la fórmula de Weber el monopolio del
uso legítimo de la fuerza.

La soberanía es un concepto jurídico, pero también de hecho. Puede
ocurrir que el Estado encuentre dificultades en el ejercicio de su fuerza, sean
temporales o territoriales. El poder estatal, a través de sus organismos de
seguridad puede controlar durante todo el tiempo todo el territorio o puede
hacerlo parte del tiempo o puede ejercerlo en parte del territorio. La inmensa
mayoría de los problemas de violencia que existen en el mundo de hoy derivan
de la parcialidad en el ejercicio de la soberanía nominal lo que se agrava cuando
existen diferencias étnicas, religiosas o lingüísticas.

En América del Sur tenemos hoy varios casos en los que la principal
amenaza a la seguridad resulta del ejercicio intermitente o geográficamente
limitado del poder estatal. El caso más evidente es, desde luego, Colombia. La
presencia sólo parcial del Estado determina la aparición de otros candidatos a
cumplir con las funciones que le son inherentes, en particular el ejercicio de la
fuerza. Esos candidatos son, como el Estado, organizaciones cuya naturaleza
puede ser política, criminal o una combinación entre ambas. Si a esto se le suma
la posible conexión con el fenómeno global del terrorismo, la cuestión adquiere
una gravedad tal que puede convertir el caso de Colombia en uno de los más
relevantes del escenario internacional. De hecho no lo es hoy por la aparición
del fundamentalismo global islámico y las guerras mayores que ha provocado.

La situación del estado colombiano no es un fenómeno histórico inédito.
Puede cotejarse con cualquier estado europeo moderno en los tiempos de lucha
del poder monárquico con los señores feudales o del estado chino gobernado
por el Kuomintang durante los primeros tiempos de la revolución comunista o
del Vietnam durante la guerra entre las autoridades de Saigón y el Vietcong. En
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Colombia hay un componente heredado de la propia historia y un rezago de la
ideología marxista en la jefatura de las Farc. Pero el dato nuevo es la aparición del
poder territorial del narcotráfico y su alianza con la guerrilla. En septiembre de
1982 me tocó participar en una reunión muy reducida organizada por el
Arzobispo de Medellín sobre temas de seguridad regional. Ninguno de los
extranjeros allí presentes habíamos oído hablar de Pablo Escobar. El ex presidente
Pastrana Borrero, que formaba parte del grupo, describió el personaje y su poder
en términos que resultaban casi increíbles a sus interlocutores. Dos años antes,
conversando informalmente y a título personal con el canciller Saraiva Guerreiro
le había expresado mi preocupación por el gobierno boliviano de García Meza y
la vinculación de los militares bolivianos con el narcotráfico. Saraiva me contestó,
con su inteligente bonhomía, “Fica tranqüilo: a Bolívia fica muito longe.”

En verdad, recién a mediados de los años ochenta, la vinculación entre la
guerrilla y el narcotráfico y la crisis de los estados andinos actualizó un nuevo
mapa de seguridad. Sendero Luminoso planteaba en Perú problemas semejantes
a los de la guerrilla colombiana. En la región amazónica de Bolivia el poder
central había sido reemplazado por los grandes productores de droga. En vastas
regiones de esos tres países, el Estado había dejado de ser la organización
normalmente más fuerte.

No vamos a comentar aquí en detalle la situación colombiana y menos el
plan Colombia promovido por el gobierno de Estados Unidos, pero al menos
cabe señalar algunas reflexiones.

Ninguna estrategia seguida hasta ahora por el gobierno de Bogotá ha
conseguido mejorar el problema. Por el contrario, éste se ha deteriorado a niveles
difíciles de comprender desde el exterior. Las dimensiones de violencia y
criminalidad han alcanzado niveles inéditos. Nuevas formas éticas y religiosas,
estas últimas simbolizadas por la Virgen de los Sicarios, sólo provocan menos
asombro que la visita del entonces presidente de la Bolsa de Nueva York Richard
Grosso al “ministro de finanzas” de las Farc. Esta especie de blanqueo público en
imagen del blanqueo de dinero ha llevado a algunos a pensar que quienes
controlan el gran blanqueo de dinero en el mercado de la demanda de droga
quieren hacerlo en el mercado de la oferta.

El Plan Colombia en su aspecto militar ha instalado de manera permanente
bases operativas americanas en Ecuador, en Perú, en Panamá y desde luego en
Colombia. La porosidad de las fronteras con Venezuela lleva constantemente a la
generación de incidentes, algunos de los cuales han producido bajas
significativamente altas, sin perjuicio de la inseguridad constante que acecha a
hacendados con propiedades a veces bastante alejadas del límite.

Exagerada o no, la potencialmente creciente presencia norteamericana en la
región reaviva en algunos sectores brasileños la preocupación por eventuales
pretensiones sobre la Amazonia.

Esas percepciones no eliminan al hecho cierto de que la presencia
narcoguerrillera en Colombia crea un problema objetivo de seguridad para Brasil
que se acrecienta por el desenvolvimiento del narcotráfico en el país y las
conexiones indudables entre ‘narcos’ brasileños y colombianos.
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5. Colombia abre sin duda el interrogante de un Estado fallido y una
potencial, aunque altamente improbable, disgregación territorial. En todo caso,
ha quedado en evidencia la terrible amenaza que el narcotráfico representa para
el funcionamiento institucional del país. La corrupción generalizada, los
asesinatos de dirigentes políticos o de funcionarios de todo nivel, los temas de
derechos humanos y sobre todo, la posible resignación de la sociedad ante las
drogas como mal inevitable y fuente fenomenal de riqueza que se expande en
todo el país, son algunos de los elementos que demuestran la profundidad de
esta nueva amenaza contra la seguridad.

Agréguese a ello el problema potencial del contagio. Perú se encuentra de
nuevo amenazado por la creciente debilidad de un gobierno que no consigue
hacer pie y que reabre la posibilidad de una soberanía regionalmente limitada.
Ecuador suma a riesgos semejantes la potencial amenaza de un problema étnico
crecientemente politizado que define otro de los nuevos capítulos de la
seguridad regional.

Sorprendentemente, debe sumarse ahora en este capítulo de debilidad
estatal el caso de Brasil. Durante los años treinta del siglo pasado el Lampião
ponía en evidencia la limitación territorial de la soberanía brasileña. Pero el
problema desapareció con la creciente integración del nordeste a la vida
económica del país. Personalmente escuché en una visita a Bahía a comienzos de
1960, de boca del entonces gobernador Juracy Magalhães, los argumentos
teóricos a favor de la secesión de un postergado nordeste, argumentos que por
cierto Magalhães no compartía. Pero el problema de la soberanía se ha trasladado
hoy a las grandes ciudades. La semana pasada leí con asombro un artículo
dramático de Clovis Rossi en la Folha de S.Paulo que describía la huida de la policía
ante una banda de delincuentes que exhibía una superioridad aplastante en
efectivos y armamento. Es un hecho que las funciones del estado han dejado de
prestarse en buena parte de las favelas de algunas ciudades brasileñas, en especial
de Río de Janeiro. Es otro hecho que esas funciones, incluida la previsión social y
la salud, han sido asumidas por grupos delincuentes en grado similar a la Mafia
siciliana de otros o actuales tiempos. La ausencia en el esquema estatal brasileño de
fuerzas policiales adecuadas para enfrentar esta amenaza, la utilización
circunstancial de las Fuerzas Armadas para enfrentar la delincuencia y las
dificultades que suscita su empleo en tareas para las que no están en realidad
preparadas, crean una situación de seguridad que no tenía antecedentes. Se
suponía que Brasil no era centro de producción ni centro significativo de consumo
de grandes drogas. Esos supuestos han fallado. Las conexiones internacionales, en
especial con la guerrilla colombiana, han abierto un canal internacional que sólo
podrá ser combatido con esfuerzos también internacionales.

6. No parecen existir, por ahora, conexiones directas entre el narcotráfico
regional y el terrorismo fundamentalista de carácter global. A despecho de las
fuertes presencias árabes en América Latina, ese origen étnico no ha dificultado
una integración hasta ahora imposible en Europa. De hecho, Colombia,
Ecuador y la Argentina han tenido presidentes de origen árabe, sin que ello
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hubiera sido, siquiera, tema de campaña electoral. Gobernadores, senadores,
diputados de ese origen se encuentran por doquier. En la Argentina, en un
momento dado, de veintitrés provincias, ocho eran gobernadas por
descendientes de árabes. Es también un dato que en ninguna parte del mundo
las relaciones entre las poblaciones de origen árabe y judío son tan armoniosas.

Sin embargo, en la Argentina se registraron dos atentados terroristas de
gran escala en la década del noventa. Esos atentados, desde luego, suponían
en primer lugar, la transferencia a la región del conflicto global con Israel y
con la comunidad judía. En segundo lugar, también requerían la participación
activa de un Estado fuertemente integrado al movimiento fundamentalista
musulmán. Es asimismo lógico pensar que el Estado elegido como blanco del
ataque hubiera advertidamente o no agraviado al Estado responsable de la
planificación y financiamiento de las agresiones y, además, pudiera haber sido
considerado un blanco fácil.

Como es sabido, las investigaciones en la Argentina no han llegado a
resultados satisfactorios. Sin embargo, se mantienen activos los pedidos de
extradición de varios funcionarios y ex funcionarios de la embajada iraní en
Buenos Aires. La mayoría de los observadores cree, además, que en la
organización y ejecución de los ataques participó personal radicado transitoria
o permanentemente en la zona denominada de la Triple Frontera.

No hay duda que el grado de amenaza eventual proveniente de esa región
ha disminuido desde los esfuerzos tripartitos a nivel oficial comenzados desde
1995. También es cierto, sin embargo, que Ciudad del Este no es una zona que
pueda considerarse plenamente controlada por el estado paraguayo. El
movimiento de dinero que tiene lugar allí es demasiado grande. Las
posibilidades de blanqueo de capitales de oscuras procedencias son indudables.
Que la región se presta para el contrabando de vehículos, falsificación de
documentos, otros tipos de contrabando, tráfico de armas, de mujeres o de
menores parece difícil de discutir. Como también es posible que del área se
faciliten financiamientos a grupos internacionales indeseables. Existen versiones
que aseguran que cuando Estados Unidos se vea menos comprometido en Irak,
prestará nueva atención a la Triple Frontera.

Pese a los atentados en Buenos Aires parecería que la región no es blanco
prioritario del terrorismo fundamentalista. Éste opera siempre con alguna
fundamentación, aunque sea difícil de comprender y mucho menos de
compartir. Sin embargo, tanto la Argentina como Brasil están comprometidos
en la lucha global contra el terrorismo y eso obliga como mínimo a poner a
disposición de esa lucha todos los esfuerzos de inteligencia y recursos
informativos que sean posibles. Esto supone caminar sobre un campo minado
con los riesgos consiguientes.

7.Hicimos antes una referencia a la delincuencia organizada como una nueva
amenaza a la seguridad. Por de pronto quiero señalar que no me parece útil
emplear mucho tiempo en la distinción de las funciones estatales de defensa y
seguridad. En principio es claro que la defensa hace a lo militar y se refiere a la
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preservación de amenazas externas, mientras que la seguridad hace a lo policial y
se refiere ante todo a la protección de la seguridad de los ciudadanos. Pero
comenzando porque el principal organismo de la comunidad internacional se llama
Consejo de Seguridad, siempre ha sido muy difícil trazar líneas claras entre lo que
es defensa y lo que es seguridad. En la Argentina, donde existe una ley de defensa
nacional y una ley de seguridad interior, la preocupación principal ha sido política
y referida al último gobierno militar. Se trataba de excluir a las fuerzas armadas de
cualquier intervención en la seguridad interna, incluso o si se quiere empezando
por las tareas de inteligencia interior. Sin embargo en la práctica todo se vincula a
la forma como cada país tiene organizadas las tareas de defensa y seguridad. Por
ejemplo, Brasil no tiene una fuerza del tipo de los carabineros argentinos o
chilenos, montados sobre modelos europeos. Tampoco tiene una policía federal de
las dimensiones de la Argentina, montada sobre el modelo del FBI. Por lo tanto,
las Fuerzas Armadas tienen una zona de acción mucho más amplia. No hay una
Prefectura para hacer la policía de los ríos, separada de la Armada. Pero aún hoy,
en la Argentina, será cada vez más difícil separar las tareas de seguridad y defensa,
en especial en el área de la inteligencia.

La delincuencia ha experimentado un crecimiento cualitativo que se expresa
en los recursos financieros de que dispone, en las tecnologías que puede utilizar y
en los niveles de armamento a que puede acceder. El narcotráfico es sin duda el
más lucrativo negocio ilícito de la historia humana. Si siempre ha sido posible
constituir bandas equivalentes a los hombres de honor de las mafias de modelo
siciliano, lo que puede reclutar hoy un capo narcotraficante es cualitativamente
superior. Al mismo tiempo, en una época de quiebre de valores éticos
fundamentales, la implacabilidad de los sicarios no reconoce ningún límite. Es
posible acceder a cualquier tipo de armas por vías legales o ilegales. Hace algunas
décadas se produjo en Los Angeles un famoso episodio donde delincuentes
fuertemente armados con armas de guerra asaltaron una sucursal del Bank of
America. Durante 11 minutos mantuvieron el control de la situación rodeados
por un gran número de policías que enfrentaban a la pareja delictiva con armas
de puño, ya que la ley no permitía otras. Finalmente, el episodio terminó con
una intervención del SWAT y con reformas que permitieron el uso de
armamentos adecuados. En América Latina y desde luego en Brasil y la
Argentina, es penosamente frecuente la inferioridad de condiciones con que las
policías deben combatir a la nueva delincuencia.

Tanto en su variante terrorista como en la criminal común, una nueva
amenaza a la seguridad será planteada por la guerra informática. En los
excelentes diálogos de Giovanna Borradori con Jürgen Habermas y Jacques
Derrida sobre “La Filosofía en una época de terror”1, el filósofo franco-argelino
recientemente fallecido plantea con espanto la posibilidad, para él una práctica
certeza, del recurso a la guerra informática por parte del terrorismo. Así como
el atentado suicida, la guerra informática puede ser un arma de los pobres,
capaz de desarticular sectores fundamentales de la actividad de defensa, policial,

1 BORRADORI, G. La Filosofía en una Época de Terror. Diálogos con Jürgen Habermas y Jacques Derrida.
Buenos Aires: Taurus, 2004.
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financiera o judicial de un Estado. El progreso en la informática ha convertido
en rehenes a quienes la utilizan. El caos que puede crearse por ejemplo en el
sistema de comunicaciones o en el de transporte de cualquier país, en los
aeropuertos o en los bancos, pasará tarde o temprano a convertirse en una
preocupación mayor que las guerras químicas o biológicas, sólo superado en
dimensión de amenaza por la posibilidad de un ataque nuclear o radiológico.
De más está decir que para la hipótesis de un ataque informático, tanto la
Argentina como Brasil se encuentran en un estado de indefensión total.

En uno de los debates entre ambos candidatos presidenciales
norteamericanos hubo un punto en el que la coincidencia superó a las
profundas discrepancias que los separan. Preguntado John Kerry de su opinión
sobre la mayor amenaza a la seguridad respondió sin vacilar: la proliferación de
armas de destrucción masiva. George W. Bush manifestó que coincidía con su
rival, con el agregado de “en manos de grupos terroristas”. Es este un punto
en el que coincide la prácticamente totalidad de la opinión mundial
comenzando desde luego por las grandes potencias.

En la región, parece que el problema está hace mucho superado. Tanto las
armas químicas como las biológicas han sido excluidas de cualquier programa
militar. En cuanto a las armas nucleares, Brasil y Argentina poseen las técnicas
propias para producir agua pesada y para enriquecer y reprocesar uranio. Ambos
países fueron sumamente renuentes a suscribir tanto el TNP como a ratificar el
Tratado de Tlatelolco. La Argentina cambió de parecer después de 1991 y
terminó por convencer a Brasil de la conveniencia de no alejarse de la inmensa
mayoría mundial en este asunto delicado, así como en el acuerdo misilístico.
Previamente, desde las negociaciones iniciadas en 1979 por el presidente de
Nuclebras, el Embajador Paulo Nogueira Batista y el de la Comisión Nacional
de Energía Atómica, Almirante Carlos Castro Madero, ambos prematuramente
fallecidos y culminados con el Tratado suscrito por los presidentes Sarney y
Alfonsín. Brasil y la Argentina habían arribado a una especie de Acuerdo
Bilateral de no Proliferación basado en el mutuo control. Últimamente las
reticencias brasileñas en materia de inspecciones de su programa de
enriquecimiento han abierto algunos interrogantes que conviene despejar. Este
es un tema peligroso sobre el que se requiere absoluta transparencia so pena de
replantear algo innecesario que se presta a suspicacias.

La Argentina y Brasil no pueden hacer razonablemente otra cosa que
asociarse sin reservas a la campaña mundial contra la proliferación de armas de
destrucción masiva y de sus medios de transporte. A la Argentina le costó
bastante esfuerzo despejar la desconfianza que suscitó con su asociación con
Irak y Egipto en el proyecto Cóndor II.

8. Las diversas formas de amenazas a la seguridad requieren mecanismos
de prevención y represión que no pueden organizarse sin comprender las
causas que motivan la inseguridad. ¿Qué es lo que puede mover a individuos
y grupos a amenazar la estabilidad o la subsistencia de otros grupos
destinatarios de sus ataques?
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Como observa Habermas en las arriba comentadas conversaciones sobre
el papel de la filosofía en una época de terror, el proceso de globalización de
nuestros días, extendido geográficamente por los cambios dramáticos en
transportes y comunicaciones y profundizado por la implacable revolución
tecnológica, en especial la informática, ha acentuado la disparidad entre
beneficiarios y perjudicados por dicho proceso. Enfrenta, por otra parte y
como nunca en el pasado, a numerosas comunidades con la amenaza de un
cambio radical de formas y estilos de vida que no garantizan mejoramientos
perceptibles, al contrario de lo que ocurría en los procesos más lentos de
cambio que ocurrieron en Europa. El miedo a perder lo propio, reemplazado
por algo ajeno que se percibe además como pecaminoso o despreciable, suscita
reacciones defensivas que pueden fácilmente pasar a la ofensiva. Ya Tucídides
identificaba al miedo como una de las tres causas de la guerra. En nuestro
tiempo, el miedo a la pérdida de la propia identidad es motor de buena parte
de las actividades políticas, sobre todo en los países donde se plantean
problemas de unidad racial, lingüística o religiosa. Diluir la identidad
comunitaria en el marco más nebuloso de la ciudadanía no es un tránsito fácil.

El comunismo tenía su propuesta propia para seducir a los perjudicados
en el proceso de globalización que Marx había entrevisto con singular claridad.
Pero como lo demostró la experiencia soviética, tal solución era también un
proceso de modernización radical que suscitó eventualmente reacciones
semejantes a las que vemos hoy en día. El fracaso soviético en Afganistán tuvo
las mismas raíces que explican las dificultades de Estados Unidos en Irak. A su
vez, el componente religioso de un credo dinámico y activista como ha sido
siempre el islamismo, ha dado a la reacción antimoderna, si se quiere a la
reacción antiilustración, un componente nuevo. Ese componente es el odio.

La lectura del texto de la Jihad lanzada en 1998, tres años antes del 11 de
septiembre, por Osama Bin Laden y otros cuatro altos dirigentes, es un
programa de acción y una explicación tanto psicológica como histórica de los
mecanismos que movilizan la forma más característica del terrorismo global. El
odio como componente de las actitudes políticas no ha tenido demasiados
analistas en el campo de la historia de las ideas. Pero basta recordar el famoso
capítulo de El Príncipe, cuando Maquiavelo luego de haber recomendado al
gobernante ser temido antes que amado, introduce una advertencia: pero no
debes ser odiado porque el que te odia te matará ya que no le importará morir.

Ni Marx ni Lenin ni Mao eran enemigos de la modernización. Eran
estrictamente globalistas y pensaban en términos mundiales. Por eso, el tipo
de amenaza a la seguridad, desde luego desde el punto de vista del occidente
capitalista, era convencional y apoyada en Estados. Se trataba de algo no
difuso, radicalmente diferente del terrorismo de nuestros días que es difuso,
inasible, y en última instancia básicamente no estatal.

9. Un dato nuevo en la lucha contra la modernidad en América Latina lo
constituyen los movimientos indigenistas. Por supuesto, el problema indígena
en la región es muy diverso. Bolivia, Perú, Ecuador y Colombia plantean
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situaciones distintas a Venezuela, Brasil, Argentina o Uruguay. Chile tiene un
problema localizado, potencialmente serio, pero de menor dimensión.
Paraguay es una nación altamente integrada a despecho de la dualidad guaraní.
Guyana tiene serios problemas potenciados por su incorporación a la
Conferencia Islámica, de la que también forma parte Surinam.

Bolivia es un país bilingüe o trilingüe si se quiere, con profundas
diferencias étnicas y con potenciales problemas de unidad nacional. En
Ecuador, la división social que acentúan las reivindicaciones indígenas no parece
estar en condiciones de ser adecuadamente controlada por el poder
crecientemente debilitado del gobierno central. En Perú la profunda división
étnica parece haber agravado los problemas potenciales bajo la gestión del
actual presidente a pesar de sus aparentes logros económicos. En Colombia el
tema indígena existe aunque en proporción menor. Tirofijo es evidentemente
un aborigen. Pero aunque nunca visitó Bogotá, su movimiento tiene un perfil,
al menos parcial, suficientemente moderno como para recibir al presidente de
la Bolsa de Nueva York.

¿Pueden estas divisiones étnicas plantear problemas serios de seguridad? La
respuesta es: probablemente sí. Las identidades de estas poblaciones parecen
hoy relativamente poco comprometidas con el Estado territorial, que es el crisol
de las nacionalidades latinoamericanas. El indigenismo ha generado además una
ideología que alienta a grupos con fuerte financiamiento extranjero, europeo, y
que son activos incluso en la Argentina donde la población autóctona es muy
pequeña. Por supuesto que hay también intereses económicos en juego, ya que
las poblaciones indígenas tienen títulos a hacer valer muchas veces vulnerados,
lo que ocurre tanto en la Argentina como en Brasil.

Entre tanto, la exaltación del pasado indígena, la crítica a la conquista y
colonización europea, la pretendida resurrección de lenguas autóctonas no
como esfuerzo filológico valioso sino como reivindicación política, son
instrumentos de protesta antimoderna que, aliados a la pobreza extrema que
afecta a la mayor parte de la población india, puede ser fuente de serios
problemas futuros. En todo caso, el caldo de cultivo está disponible.

10. Ese componente antimoderno se alía con facilidad con los reclamos por
la creciente desigualdad y la creciente pobreza. La pobreza de nuestros días, en un
contexto de creciente urbanización, alienta procesos nuevos. La marginalización
de extensos sectores sociales, la práctica imposibilidad de integrar a una buena
parte de las juventudes en los sistemas de educación y de trabajo alimenta de
manera explosiva las tendencias al terrorismo y a la violencia.

En la Argentina de hoy el tema de la violencia y la inseguridad se ha
convertido en el principal factor de amenaza a la gobernabilidad y a la
estabilidad institucional. La zona más crítica es la del gran Buenos Aires, donde
el 80% de los jóvenes crecen en hogares gravemente distorsionados. Sólo el 17%
de las familias en la zona más vital de la política argentina, pueden considerarse
estables y normales. Esta pobreza no es la misma pobreza del Brasil de los años
cincuenta. Tiene un dinamismo y una potencialidad de violencia y acción frente
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a la cual las armas tradicionales del dispositivo de seguridad estatal tienen cada vez
menor capacidad de disuasión. El enfrentamiento de estas situaciones con
soluciones clientelistas, como lo ha hecho la Argentina con los planes
distribucionistas lanzados en el año 2002, puede paliar una situación de extrema
urgencia capaz de engendrar violencias mayúsculas, pero crea problemas futuros
casi insolubles.

En países como Brasil y la Argentina no hay duda que la pobreza y el
subdesarrollo constituyen la fuente principal de inseguridad y violencia político-
social. Volvemos al cuadro de análisis de 1958, el de la Operación Panamericana,
sólo que con la población triplicada y con las aglomeraciones urbanas convertidas
en realidades sociales de un nuevo tipo para las que los gobiernos tienen pocas
respuestas. La proliferación de grupos como Los Sin Tierra, los Sin Techo y las
distintas formaciones involucradas dentro del Movimiento Piquetero suscitan por
parte del Estado una especie de resistencia pasiva, el enfrentamiento de la actividad
ilegal de esos grupos con una especie de barrera de caucho que intenta con razón
evitar formas violentas de represión pero a costa de la renuncia a la vigencia de la
ley. Lo que, por supuesto, concluye en la vulneración de derechos elementales de
la mayoría y en una sensación generalizada de inseguridad.

Que la pobreza es el factor fundamental de inseguridad lo demuestra inclusiva
la exposición de los países a desastres naturales. La República Dominicana no es un
país rico, pero su situación es incomparablemente mejor que la de su desdichado
vecino, Haití. El huracán Jeanne mató 17 personas en la República Dominicana
pero acabó con miles en Haití, país devastado por décadas de dictadura y
demagogia, hasta el punto de convertirlo en lo más parecido que exista en la región
a la idea de un estado fallido o inviable.

Haití puede considerarse como un test regional al mismo tiempo que una
especia de reducción al absurdo de los problemas que podían anticiparse en los
años cincuenta por hombres como Hélio Jaguaribe, Augusto Federico Schmidt,
Santiago Dantas, o Arturo Frondizi. Por primera vez, Brasil, Chile y la Argentina,
dentro del marco de una operación de las Naciones Unidas, han asumido
responsabilidades muy series en un difícil proceso de nation building. La decisión
de los gobiernos ha sido correcta. No podía permitirse la persistente presencia de
un agujero negro en la región, por más lejano que Haití parezca desde esta latitud.
No cabe duda que su condición de estado fallido crea un problema de seguridad
regional, al menos como lo planteaban en otras condiciones históricas, las crisis
centroamericanas que invitaban las intervenciones unilaterales de los Estados
Unidos. Nuestros países en Haití han reemplazado a Estados Unidos y le han
prestado un gran servicio. La intervención norteamericana de 1994, con su fracaso
final, puso en evidencia que aún el restablecimiento de un presidente
democráticamente electo y destituido por un golpe de estado no es garantía de
solución contra el subdesarrollo y la violencia.

No hay motivos para hacerse ilusiones sobre la dificultad de la tarea
asumida en Haití y sus costos potenciales humanos, económicos y de prestigio.
Puede ser muy alto. Pero América Latina, que es la región del mundo en
desarrollo que más posiciones ha perdido desde el fin de la última guerra, mal
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podría pretender quedar exenta de los problemas de seguridad que en distintos
contextos amenazan hoy a Nueva York y Moscú, a Nueva Delhi o a Karachi, a
Indonesia, Filipinas o Madrid. Y que tiene que prepararse no cabe duda porque
para referirnos al problema de seguridad que hoy más conmueve al mundo, el
terrorismo global, lo que a éste define es el futuro. Una nueva cita de Jacques
Derrida: “Hay traumatismo sin duelo posible cuando el mal viene de la
posibilidad de que lo peor esté por venir, de la repetición por venir pero mucho
peor. El traumatismo es producido por el porvenir, por la amenaza de lo peor
por venir más que por una agresión pasada y terminada.”2

2 BORRADORI, op. cit., p. 146.
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O Mercosul não é para
principiantes
José Botafogo Gonçalves*

Resumo: Este artigo analisa o processo de integração sul-
americana; em especial, o futuro do Mercosul a partir da
perspectiva de seus sócios-maiores, o Brasil e a Argentina. O
trabalho faz um recuo histórico político-econômico das políticas
praticadas pelos dois países, avaliando as diferenças estruturais que
ainda persistem no campo bilateral. A partir da enumeração de
algumas dessas diferenças, procura-se identificar medidas que
tenham sentido estratégico a serem negociadas entre os dois, no
intuito de superar os efeitos paralisantes que marcam a conjuntura
de crise do Mercosul. Segue-se, então, apresentando medidas
conciliatórias que solucionem esses impasses e façam o Mercosul
avançar. Por fim, propõe-se uma ação conjunta entre o Centro
Brasileiro de Relações Internacionais (Cebri) e seus congêneres na
Argentina, Paraguai e Uruguai para que suas contribuições sejam
diretamente encaminhadas para a Secretaria Pró-Tempore do
Mercosul e se convertam em práticas políticas.
Palavras-chave: Mercosul, integração, Brasil e Argentina, Infra-
estrutura, Institucionalização.

O Mercosul vive, hoje, momentos difíceis, reflexos de causas conjunturais
e estruturais que, se não superadas e resolvidas, comprometerão seriamente a
relevância da instituição como promotora da integração regional e do
desenvolvimento de seus países-membros. Desde 1998, com o modesto
crescimento brasileiro, o Mercosul mergulhou numa crise conjuntural sem
precedentes, afetando gravemente a Argentina (perda de 20% do seu produto
bruto), o Uruguai e o Paraguai.

A conjuntura atual parece bem mais promissora para os quatro países da
região, segundo estimativas de órgãos multilaterais como o BID e Cepal, ou
nacionais de cada país. São boas notícias, mas revelam uma excessiva dependência
da instituição Mercosul de situações conjunturais que, como sabemos, tendem a
ser cíclicas. Em outras palavras, o Mercosul não tem conseguido agir, como
instituição regional, com suficiente força e eficácia para contrabalançar os efeitos
inibidores do desenvolvimento econômico e social provocado por conjunturas
recessivas. O grande termômetro dessa fragilidade institucional se mede pelo
volume e natureza do comércio bilateral Brasil e Argentina.

Desde 2003, com o início da recuperação argentina, o comércio bilateral
voltou a crescer, em particular as exportações brasileiras, embora exibindo
novos e inusitados elementos, a saber: a) reversão da tendência histórica de
* José Botafogo Gonçalves é presidente do Conselho Curador do Cebri e foi embaixador na Argentina
de 2002 a 2004. Nota: Este artigo foi concluído em agosto de 2006.
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saldos comerciais a favor da Argentina; b) primarização das exportações
argentinas, com queda do componente de manufaturas industriais associadas a
uma tendência pouco dinâmica nas vendas de trigo e petróleo; c) a adoção,
pelas autoridades argentinas, de um leque de medidas restritivas às exportações
brasileiras (quotas, licenciamento não automático, barreiras técnicas) que
ameaçam implodir de vez com a zona de livre comércio do Mercosul.

Parece um paradoxo que a Argentina, em plena fase de recuperação de sua
economia, venha tomando medidas restritivas às exportações brasileiras em
grau e amplitude inéditas. Será necessário um recuo histórico político-
-econômico de políticas praticadas pelos dois países para buscar compreender
tal paradoxo. Enumerarei a seguir algumas diferenças estruturais, tanto políticas
como econômicas, que ainda persistem no campo bilateral, a despeito da
existência do Mercosul:

1. Composição dos setores agrícola e industrial nacionais na formação do PIB:
enquanto o Brasil, desde 1950, tenha buscado, até em excesso, praticar uma
política de acelerada industrialização de sua economia em todas as suas etapas
(bens de consumo não-duráveis, duráveis, insumos industriais, bens
intermediários, indústria pesada), a Argentina, no mesmo período, flutuou na
adoção de políticas que penalizavam fortemente o setor industrial nacional e
favoreciam as importações ou na proteção de setores nacionais ineficientes
(infra-estrutura) com fortes subsídios do tesouro;

2. Destino das produções agrícola e industrial: no Brasil as exportações
agrícolas estavam concentradas no café e no açúcar, sendo o principal cliente os
Estados Unidos da América. Na Argentina, as exportações de lã, carnes e trigo
tinham como principal destino a Europa;

3. Abastecimento do mercado interno: a política brasileira sempre favoreceu o
abastecimento do mercado interno e penalizou as exportações. Basta lembrar que
em 1950 o Brasil tinha uma população de 50 milhões de habitantes e hoje tem 180
milhões. A Argentina sempre favoreceu o abastecimento do mercado externo,
facilitado pelo baixo crescimento demográfico. Em 1950, a Argentina tinha 18
milhões de habitantes, hoje tem 35 milhões.

4. Papel da burguesia: a burguesia brasileira soube aproveitar as condições
favoráveis oferecidas pela política de substituição de importações e proteção
tarifária elevada, em vigor por quatro décadas, para desenvolver um forte
sentimento nacionalista e desenvolvimentista, ainda que às custas de certo
atraso tecnológico, ineficiência competitiva e brutal concentração de renda. A
burguesia argentina, na falta de políticas consistentes, desenvolveu uma cultura
mais rentista que produtiva, dando precedência ao financeiro sobre o produtivo
e buscando padrões de consumo de nível europeu elevado, o que se reflete na
arquitetura e urbanismo, no mobiliário, na indumentária, na posse de carros de
luxo e na gastronomia de alto conteúdo protéico;

5. Não-interligação da infra-estrutura de transporte e comunicações: todo o
sistema ferroviário argentino-brasileiro só tinha em comum sua destinação
atlântica. Eram, e ainda são, sistemas paralelos que não se encontram nem no
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infinito, até mesmo por razões militares;
6. Diferenças étnicas entre os dois países: até o fim da Segunda Guerra

Mundial, quando foram abandonadas as teorias da superioridade da raça branca
sobre as raças negra, índia e mestiça, o contraste da Argentina branca com o
Brasil mestiço não favorecia a integração das respectivas sociedades;

7. Estruturas jurídicas nacionalistas: Brasil e Argentina mantêm ainda
estruturas jurídicas basicamente estanques, mesmo levando-se em conta o
chamado “patrimônio comunitário” que é o conjunto de decisões do Conselho
do Mercado Comum, que, depois de internalizadas, passam a fazer parte do
patrimônio jurídico nacional. Algum progresso se alcançou com a criação do
Tribunal Permanente de Apelação em Assunção, criado após a reforma do
Protocolo de Brasília.

A enumeração dessas sete diferenças não tem rigor científico, nem é uma
lista exaustiva. O objetivo que persigo com esta enumeração é buscar a
identificação de medidas a serem negociadas entre os dois países que tenham
sentido estratégico, duradouro, de longo prazo, vinculantes nos dois lados da
fronteira e que, no fim, reduzam significativamente os efeitos paralisantes ou
refugiados das fases conjunturais recessivas. A quem cabe a adoção de tais
medidas? Certamente aos respectivos governos, com ativa participação dos
setores privados de ambos os países.

Partindo do geral para o particular, buscarei enumerar os “antibióticos” a
serem aplicados aos pacientes Brasil e Argentina a fim de combater as infecções
que ora afetam a saúde do Mercosul. Faço um esclarecimento preliminar.
Confundo intencionalmente o quadro bilateral Argentina e Brasil com o
destino do Mercosul. Não por discriminação aos outros sócios menores, mas
por plena convicção de que sem um entendimento estratégico eficaz e
vinculante entre os sócios maiores o Mercosul estará destinado a ter uma
existência medíocre ou mesmo, o que seria lamentável, desaparecer.

Objetivos gerais:

a) Trabalhar o conceito de destino comum

Isto implica responder à seguinte pergunta: as políticas argentina e
brasileira de desenvolvimento econômico e social devem ser a resultante de
formulações nacionais autônomas, de preferência não-divergentes, ou há espaço
para uma crescente convergência de políticas negociadas bilateralmente? Em
outras palavras, a prosperidade de ambos os países será mais facilmente
alcançada por adoção de políticas regionais (Mercosul) ou será alcançada apenas
pelo somatório de políticas nacionais de melhor qualidade do que aquelas
praticadas no passado?

b) Como reforçar a institucionalização do Mercosul?

Desde sua criação, debateu-se intensamente nas reuniões do Grupo Mercado
Comum e nas reuniões semestrais do Conselho do Mercado Comum o tema da
adoção de instituições supranacionais que teriam a responsabilidade de administrar
e zelar pela aplicação efetiva das normas aprovadas no âmbito comunitário.
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A tese da supranacionalidade era vigorosamente defendida pelos sócios
menores Paraguai e Uruguai, em especial esse último país, que ademais tinha e
ainda tem a ambição de fazer de Montevidéu a capital do Mercosul, à semelhança
de Bruxelas como capital da União Européia. A pretensão uruguaia sempre
enfrentou sistemática objeção do Brasil e, em menor grau, da Argentina.

Os argumentos brasileiros, pragmáticos e politicamente realistas,
baseavam-se numa dupla consideração. Em primeiro lugar, havia a questão
financeira. A adoção da supranacionalidade implicava na criação de uma
secretaria internacional, com privilégios diplomáticos e uma estrutura
hierárquica piramidal, cujo financiamento se elevaria a alguns milhões de
dólares, inclusive despesas com aquisição ou aluguel de imóveis e equipamentos
de escritório. A situação calamitosa em que se encontravam os Tesouros dos
quatro países sugeria que nenhum governo estava disposto a incluir tais
despesas nos seus respectivos orçamentos.

O principal argumento contrário não era o financeiro, mas sim de
natureza política. A cultura da supranacionalidade é estranha aos
ordenamentos jurídicos brasileiro e argentino, ambos com forte conteúdo
nacionalista. Seria pouco favorável que os Congressos desses países aprovassem
um acordo internacional que introduziria uma restrição efetiva ao conceito de
soberania nacional, a menos que se procedesse a uma reforma constitucional,
hipótese também altamente improvável.

A saída para este impasse reside no abandono da discussão conceitual de
supranacionalidade e sua substituição pela criação de autoridades regionais
setoriais com poder regulatório nos quatro países. Exemplos: a sanidade vegetal
e animal é um objetivo comum aos quatro países membros. Seja como proteção
ao consumidor, seja como fator garantidor das exportações. Por que, então,
não adotar uma só autoridade sanitária regional, com competência nos países
membros e com critérios científicos unificados? Um convênio entre os
Ministérios da Agricultura e Saúde dos quatro países resolveria o problema
jurídico, sem a necessidade de reformas legais e/ou constitucionais. O mesmo
se pode dizer para metrologia, controle de qualidade, normas de segurança,
defesa do consumidor. Uma só autoridade regional pode se ocupar da defesa
comercial extra e intrazona e da defesa da concorrência. O Uruguai, que tem
feito meritório esforço para acolher o Mercosul em sua sede de Montevidéu,
poderia ser o hospedeiro preferencial de tais autoridades regionais.

c) Negociação de metas convergentes no domínio macro-econômico

Os Ministros da Fazenda e Presidentes de Bancos Centrais já acumularam
razoável experiência na discussão de harmonização estatística e convergência de
políticas macro-econômicas, com ênfase no domínio cambial e fiscal. Não
obstante, a marcha desses entendimentos tem sido com freqüência obstaculizada
por emergências conjunturais de cada país membro, particularmente no campo
das negociações das dívidas internas e externas e suas vinculações com organismos
multilaterais de crédito (Fundo Monetário Internacional, Banco Mundial, Banco
Interamericano de Desenvolvimento). A sugestão aqui é criar unidades Mercosul
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nos gabinetes ministeriais, atribuir-lhes a responsabilidade de fixar metas
convergentes de médio e longo prazo e expurgá-las da discussão das negociações
correntes das dívidas, sobretudo as da dívida externa.

d) Definição de estratégia comum no campo agrícola

Diferentemente do que se passa no campo industrial, os países do
Mercosul, Argentina e Brasil em particular, têm enormes vantagens
comparativas e competitivas no campo agrícola. O Mercosul pode se tornar, no
curto prazo, um supridor mundial confiável de alimentos de alto conteúdo
energético e protéico para abastecer os mercados emergentes da Ásia (China,
Índia, Indonésia), além dos mercados coreanos e japoneses.

Há razoável evidência empírica sugerindo um achatamento da curva de
oferta alimentar dos Estados Unidos da América e da Europa Ocidental
(esgotamento da fronteira agrícola, falta de água, contaminação do subsolo). O
Mercosul pode e deve se dotar de uma task force agrícola, com forte
participação dos produtores e trabalhadores rurais, tendo como meta a
definição de objetivos estratégicos no campo da expansão da produção agrícola
que compreendam a sustentabilidade dos recursos naturais a serem mobilizados
para proteção do meio ambiente, melhorias de produtividade, inovação
tecnológica, agregação de valor e promoção social do trabalhador rural. É
surpreendente que, até hoje, nada ou quase nada tenha sido feito neste âmbito.

e) Definição de uma política industrial regional

A única maneira de acabar com as atuais fricções comerciais intrazona que
geram tentações irrefreáveis de medidas restritivas ao comércio reside na prévia
adoção do princípio de um mercado industrial regional unificado, seja para
abastecer os respectivos mercados internos, seja para alcançar grau crescente de
competitividade nos mercados mundiais. Apesar do Brasil ser o primeiro
mercado industrial do bloco, a regionalização da produção industrial vai
permitir o aumento das escalas de produção dos quatro países para maior
benefício dos dois sócios menores. O Uruguai, com 3 milhões de habitantes,
não pode almejar um lugar ao sol na área industrial pensando apenas no seu
mercado doméstico. Inversamente, o Brasil não deve temer uma crescente
importação de produtos industriais de procedência geográfica dos outros três
sócios. Em primeiro lugar, um comércio transfronteiriço de crescente valor
agregado gera maior estímulo a trocas crescentes em ambos os lados da
fronteira. Em segundo lugar, uma definição regional de cadeias produtivas,
explorando as potencialidades de complementação e especialização industriais,
usando instrumentos modernos de out-sourcing regional associado à total
remoção de barreiras burocráticas, sobretudo na transposição das fronteiras,
fará do mercado industrial do Mercosul um forte instrumento de expansão das
exportações para o resto da América Latina e para os grandes mercados da Área
de Livre Comércio da América do Norte (Nafta) e da União Européia.

A fim de evitar a adoção de políticas industriais estatizantes e falsamente
organizadores do mercado, de inspiração “gosplaniana”, caberá aos governos a
adoção de marcos regulatórios regionais, livres de burocracia e com concessões
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preferenciais recíprocas, cabendo aos industriais e centrais sindicais as definições
relativas à complementação e especialização industriais.

f) Investimentos na infra-estrutura

Mesmo supondo que fossem adotadas as sugestões anteriores contidas nas
letras a) a e), de nada serviriam se o Mercosul não vier a superar os gargalos
estranguladores hoje existentes nas infra-estruturas de transporte, de energia e
comunicações. Felizmente aqui as notícias são alvissareiras. Sob a liderança e o
empenho pessoal do presidente Lula, que obsessivamente vem tratando do
tema da infra-estrutura, mecanismos operacionais já se encontram em
movimento. A Iniciativa para a Integração da Infra-estrutura Regional Sul-
-Americana (Iirsa) já elaborou um estoque de programas e projetos a nível sub-
-continental. O BID, a Cooperação Andina de Fomento (CAF), o Fundo
Financeiro para o Desenvolvimento da Bacia do Prata (Fonplata), o Banco
Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e o Banco de
Inversión y Comércio Exterior (Bice) já estão mobilizando recursos para tais
investimentos. Caso o Congresso brasileiro negocie e aprove a Parceria Público
Privada (PPP), capitais externos serão atraídos para gerar produção ao longo
dos eixos modernizados de infra-estrutura, aumentando consideravelmente a
eficiência logística da produção e do comércio exterior não só do Mercosul, mas
de todo o sub-continente sul-americano, com reflexos quase imediatos nas
economias dos dois países associados, como Chile, Bolívia e Venezuela, e mais
adiante Peru, Colômbia e Equador.

Como mencionei anteriormente, esta listagem de “antibióticos” não é
exaustiva, embora já por si muito ambiciosa.

Proposta de ação: Para que este papel não tenha uso meramente
ilustrativo e acadêmico, proponho, agora na qualidade de Presidente do
Conselho Curador do Centro Brasileiro de Relações Internacionais (Cebri),
que este texto seja circulado entre os órgãos congêneres do Mercosul, a saber:
o Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales (Cari), o Consejo
Uruguayo para las Relaciones Internacionales (Curi) e o Centro Paraguayo de
Estudios Internacionales (Cepei). Comentários, sugestões e críticas serão bem-
-vindos. Se todos estiverem de acordo, o Cebri se responsabiliza por sintetizar
todas as contribuições recebidas e encaminhá-las à Presidência Pro-Tempore do
Mercosul como contribuição dessas prestigiosas entidades à próxima Cúpula do
Mercosul, que terá lugar nas cidades de Belo Horizonte e Ouro Preto no
próximo mês de dezembro.
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Apuntes para un debate en torno
de una agenda comun: cambios
en el mapa de la competencia

económica global y su incidencia
en las relaciones entre la

Argentina y el Brasil, y en la
construcción del Mercosur

Félix Peña*

Resumen: El objetivo del artículo consiste en presentar un mapa
global y regional de desafíos económicos internacional que
enfrenta la Argentina para luego proponer lo que debería ser una
agenda de inserción comercial competitiva. Esta agenda, se afirma,
bien podría constituir un marco de intereses compartidos entre la
Argentina y Brasil. El mapa global se conforma de (a) grandes
redes transnacionales de producción y comercio; (b) la
proliferación de acuerdos regionales comerciales; (c) el ingreso de
China y la India al mercado global; (d) las demandas de calidad en
los alimentos y (e) la concentración en pocos estados/regiones de
capacidad para crear reglas de juego del comercio mundial. De este
modo, la Argentina y Brasil deberían contar con un diagnóstico
acertado de la dinámica de la competencia económica global;
incorporar valor intelectual a los procesos productivos y aumentar
la densidad de la conectividad global del país
Palabras Clave: Comercio, inserción competitiva, negociaciones
comerciales, Mercosur

El objetivo de estas notas, es el efectuar algunos apuntes que faciliten un
necesario debate sobre el futuro de las relaciones económicas entre la Argentina
y el Brasil, y sobre sus esfuerzos conjuntos – compartidos por los otros socios –
de construir un Mercosur, a la vez eficaz y creíble.

Entendemos que es un debate que debe ser colocado, al menos, en una
doble perspectiva de análisis. En primer lugar, la de los requerimientos internos
de cada uno de nuestros países en el plano de la transformación productiva y
del esfuerzo de competitividad internacional, todo ello en un marco de

* Félix Peña es Miembro del Comité Ejecutivo del CARI. Director del Instituto de Comercio
Internacional de la Fundación BankBoston y del Núcleo Interdisciplinario de Estudios Internacionales de
la Universidad Nacional de Tres de Febrero.
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democracia y de crecientes expectativas de los ciudadanos, por mayor bienestar,
equidad y cohesión social. Son estos, requerimientos que en ambos casos – el
de la Argentina y el del Brasil – presentan similitudes pero también notorias
diferencias. No las abordaremos en esta oportunidad. Pero es preciso tenerlas
en cuenta en todo intento orientado a crear bases sólidas, para un trabajo
conjunto de ambas sociedades que tenga un contenido económico, pero
asimismo, una clara finalidad política y que esté proyectado hacia el futuro. Y,
en particular, que sea un trabajo conjunto que produzca ganancias para todos
los socios. De ellas dependerá, en gran medida, su necesaria legitimidad social.

En segundo lugar, el debate debe ser colocado en la perspectiva de los
desafíos y oportunidades que plantean a nuestros países, una realidad
internacional en la que se observan tendencias profundas que están cambiando,
significativamente, el mapa de la competencia económica global, como así
también el de las negociaciones comerciales internacionales.

Estos apuntes estarán colocados en esta segunda perspectiva y
obviamente, lo haré tomando en cuenta mi visión sobre los intereses de la
Argentina. Del necesario debate deberían aflorar diferencias y similitudes,
tanto en los puntos de vista como en los intereses nacionales. El objetivo
debería ser que ellos no sean necesariamente iguales. Pero sí que sean
compatibles entre sí en un cuadro de ganancia mutua.

Al respecto, debemos comenzar por tener presente que la proyección al
mundo de la capacidad de producir bienes y de prestar servicios, es una de las
cuestiones prioritarias de la agenda de la sociedad argentina. Debemos suponer
que también lo es para nuestros socios estratégicos. Es crecientemente
reconocida como una de las cuestiones que requieren de una política de Estado,
con los componentes de legitimidad social, eficacia y continuidad que se
necesitan para lograrla.

Los cambios que se están operando en la competencia económica global,
así como la propia opción de los argentinos por una sociedad abierta, pluralista,
moderna y democrática, han contribuido a reinstalar en la agenda nacional la
cuestión de su inserción internacional, como una de las condiciones para
satisfacer las expectativas de bienestar de toda la población. Se observa lo mismo
en casi todos los países que participan de la competencia económica global.
Incluso, por cierto, en nuestros socios del Mercosur.

Es una cuestión que requerirá en el futuro, a nivel nacional, mucho
debate social sobre cómo tener éxito en la inserción competitiva en el
mundo y sobre cómo concertar los esfuerzos de toda la sociedad en el
objetivo de lograr tal éxito.

Es, en mi opinión, un debate social que se enriquecería si se multiplicaran
foros y canales de comunicación social, que permitieran enhebrarlo
conjuntamente con actores y protagonistas de la sociedad civil de los otros
socios del Mercosur – incluyendo por cierto Chile – y en especial, del Brasil. Las
instituciones académicas tienen al respecto una función importante que
cumplir, junto con los partidos políticos y otras instituciones representativas del
amplio espectro de las respectivas sociedades civiles.

Apuntes para un debate en torno de una agenda..., Félix Peña, p. 36-44
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Las experiencias pasadas del país, así como la de otros países similares – en la
propia región latinoamericana, en el Asia y, más recientemente, en la Europa del
Mediterráneo, Central y del Este, así como en países como Australia, Nueva
Zelanda, y del África del Mediterráneo y del Sur –, ponen de manifiesto que es una
cuestión que no sólo requiere la movilización de todas las energías sociales, sino
que además, puede contribuir a introducir factores positivos de cohesión social.

Incluso la cohesión social – junto con la estabilidad en las políticas públicas
y en las condiciones macro-económicas; la calidad de la organización y una
visión optimista de las oportunidades que se generan en el entorno
internacional –, es reconocida como uno de los factores claves en la capacidad
de un país para competir con éxito en los mercados mundiales. Incluso para
negociar con éxito con terceros países y con grandes bloques económicos.

La cultura de la inserción económica internacional y del comercio exterior,
aparece entonces como indisociable de la de la democracia, la competitividad
internacional y la equidad en una sociedad abierta. En ambos planos, Chile tiene
mucho que aportar a los países del Mercosur. Ello sin dejar de tener en cuenta, las
diferencias pronunciadas que existen al respecto entre los diferentes países.

En el caso concreto de la Argentina y sin perjuicio de otras, ello se debe
además a por lo menos tres necesidades prácticas:

• la de mantener un nivel creciente de importaciones, especialmente de
insumos y de bienes de capital, a fin de asegurar una continua expansión y
modernización de la capacidad productiva del país;

• la de superar las limitaciones de demanda resultantes de un mercado de
dimensión relativa reducida y poco relevante en el comercio mundial; y

• la de aprovechar plenamente las ventajas competitivas que pueden
desarrollarse en el país, en especial como consecuencia de su particular dotación
de recursos naturales y humanos.

Es fundamental tener presente que en nuestro país – y estimo que es
también el caso de nuestros socios –, se percibe al Mercosur, a pesar de sus
notorias limitaciones y defectos, no sólo como un instrumento para la inserción
competitiva en el mercado regional ampliado por los efectos de los
compromisos asumidos en el Tratado de Asunción – y en especial, en el
mercado brasilero –, pero también como una plataforma importante para
facilitar la transformación productiva en el país, y para mejorar el perfil
competitivo y negociador de la Argentina en el mundo.

Veamos cuáles son objetivos estratégicos prioritarios que pueden ser definidos
en base a las experiencias del pasado y de la de países con rasgos similares a los de
la Argentina, y que son exitosos en su inserción económica internacional.

Por lo menos tres objetivos estratégicos aparecen como prioritarios:
Articular y desarrollar una estrategia-país orientada a una inserción

competitiva exitosa en la economía mundial, con características de política de
Estado, que permita superar las discontinuidades y la fragmentación de
esfuerzos que han caracterizado por muchas décadas la experiencia argentina en
la materia, y que a la vez, otorgue una fuerte legitimidad social a las políticas
públicas, instituciones y negociaciones comerciales que se requieren;
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Transitar de una larga etapa de episodios de crecimiento de exportaciones,
a una más compleja de desarrollo sustentable de internacionalización de la
capacidad de producir bienes y de prestar servicios, lo que implica reconocer al
comercio exterior a la vez como un motor y una consecuencia de la
transformación productiva del país; y

Operar un salto cuantitativo en las exportaciones de bienes y de servicios,
a uno cualitativo en la oferta originada en el país en base a un mayor valor
agregado intelectual, resultante de inversión, organización, educación,
innovación, y desarrollo científico y tecnológico.

A la luz de tales objetivos estratégicos, cabe tener presente cuáles son
algunos de los factores que pueden considerarse como relevantes para la
estrategia de comercio exterior y de inserción competitiva de la Argentina en la
economía mundial y regional.

Sin perjuicio de otros, tres aparecen como más destacables:
La calidad del diagnóstico sobre la dinámica de la competencia económica

mundial y sobre los principales factores que desplazan ventajas competitivas. En
muchas oportunidades a través de su historia, la Argentina al igual que otros países
latinoamericanos, han tenido dificultades en captar a tiempo los cambios operados
en la competencia económica mundial. Dos momentos pueden citarse como
ejemplo. En la década del 30 del siglo pasado, el fin del predominio británico en
la economía mundial y su consiguiente impacto en las exportaciones agrícolas de
la Argentina. En la década de los 60, también del siglo pasado, la emergencia
gradual del protagonismo comercial de los países del Sudeste asiático y la
importancia creciente de las redes transnacionales de producción, con su
consiguiente impacto en las políticas de sustitución de importaciones de países
latinoamericanos, incluyendo la Argentina.

Un punto focal del diagnóstico sobre las fuerzas profundas que operan
cambios en la competencia económica global, se relaciona con la apreciación
correcta del valor relativo – o grado de prescindibilidad – de un país y su
producción, en la perspectiva de las principales potencias del momento. Tal
valor relativo o grado de prescindibilidad, puede estar fuertemente influenciado
por consideraciones de tipo estratégico, siempre en la perspectiva de la agenda
de cuestiones críticas de las principales potencias del sistema internacional. Ello
se ha manifestado en varias oportunidades en las últimas décadas, sea en la
importancia relativa de países del Sudeste Asiático, de la Cuenca del Caribe y
del Oriente Medio en la perspectiva de los Estados Unidos o, más
recientemente, en la de Europa Central y del Este, y los países del Mediterráneo
africano en la perspectiva de la Unión Europea.

Además de factores clásicos de desplazamientos de ventajas competitivas de
las naciones, como son entre otros, el mencionado valor estratégico de un país para
las principales potencias y, en particular, los cambios tecnológicos en la
producción, en el transporte y en la transmisión de información, cabe resaltar la
importancia que ha adquirido en las últimas décadas el acceso preferencial
asegurado a grandes mercados, por medio de la celebración de distintas
modalidades de acuerdos regionales, o la extensión del tratamiento de más favor a
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grandes economías emergentes como consecuencia de su acceso al sistema
multilateral global de comercio, institucionalizado a partir de 1994 en la
Organización Mundial del Comercio (OMC), como lo pone en evidencia el caso
de la China.

La incorporación de valor intelectual a procesos productivos y de
comercialización. Este factor es más importante en el caso de países como la
Argentina, que difícilmente puedan competir en base a abundancia de mano de
obra barata o a un alto grado de desarrollo científico y tecnológico. En tal
perspectiva cobra toda su importancia la gestión del factor calidad en la oferta de
bienes y servicios, y el aprovechamiento de recursos humanos calificados y
especialmente con talentos para la creatividad. Ello permite sacar todo el provecho
a las ventajas originadas en una excepcional dotación de recursos naturales.

Competir en base a inteligencia, creatividad y calidad, permite diferenciar
productos y obtener ganancias de valor percibido en la oferta del país,
especialmente en la perspectiva más exigente de los consumidores de mayor
poder adquisitivo, tanto en los países altamente industrializados como en países
emergentes. Una estrategia de comercio exterior en base a la noción de valor
percibido por parte de consumidores exigentes, no sólo implica acreditar
marcas y productos, sino también desarrollar la imagen de un país que por su
comportamiento en todos los planos, es capaz de generar productos y servicios
de calidad y, por lo tanto, confiables.

La densidad de la conectividad global del país, a través de la participación
activa y confiable en el marco de las reglas de juego de la OMC, y del tejido de
una red de acuerdos regionales y comerciales preferenciales, como es el objetivo
del Mercosur y otros acuerdos que negocia en la actualidad la Argentina. El
sentido de una estrategia de conectividad global y regional, es generar un marco
de previsibilidad en las reglas de juego y en las condiciones de acceso a los
mercados, que tornen al país en atractivo en la competencia global por las
inversiones productivas, que en general se canalizan a través de grandes redes
globales de producción y comercio.

Tal estrategia debe facilitar precisamente la inserción de la producción y los
servicios del país en las redes transnacionales tejidas dentro o entre empresas,
así como el desarrollo de redes transnacionales con epicentro en el propio país.

En relación a cada uno de estos factores, es posible identificar cuestiones
relevantes para una agenda de trabajo conjunto entre la Argentina y el Brasil, y
sus socios del Mercosur. Son cuestiones que trascienden el plano
gubernamental y que requieren, por lo tanto, un denso tejido de interacciones
entre las respectivas sociedades civiles y sus instituciones representativas.

Tal agenda de trabajo conjunto requiere, a su vez, profundizar la lectura
compartida entre nuestros países, sobre algunas de las principales tendencias
que se observan en la competencia económica global y que pueden tener una
incidencia en el desarrollo de una estrategia-país – y en lo posible, una
estrategia-región – de inserción competitiva exitosa a escala global.

Hay por lo menos cinco tendencias que se vienen observando en las
últimas décadas y, en particular en los últimos años, y que muy probablemente
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continuarán acentuándose en el futuro. Ellas son:
El desarrollo de grandes redes transnacionales de producción y comercio,

originadas en los países más industrializados y en los últimos años también en
numerosos países emergentes. Son redes a través de las cuales se canalizan una
parte muy significativa – se estima en un 70% – de los flujos de comercio de
bienes y servicios, de inversiones productivas y financiamiento, y de progreso
técnico. Operan a escala global y regional, fragmentando las cadenas
productivas y practicando la maquila, el “out-sourcing” y el “offshoring”.
Maximizan con tales prácticas ventajas originadas en acuerdos preferenciales y
los diferenciales de costos de mano de obra, incluyendo la calificada.

Son altamente sensibles al clima de inversión y a la percepción de condiciones
de gobernabilidad y de estabilidad económica que prevalece en los distintos países.
Son sensibles a los índices de competitividad, de corrupción y de riesgo-país, que
diferencian a los países en los que pueden radicar sus operaciones;

La proliferación de acuerdos regionales y comerciales, con preferencias
exclusivas para sus socios. Son acuerdos que se celebran formalmente en el
marco de la OMC. Constituyen excepciones al tratamiento de más favor.
Prevén tratamientos discriminatorios con respecto a bienes y servicios
provenientes de países que no son parte del acuerdo, especialmente a través de
un arancel externo común o de reglas de origen específicas. Incluyen
tratamientos preferenciales en materia de inversiones y de compras
gubernamentales. Adoptan múltiples modalidades, en particular las previstas en
las normas de la OMC en materia de zonas de libre comercio, de uniones
aduaneras, y de tratamientos preferenciales para países en desarrollo y entre
países en desarrollo;

El “despertar de las ballenas”, esto es, el fenómeno de grandes economías
emergentes que se incorporan a la competencia económica global, adoptando
diferentes modelos de eficiencia económica y alcanzando condiciones
razonables de gobernabilidad.

Este fenómeno, reflejado fundamentalmente en los casos de China e India,
es quizás el que más está acentuando los cambios en las condiciones de la
competencia económica global. Kim Clark, el Decano del Harvard Business
School, lo resalta de la siguiente forma: “simplemente no hemos comprendido
plenamente el completo impacto de 2.500 millones de personas entrando a la
economía mundial de la que no eran parte aún” (citado en el suplemento “The
Future of Work” del Financial Times, del 27 de septiembre de 2004).

Las ballenas y “ballenatos” emergentes – entre las cuales pueden incluirse
Brasil, Rusia y África del Sur, Argentina, entre otras – representarán en los
próximos años el 40% de la población mundial y una parte creciente del
producto bruto y del comercio global. La diferencia con el pasado, será que una
proporción creciente de sus poblaciones está accediendo a pautas y niveles de
consumo propios de los consumidores de niveles altos y medios de los países
más desarrollados;

Las demandas de calidad – especialmente sanitaria – de los consumidores
de nivel alto y medio de los países más industrializados y, crecientemente de los
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países en desarrollo, y
La concentración del poder real de crear reglas de juego del comercio

mundial y de la competencia económica global y regional, en un número reducido
de grandes países o bloques regionales. Este fenómeno adquiere mayor
importancia para todos los países – tanto los formadores (“rule-makers”) como los
tomadores de reglas (“rule-takers”), si se considera que – según una gráfica
expresión – la OMC y otros acuerdos regionales ahora “tienen dientes”. Esto es,
han mejorado sustancialmente su capacidad de tornar exigibles las reglas de juego
a través de la eficacia de los mecanismos de solución de controversias. Ilustran esta
tendencia, casos recientes tanto entre países industrializados (varios casos en la
OMC entre los Estados Unidos y la Unión Europea), como entre países en
desarrollo y países industrializados (como por ejemplo, los casos del algodón entre
Brasil y los Estados Unidos, y del azúcar, entre Brasil y la Unión Europea, ambos
ganados en primera instancia por el Brasil).

En esta perspectiva, cobra fundamental importancia para países en
desarrollo que individualmente sólo pueden ser tomadores de reglas, tanto el
articular alianzas con otros países en los foros comerciales internacionales –
como han sido, por ejemplo, los denominados “G.20” y “G.90” en el ámbito
de la OMC –, a fin de adquirir así capacidad para incidir en la producción de
nuevas reglas, como el extraer todas las consecuencias de un sistema de
comercio internacional que es orientado por reglas (“rule-oriented”) que
permiten, utilizadas con inteligencia, atenuar las tendencias naturales a orientar
el sistema en torno a consideraciones de poder (“power-oriented”).

A la luz de tales tendencias profundas, cabe interrogarse sobre la
importancia que tienen para una estrategia-país de comercio exterior y de
inserción competitiva en la economía mundial, las negociaciones comerciales
internacionales en las que participa la Argentina, y cuáles son sus perspectivas.
Son interrogantes que también deben ser colocados en la perspectiva de la alianza
estratégica que han pactado nuestros países, al decidir encarar el proceso –
necesariamente gradual y de largo plazo – de construcción del Mercosur.

La experiencia de la Argentina en la OMC y en el Mercosur, así como la de
muchos otros países que en los últimos años han participado en negociaciones
comerciales internacionales en el ámbito global, regional o bilateral, es que de ellas
resultan reglas de juego que al ser aplicadas, producen efectos en al menos tres
planos relevantes para la estrategia-país en materia de comercio internacional e
inserción competitiva en la economía mundial. Ellos son:

• el condicionamiento de las políticas públicas que se pueden aplicar,
especialmente en materia del comercio de bienes y de servicios, de inversión
extranjera y propiedad intelectual, de compras gubernamentales;

• el desplazamiento de ventajas competitivas a favor o en contra de las
empresas que operan desde el país, como consecuencia de cómo los resultados de
las negociaciones pueden afectar las condiciones para acceder a los mercados de
terceros países o de operar en ellos. Tal desplazamiento suele producirse “por
goteo”, esto es, con efectos que se manifiestan en plenitud a través del tiempo. Por
ejemplo, recién este fin de año producirá sus plenos efectos lo acordado en materia
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de cuotas textiles en el Acuerdo de Textiles y Vestimentas, aprobado en 1994 al
concluirse la Rueda Uruguay. Otro ejemplo, es el efecto que producirá sobre
productos de origen argentino – y de sus socios en el Mercosur – la maduración
de los programas de liberación arancelaria acordados por Chile, entre otros, con
los Estados Unidos y con la Unión Europea, y

• el efecto sobre la imagen externa y la credibilidad del país, en la perspectiva
de las estrategias y decisiones de inversión, tanto de redes transnacionales de
producción y de comercio, como de otros inversores, incluso los propios.

La Argentina participa en la actualidad en por lo menos tres frentes
negociadores relevantes. Ellos son:

• el multilateral global en el marco de la Rueda Doha en la OMC. El plazo
originalmente previsto para concluir las negociaciones era diciembre de 2005. Sin
embargo, tras el fracaso de la reunión ministerial de Cancún en 2003, ha
producido una dilación en las negociaciones. En julio se acordó el marco para el
desarrollo de las negociaciones, las que podrían concluir -– en un escenario
optimista – durante el 2006, como más temprano;

• el regional en torno a tres ejes: el del Mercosur; El de la Aladi, que incluye
una amplia red de acuerdos preferenciales y de libre comercio, el último de los
cuales ha sido el celebrado entre países de la Comunidad Andina y los del
Mercosur; y el del espacio sudamericano, que incluye además de la red de acuerdos
celebrados en el marco de la Aladi, acciones conjuntas en el campo de la energía,
la infraestructura física y el financiamiento.

El regional hemisférico y el inter-regional en torno, a su vez, a tres ejes: el del
Alca, especialmente con los Estados Unidos; el del Mercosur con la Unión
Europea; y el de los acuerdos preferenciales que los países del Mercosur están
negociando con países extra-regionales, como la India y Sudáfrica, sin perjuicio de
otros que puedan negociarse en el futuro, por ejemplo, con China.

Un último punto a sugerir, es el de los principales requerimientos planteados
por el Mercosur y los demás frentes negociadores comerciales internacionales, a las
empresas que operan en el país. Puede suponerse que ellos son también relevantes
para las empresas brasileras y de los otros países socios, siempre incluyendo en el
grupo a Chile y, crecientemente, a los demás países del espacio sudamericano.

Tales requerimientos se refieren, a la vez, a la representación de los
intereses defensivos y ofensivos que resulten de las respectivas estrategias
empresarias, y sobre todo, al aprovechamiento de los escenarios post-
-negociadores. Los principales son:

• El seguimiento de las negociaciones y su “decodificación” en la
perspectiva de empresas, sectores y regiones del país. Muchos países facilitan tal
tarea a través de la diseminación de información oportuna y relevante por
páginas Web oficiales;

• La canalización de intereses ofensivos y defensivos de cada empresa a
través de las instituciones empresarias de cúpula, sectoriales y locales, y de los
foros de participación habilitados por los negociadores. En muchos países
existen foros empresarios especialmente orientados al seguimiento de las
negociaciones y a la articulación de intereses intra-sectoriales. La Coalición
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Empresaria del Brasil es, entre otros, un ejemplo en tal sentido;
• La participación activa en los mecanismos orientados a facilitar e

incentivar la integración de cadenas de valor, especialmente en el ámbito del
Mercosur y, eventualmente, de otros acuerdos preferenciales. Es el caso de los
denominados “foros de competitividad” instalados recientemente en el
Mercosur; y

• El desarrollo de estrategias empresarias – o de grupos de empresas
asociadas – para competir en los escenarios post-negociaciones comerciales.

Estos requerimientos, abren una amplia agenda de trabajo conjunto
entre empresarios de nuestros países y sus instituciones representativas. Es
asimismo, otro plano para una interacción sistemática entre el mundo
empresario y el académico.
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Perspectiva de cooperação no
mundo da energia

Peter Greiner*

Resumo: A energia está para os padrões da sociedade moderna como
o alimento para a vida do homem. Seu suprimento futuro é incerto,
pois 80% do consumo atual são atendidos por petróleo, gás e carvão,
que, fadados ao esgotamento, não têm definida sua substituição por
alternativas volumétrica e tecnicamente seguras. Nesse contexto a
integração energética entre países oferece vantagens como as de
complementaridades operacionais e de fontes, a segurança e o acesso
no suprimento, a escala e a junção de esforços em P&D etc.
Primeiro a Argentina e, cinco anos depois, o Brasil abriram seus
setores de energia, com ressalvas. Recentemente a Argentina
promoveu um retrocesso após a crise em que rompeu a paridade do
peso com o dólar, enquanto no Brasil a mudança no setor elétrico não
se completou mantendo-se, também, a condição essencialmente
monopolista da Petrobrás no setor de hidrocarbonetos.
Há, assim, assimetrias específicas. Mas não impediram grandes
avanços na integração energética: as hidrelétricas de Salto Grande
(AR-UR), Itaipu (BR-PA) e Yaciretá (AR-PA), e as conexões elétricas
e de gás, esta a exemplo do Gasbol. A crise de energia elétrica no Brasil
em 2001 deveria inspirar os políticos para aprofundarem a integração
energética.
Nessa linha, há uma importante agenda para mantê-la e expandi-la,
não só entre a Argentina e o Brasil, mas num âmbito regional maior:
as hidrelétricas de Corpus e os projetos no Rio Uruguai, maior
integração no uso do gás natural, transferências sazonais de energéticos
e programas de energia alternativa, em particular os biocombustíveis.
Finalmente, são enfatizadas as expressivas vantagens e razões que
deveriam levar toda a região a priorizar e antecipar as hidrelétricas,
limitando as restrições ambientais aos aspectos realmente importantes.
Palavras-chave: Argentina, Brasil, integração energética, hidrelétricas,
restrições ambientais.

A integração energética entre países tem elevada importância econômica e
estratégica e envolve significativa complexidade. Sua abordagem responsável
requer um claro conhecimento do contexto.

1. O desafio energético

Sendo a energia nos seus diversos vetores – energia elétrica, gás,
combustíveis líquidos – um insumo essencial para a produção industrial,

* Peter Greiner é engenheiro e doutor em administração, superintendente e Diretor Adjunto na Cesp e
Eletropaulo, Vice-Presidente do Instituto de Engenharia de São Paulo. Secretário Nacional de Energia do
Ministério de Minas e Energia do Brasil de março de 1994 a março de 1999.
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transporte, iluminação, calefação, cocção, operação dos aparelhos mais diversos
etc., é necessário ter presentes as perspectivas quanto à disponibilidade e acesso
às fontes primárias que garantam a cada país dispor dos mencionados vetores no
volume necessário. Pode-se dizer que os vetores energéticos, no seu conjunto,
representam para a estrutura sócio-produtiva e para as atividades humanas o
mesmo que o oxigênio da atmosfera representa para a vida dos seres animados.

Hoje, perto de 57% da energia comercial usada têm por fonte o petróleo
e o gás natural, enquanto outros 25%, aproximadamente, derivam do carvão e
de usinas nucleares. A perspectiva quanto às fontes primárias que garantiriam o
suprimento futuro do planeta ainda não está clara e muitas das promessas de
solução são fantasiosas e ligadas a interesses de grupos específicos que procuram
apoio para suas teses, tecnologias e propostas. Sem esgotar o assunto basta
lembrar alguns pontos cruciais:

Petróleo, gás e carvão representam a energia solar acumulada via
fotossíntese, pela fixação do gás dióxido de carbono da atmosfera, por milhões
de anos. Estamos consumindo esta reserva esgotável num ritmo cada vez maior
devolvendo o carbono à atmosfera na forma de CO2, provocando, ademais, o
aquecimento global do planeta.

A necessidade de energia é exponencialmente crescente, principalmente se
considerarmos e admitirmos o desenvolvimento dos países periféricos, que
representam 3/4 da população mundial, e cujo consumo per capita dever-se-ia
multiplicar por um fator de 4 a 5 para atingir apenas a metade do atual nível de
consumo médio das sociedades desenvolvidas. Note-se que estamos falando de
uma demanda mais modesta pressupondo a incorporação de políticas de
conservação energética!

Não há data marcada nem cronograma para a inevitável transição da
dependência do petróleo e do gás para outras fontes energéticas, sendo provável
que o carvão assuma importância no processo, apesar de ser muito mais poluente.

Não há evidências e certezas quanto a alternativas energéticas que possam
prover os expressivos volumes necessários. Exemplificando:

• No campo da energia elétrica, as PCHs não configuram um volume
expressivo, a geração solar fotovoltaica tem baixo rendimento e, tal como a
eólica, não está disponível todo o tempo, tendo contra si custos ainda elevados
e, por enquanto, a inexistência de tecnologia que permita a acumulação de
volumes significativos de energia para atender a demanda na ausência da
insolação e dos ventos etc.

• No campo da substituição dos combustíveis (vetores transportáveis com
alta densidade energética por unidade de volume), a biomassa representa, em
termos volumétricos, apenas uma potencialidade marginal e a tão propalada
“economia do hidrogênio” (nas células de combustíveis) leva apenas a melhorias
de rendimento e redução da poluição. Poucos se dão conta de não ser o
hidrogênio uma nova fonte primária já que sua obtenção depende da energia
elétrica (eletrólise da água) ou dos hidrocarbonetos esgotáveis e não-renováveis.

• A geração elétrica em reatores nucleares de fissão continua em relativa
moratória, com exceção de alguns países, em função de seu elevado custo, de
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desastres como Chernobyl e do risco da proliferação nuclear num ambiente de
terrorismo global. Os problemas com o Super Phoenix, na França, também
prejudicaram o desenvolvimento dos reatores regeneradores, os “breeders”, que
teriam a grande vantagem de transformar elementos férteis em físseis permitindo
multiplicar em 40 a 50 vezes o potencial energético dos materiais nucleares. Neste
tipo de reatores nos defrontamos com o elevado risco que apresenta o sódio
líquido como elemento de refrigeração.

• A perspectiva da sempre almejada “fusão nuclear”, que seria uma nova fonte
primária, inesgotável e permanente, é adiada a cada ano e com novos acréscimos
ao prazo previsto para sua viabilização, isto se ela vier mesmo a se concretizar.

O quadro sugere, portanto, uma transição problemática e pouco clara para
uma nova era energética, desejavelmente sustentada por fontes renováveis. Isto
poderá trazer graves desequilíbrios econômicos acompanhados de instabilidades
geopolíticas e guerras. Afiguram-se como inevitáveis sérias restrições para a
manutenção dos hábitos sociais e das estruturas produtivas da sociedade atual,
acompanhadas de sérias crises, altos custos e graves restrições ao desenvolvimento.
Países que se anteciparem a tais ajustes – cuidando, por exemplo, da racionalização
dos sistemas de transporte, grande consumidor de energia –, que reduzirem a sua
dependência dos energéticos esgotáveis e que tiverem acesso a fontes energéticas
próprias estarão em clara vantagem competitiva.

Ao nível das relações internacionais, tal vantagem competitiva poderia ser
estimulada e aumentada por meio de medidas como:

• Exploração de complementaridades em fontes primárias de energia.
• Prioridade ao desenvolvimento de projetos de interesse comum e de

sistemas de interconexão que proporcionem maior flexibilidade, diminuindo a
exposição e os riscos de cada parceiro envolvido.

• Maximizar a participação de fontes energéticas renováveis na matriz
energética, mesmo que não garantam a cobertura da demanda total, reduzindo
a exposição do(s) país(es), especialmente pelas gerações hidrelétrica1, de
biomassa, solar e eólica.

• Ação em bloco para garantir suprimento em nível internacional num
mercado que deverá tornar-se cada vez mais disputado, com tendências à
monopolização pelos grandes consumidores que disponham de maior poder
econômico e militar.

• Aumentar o grau de auto-suficiência energética de cada país e do bloco
econômico ou regional em que se encontrem inseridos.

• Ênfase em programas de P&D, pois as soluções do problema dependerão,
principalmente, do desenvolvimento de novas fontes, opções e processos
energéticos, tanto no lado da oferta como da demanda – maximização da
eficiência e eficácia, desde a fonte até o uso final.

2. As assimetrias numa evolução paralela

O setor energético se caracteriza por envolver expressivos investimentos,
1 Devido à disponibilidade de significativos potenciais hidrelétricos na América do Sul e no Brasil, em
particular, cujo desenvolvimento sofre intensa campanha de oposição da burocracia estatal e do ativismo
ambientalista, por vezes aliados, o assunto é analisado com detalhes adicionais no Apêndice.
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longos períodos de maturação, e grandes riscos de exploração em se tratando
de petróleo e gás, fatores que, no seu conjunto, compõem o que se
convencionou designar por “up-front investments and risks”. A isto se acresce
a tendência de governos influírem na formulação de preços, manipulando-os
devido à sua visibilidade e importância política, quando não se vêem tentados a
assumir e estatizar segmentos de setor que, muitas vezes, constituem
monopólios naturais, como no caso típico dos sistemas de dutos de gás,
transmissão e distribuição de energia elétrica.

Os setores, anteriormente estatais, de energia elétrica e de hidrocarbonetos da
Argentina e do Brasil passaram por profunda crise (exceção feita à Petrobrás), o
que levou a processos de “desregulamentação” e privatização que, embora
semelhantes, apresentaram diferenças importantes, com destaque para as seguintes:

Na Argentina a deterioração dos serviços públicos era dramática e a
Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF) não tinha boa imagem, o que facilitou
a abertura do setor naquele país. No Brasil era boa a percepção do desempenho
da área energética, não chegando ao consumidor a consciência sobre a falta de
investimentos e a crise financeira do setor elétrico. Entretanto, em ambos os
casos, o Estado não mais conseguia responder pelos investimentos necessários
para manter a expansão da oferta e dos serviços.

A abertura do setor na Argentina começou 5 anos antes que no Brasil, e
envolveu a privatização total do setor, inclusive a YPF. O governo tinha pronto
um projeto claro, elaborado pelo Instituto Mediteranée. No Brasil, o governo
começou a privatização da distribuição de energia elétrica apenas em 1995, sem
contar, de início, com um projeto bem definido para o setor elétrico. No lado
dos hidrocarbonetos a mudança limitou-se à abertura do setor ao ingresso de
empresas privadas, retirando-se o monopólio legal da Petrobrás, que
permaneceu intacta.

Na Argentina tudo foi privatizado, com reflexos imediatos e positivos
permitindo a superação dos então severos “apagones” devido a dois fatores
principais: (i) a agressividade dos produtores de gás natural querendo
maximizar, num regime competitivo, suas vendas, o que proporcionou um
rápido investimento em térmicas de ciclo combinado, e (ii) os investidores que
compraram o parque termoelétrico, ciosos em aumentar suas receitas,
empenharam-se na reforma das instalações obsoletas, dobrando em curto prazo
o índice de disponibilidade de 40% para 80%, o que significou, na prática, um
aumento da oferta de 25%, acabando com a crise de energia elétrica, mantendo
baixos os preços aos consumidores devido à competição.

Já no Brasil, manteve-se o monopólio de fato, não mais determinado por lei,
da Petrobrás, esta dominando, também, todo o segmento de gás até os “city-
gates”, ao que se acrescenta sua participação minoritária em quase todas as
distribuidoras de gás. Privatizou-se cerca de 60% das distribuidoras de energia
elétrica, ficando de fora a Cemig, Copel e Celesc, e apenas 20% da geração –
Eletrosul e parte da Cesp. O processo de privatização e o projeto de reestruturação
foram paralisados a partir de 1999, em razão das dificuldades políticas que o
governo de Fernando Henrique encontrou no seu segundo mandato.
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Em 2001 ocorreu uma grave crise no suprimento elétrico, indevidamente
chamado de “apagão” – que não houve. Sua causa foi atribuída indevidamente,
por ignorância e manipulação política, à privatização e ao processo de
reestruturação. Na verdade a crise foi de natureza conjuntural e resultou da
imprevidência e irresponsabilidade da não-adoção de um racionamento elétrico
preventivo face a chuvas insuficientes, ao que se somaram os atrasos em obras
importantes como a Nuclear Angra II (1.300 MW), Porto Primavera (1.800
MW), da interligação entre Sul e Sudeste e do 3.° Linhão de Itaipu. Por via de
medidas emergenciais e um bem conduzido racionamento de 20%, além da
volta das chuvas, a situação foi superada em apenas oito meses, após os quais o
país passou a contar com um excedente que ainda nesta data (2004) prevalece.
Os investimentos, então já em andamento, asseguraram uma reserva de
capacidade que deve garantir um abastecimento adequado pelo menos até 2006
ou 2007. Na área de petróleo o país já produz 85% de suas necessidades
caminhando para a auto-suficiência dentro de 2 a 3 anos.

A reestruturação do setor energético da Argentina, inicialmente bem
concebida, bem implementada e bem sucedida, entrou em colapso quando esse
país abandonou a paridade da moeda com o dólar desvalorizando o peso para
1/3 de seu valor. Ao intervir no mercado impedindo o correspondente e
indispensável ajuste nas tarifas, o governo promoveu uma quebra de contrato e
inviabilizou as empresas energéticas (multiplicaram-se as suas dívidas em moeda
estrangeira por 3, sem nenhuma cobertura no aumento das receitas),
prejudicando os investimentos. Um grande problema que já está ocorrendo
hoje é a incapacidade de atender a demanda de gás natural nos períodos de
inverno, quando surgem os picos de demanda por causa da calefação. O atual
governo dá sinais de pretender voltar a atuar no setor por meio da proposta de
criação da Empresa Estatal de Energia – Enarsa.

No lado brasileiro o governo interrompeu oficialmente a privatização do
sistema da Eletrobrás e introduziu novos regulamentos para a contratação da
energia elétrica, envolvendo forte ingerência governamental sobre o mercado e
o monitoramento das previsões de consumo e de seu atendimento. Além disso,
estabeleceu uma nova entidade estatal para o planejamento e ampliou
sensivelmente a intervenção do Ministério em todas as áreas. O resultado do
mega-leilão de energia elétrica, programado para novembro, deverá
proporcionar uma melhor avaliação sobre a reação e avaliação dos investidores
sobre as mudanças introduzidas.

Tanto no Brasil como na Argentina, o Estado não dispõe de condições para
financiar a expansão de seus setores energéticos que podem tornar-se gargalos
limitadores para o desenvolvimento econômico. Este risco foi recentemente
ilustrado pela crise de energia elétrica do Brasil, em 2001, quando o racionamento
emergencial redundou na dramática reversão das promissoras expectativas da
retomada do desenvolvimento após os impactos das sucessivas crises externas
(México, Rússia, Ásia e Argentina) e do realinhamento cambial de 1999. Tal
frustração serviu à oposição para alardear o questionamento das políticas do
governo passado, inclusive dos avanços por ele conseguidos. Isto ilustra bem como
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uma crise na energia pode comprometer toda uma imagem de um governo, fato
que os políticos deveriam ter sempre presente.

Assim, por motivos diferentes, as reestruturações de ambos os setores de
energia podem ser classificadas como incompleta, no caso do Brasil; ou em fase
de revisão e retrocesso, no caso da Argentina, com efeitos semelhantes sobre a
elevação dos riscos na visão dos investidores privados. As diferenças na evolução
recente redundaram em importantes assimetrias e restrições que poderão
impactar uma desejável política de intercâmbio energético entre os dois países.
Merecem destaque:

No Brasil as estatais continuam em posição dominante no setor elétrico–
-federais (Eletrobrás, Chesf, Furnas e Eletrosul) e estaduais (Cemig, Copel,
Cesp e Celesc) –, assim como no setor de petróleo e gás, onde a Petrobrás
ocupa uma posição monopolista “de fato”. Já na Argentina o setor estatal está,
no momento, praticamente ausente como agente produtivo, tanto na energia
elétrica como no petróleo e no gás.

Na Argentina os preços são formados, em princípio, num mercado
competitivo que, entretanto, foi impactado por uma intervenção discricionária
(congelamento das tarifas) do governo na área da energia. No Brasil a
Petrobrás, formadora de preços pela posição monopolista que detém,
acompanha, mais ou menos, o nível dos preços internacionais embora, no
momento, esteja havendo uma relativa manipulação eleitoral. Na área do gás
natural o nivelamento aos preços internacionais ainda não se estabeleceu. De
qualquer forma há um amplo espaço para a interferência governamental que
poderá inibir ou afastar os indispensáveis investimentos privados.

Na Argentina a exportação de gás para o Chile se dá por meio de gasodutos
privados, ao contrário do Brasil, onde há maior interferência estatal na
operacionalização dos intercâmbios via Petrobrás e empresas elétricas estatais.

No Brasil ocorreu um esvaziamento do processo de planejamento do setor
elétrico e, eventualmente, da capacidade de viabilização de projetos mais
importantes, como resultado de vários fatores:

• Transferência tempestuosa do planejamento da Eletrobrás para o
Ministério, o que, por falta de condições deste, redundou na descontinuidade
da atividade.

• Opção equivocada do governo anterior ao atribuir ao regulador (Aneel),
junto com a licitação de concessões, a responsabilidade pelo inventário
hidrelétrico, tendo, além disso, decidido por não elaborar novos projetos
básicos, além daqueles disponíveis, o que se refletiu na redução do escopo de
projetos e detalhamento dos projetos. Em vários casos, comprometeu-se a
potencialidade dos aproveitamentos rendendo-se, sem maiores considerações,
às pressões dos ambientalistas, reduzindo o potencial de energia firme dos
projetos, tornando-os “a fio d’água” pela redução das áreas inundadas e a
correspondente capacidade de acumulação e regularização. O caso dos projetos
do Rio Tocantins constitui um exemplo emblemático, em particular pela
questionável duplicação da capacidade de Tucuruí, que não proporciona um
aumento equivalente de energia firme.
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3. Mercosul

Um problema importante, mas que não cabe detalhar na presente
exposição, reside nos recorrentes problemas enfrentados nas relações internas
do bloco do Mercosul, em grande parte causadas pela assimetria do porte
econômico entre os países membros, opondo o relativo gigantismo do Brasil ao
porte intermediário da Argentina e cada um destes ao porte de menor expressão
do Uruguai e Paraguai. Tais assimetrias são realçadas por não haver a mitigação
das diferenças na figura de parceiros equivalentes, a exemplo da União
Européia, que também enfrenta tal situação, mas onde as pressões e críticas
acabam se diluindo um pouco entre vários líderes mais ou menos equivalentes:
Alemanha, Inglaterra, França e Itália.

Nestas condições é natural que as assimetrias acabem por configurar uma
eventual dificuldade e resistência na tentativa da viabilização de programas de
integração energética, o que, de certa forma, já ocorre no caso do açúcar e álcool
e na pressão do governo da Argentina sobre os investimentos da Petrobrás no
gasoduto de San Martin (ampliação imediata da capacidade de transporte).

Outro problema, de natureza política, reside na relativa indefinição, em
ambos os países, das políticas públicas e de desenvolvimento, em termos de uma
visão estratégica de médio e longo prazo na área da energia, faltando uma clara
definição quanto às opções e prioridades. E mesmo que em algumas das
entidades governamentais exista ou venha a existir tal preocupação, a
implementação das definições e correspondentes projetos enfrentariam as
dificuldades derivadas das conjunturas políticas restritivas de difícil
superação, quando as áreas econômicas se defrontam com a prioridade da
manutenção da estabilidade econômica.

4. Exemplos de integração no Cone Sul

Apesar dos problemas acima apontados, os países do Cone Sul já
desenvolveram, no passado, importantes projetos de intercâmbio energético.
Sem mencionar interligações elétricas menores entre o Brasil com o Uruguai
e o Paraguai, merecem menção os seguintes:

• Usina Hidrelétrica de Salto Grande (1.600 MW), no Rio Uruguai,
entre a Argentina e o Uruguai; iniciativa estatal com a divisão da energia.

• Usina de Itaipu, no Rio Paraná (12.600 MW), entre o Brasil e o
Paraguai; iniciativa estatal com a divisão da energia.

• Usina de Yaciretá, no Rio Paraná, (4.000 MW), entre a Argentina e o
Paraguai; iniciativa estatal com a divisão da energia.

• Gasoduto Bolívia-Argentina – iniciativa estatal.
• Gasoduto Bolívia-Brasil, iniciativa estatal: Petrobrás/YPF.Bo/Enron.
• 5 interligações de gás entre Argentina e Chile; iniciativa privada.
• Gasoduto para Uruguaiana; iniciativa privada.
Os benefícios decorrentes da viabilização destas interconexões e

intercâmbios deveriam inspirar políticas mais dinâmicas de integração
energética. As vantagens são claramente bilaterais e recíprocas. Assim, por
exemplo, países como Paraguai e Bolívia se beneficiaram com os ingressos de
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recursos pela venda de sua energia e, em contrapartida, Argentina e Brasil
ampliam o mercado para seus produtos, além de flexibilizar suas matrizes
energéticas, isto sem falar das complementações mútuas no suprimento
energético em situações de crise.

Os benefícios advindos desses projetos devem ser um incentivo para
novas iniciativas dentro de um contexto novo, acima resumido.

5. Dados e problemas

A participação da geração hidrelétrica na produção de energia elétrica é
elevada na América do Sul (67%). No Brasil, dos 81.000 MW instalados, 67.000
MW são hidráulicos; na Argentina, dos 26.000 MW existentes, 9.000 MW são
hidráulicos. Em 1991 eram 7.000 MW hidráulicos e 9.000 MW térmicos, tendo
havido uma notável expansão da geração com gás natural.

Grosso modo, antes da pesificação o custo do gás para a geração elétrica
na Argentina girava em torno de US$ 1,30/MBTU, enquanto no Brasil o
preço é o dobro deste valor.

Chile e Uruguai são importadores de energia nos seus diferentes
vetores. O Paraguai é exportador de energia elétrica dada a sua participação
nas usinas de Yaciretá e Itaipu. As reservas de gás natural são: Bolívia: 812
BCM; Argentina: 664 BCM; Brasil: 245+400 (Santos) BCM.

As reservas de gás na Argentina declinaram de 778 BCM para 664 BCM
(reduzindo o índice reservas/produção de 20 para 13 anos), pois, a partir de
2001, a pesificação tornou parte das reservas desinteressantes devido à
queda dos preços de US$ 1,00 a US$ 1,45/MBTU para os atuais US$ 0,35-
US$ 0,50/MBTU (preço na boca do poço).

Nos últimos anos, a relativa paralisação da expansão da produção de gás
natural na Argentina, acompanhada de restrições na capacidade de transporte
de gás, vem levando a cortes nas exportações ao Chile (para a capacidade e a
autorização 33 MM3/dia a exportação real não passou de 16 MM3/dia). As
restrições se tornam agudas, inclusive com cortes na Argentina nos meses de
inverno, quando o consumo residencial daquele país tem picos de 67
MM3/dia, contra um consumo médio anual de 21 MM3/dia.

Na Argentina o consumo de gás para a geração elétrica se situa em torno
de 25 MM3/dia para algo em torno de 7.000 MW médios.

Existe uma limitação da capacidade de transporte de gás a partir da Bolívia
para a Argentina e para a Região Sul do Brasil no tramo São Paulo a Porto
Alegre do gasoduto Bolívia Brasil – Gasbol.

6. Possível pauta para uma agenda de integração energética entre ambos
os países

Expansão e interligação do sistema de transporte de gás natural, com ênfase
nas importações a partir da Bolívia, tanto para a Argentina como para reforço ao
suprimento da Região Sul do Brasil. Consideração, entre as alternativas, do papel
de intercâmbios elétricos que permitiriam deslocar o gás, nos seus picos de
demanda, da geração elétrica para outros usos. Além disso, isso flexibilizaria a
matriz energética de outros países, como o Chile e, ao mesmo tempo, daria maior
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segurança e flexibilidade aos contratos de intercâmbio.
Ampliação da interconexão elétrica Brasil/Argentina, hoje com capacidade

limitada em 500 MW em Garabi.
Complementação elétrica Brasil-Argentina para deslocar gás da geração

elétrica na Argentina para o pico do consumo residencial, no inverno,
compensada com um fornecimento de eletricidade de origem térmica em
direção ao Brasil nos demais meses.

Execução da Usina Hidrelétrica de Corpus AR/Paraguai, com 4.600 MW,
no Rio Paraná, eventualmente numa formulação tripartite, em conjunto com as
obras no Rio Uruguai.

Dar urgência a uma revisão e consolidação dos estudos das hidrelétricas de
Garabi, Roncador e S.Pedro no Rio Uruguai, totalizando mais de 2.000 MW,
entre a Argentina e o Brasil, analisando a possibilidade de um canal de
interligação entre as bacias do Paraná e Uruguai, dada a relativa proximidade e
pouco desnível dos reservatórios: Garabi tem cota máxima de 94m enquanto a
restituição de Corpus se situa entre 82,7m e 88,4m.

Esforço para substituir as atuais diferenças no setor sucro-alcooleiro por
uma colaboração no campo dos biocombustíveis.

Tudo isso depende da remoção ou superação de uma série de assimetrias
nos mercados, tornando o mercado brasileiro mais competitivo, tanto no gás
como na energia elétrica, pela dinamização do planejamento e detalhamento
dos projetos por ambos os governos e, principalmente, pelo equacionamento e
promoção do financiamento e dos investimentos nos projetos por meio de
licitações transparentes para a iniciativa privada. Simplesmente não é possível
continuar sonhando com o financiamento estatal.

É necessário levar em consideração que a condução de um processo de
integração energética mais ampla e efetiva encontra, em ambos os países,
dificuldades no conhecimento e reconhecimento dos desafios energéticos mais
fundamentais e na formação da convicção quanto à necessidade, urgência e
vantagens do intercâmbio nesta área. Além disso, sua concretização dependerá
dos investimentos e da agressividade da iniciativa privada, hoje pouco valorizada
e incentivada, a não ser no discurso, pelos governos de nossos países.

Apêndice

A importância e prioridade do desenvolvimento dos potenciais
hidrelétricos no Brasil e na região

As hidrelétricas são vistas com desconfiança por mobilizarem o interesse de
grandes grupos empresariais, projetistas, empreiteiros e fornecedores de
equipamentos, no que sempre foram apoiados pelos corporativismos das
estatais contratantes. Isto tende a colocar sob suspeita quem pretenda defender
as hidrelétricas, ato que não releva a responsabilidade de quem possa apresentar
fortes razões a seu favor.

Dada nossa extraordinária disponibilidade de recursos aqüíferos, ficando os
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problemas circunscritos a algumas regiões – caso do Nordeste e da demanda de
áreas metropolitanas – e aos cuidados com os usos que degradem a qualidade da
água, não se justifica projetar sobre o país o mesmo nível de insuficiências que
ocorrem em nível mundial. Pelo contrário, a análise da questão da água no Brasil
só se completa se for considerada a sua potencialidade no quadro da grave crise da
transição energética com que se defronta a humanidade.

Sem menosprezar os problemas ambientais e sociais decorrentes da
implantação dos reservatórios, convém lembrar, também, os indiscutíveis
benefícios das barragens energéticas em termos de aproveitamento múltiplo e
os importantes aspectos estratégicos do uso energético da água. Primeiro,
examinemos alguns dos benefícios:

a) Sem as hidrelétricas teríamos de produzir, a um custo superior, energia
em usinas nucleares ou térmicas, estas poluidoras, dependentes da importação
de combustíveis e provocadoras do aquecimento global pelo efeito estufa.

b) Os reservatórios regularizam as vazões, reservando água para períodos
secos e evitando ou diminuindo os picos de eventuais crescidas, evitando
enchentes danosas.

c) Viabilizam, em certos casos, a navegação a um custo marginalmente
baixo, favorecendo o transporte das colheitas, barateando os alimentos e a
competitividade de nossos produtos.

d) Geralmente, as barragens facultam ou facilitam a irrigação e o
abastecimento de água. Assim, por exemplo, as represas de Guarapiranga e
Billings, construídas para fins energéticos, vieram a servir, sem ônus, ao
abastecimento da região metropolitana de São Paulo.

e) O assoreamento dos rios é apontado como sendo uma desvantagem das
hidrelétricas. É um equívoco, pois o assoreamento que ocorre é apenas nos
reservatórios. A água liberada pelos reservatórios sai decantada, sem os sólidos
provenientes de montante, o que favorece o desassoreamento do rio à jusante
da barragem. Uma desvantagem das barragens é a redução da carga de solos
que, a cada inundação, se depositariam nas várzeas de jusante, fertilizando-as.

No plano estratégico é indispensável considerar as questões fundamentais
apresentadas no item 1 (O Desafio Energético) sobre a essencialidade da
energia na manutenção dos padrões da sociedade moderna, o inexorável
esgotamento dos recursos que respondem por 80% do suprimento energético
atual, o petróleo, o gás e o carvão, e as incertezas que cercam a substituição
destes, tanto nos aspectos técnicos como de suficiência volumétrica.

Por isso, a melhor estratégia do país seria a de acelerar e maximizar o
desenvolvimento de todos os potenciais hidroelétricos possíveis, concebidos e
executados na melhor técnica e ambientalmente aceitáveis, o que resultaria numa
extraordinária vantagem para nosso desenvolvimento econômico diante da
dispendiosa e provavelmente conturbada transição energética futura. Quanto
maior a geração hidrelétrica, menor será nossa exposição às incertezas e custos
das crises cíclicas na transição dos sistemas de suprimento energético, ganhando
tempo e espaço para os ajustes que virão. Caberia, mesmo, antecipar o quanto
possível tais projetos para evitar que, com o tempo, eles se inviabilizem, pela
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gradual ocupação das áreas dos respectivos reservatórios. Os seguintes aspectos
reforçam tal opção estratégica:

1. Uma vez implantada uma hidrelétrica, sua produção se faz com baixo
custo de manutenção e reduzido quadro de pessoal e sem o uso de
combustíveis que podem pesar sobre a balança comercial ou antecipar o
esgotamento de nossas reservas energéticas.

2. É sabido que qualquer tipo de geração de energia elétrica requer um
investimento expressivo antes do início da produção. Como dispomos de toda
a cadeia tecnológica, um programa hidrelétrico resulta em reduzida importação
de tecnologia e de equipamentos, menor pagamento de “royalties” e,
sobretudo, cria empregos no próprio país.

3. Finalmente, tendo uma vida útil de pelo menos 100 anos, as
hidrelétricas dispensam re-investimentos futuros, pois a vida útil das instalações
de geração elétrica a partir de outras fontes é limitada a cerca de 35 anos. Isto
significa, por exemplo, que, ao longo do tempo, uma hidrelétrica valha por três
usinas térmicas.
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El mundo de la energía y el
desafío de la integración regional

Daniel Gustavo Montamat*

Sumario: Se afianzan dos tendencias en la evolución de la matriz
de energía mundial: por un lado la sustitución intrafósil. Se
avanza hacia un mercado mundial del gas natural. La otra
tendencia es la paulatina diversificación de fuentes primarias
hacia las energías renovables. En la región latinoamericana hay
fuentes energéticas que permiten privilegiar la opción estratégica
de la integración: cuencas hidrológicas complementarias, gas en
diferentes cuencas sedimentarias, parques generadores eléctricos
con abastecimiento hidráulico y térmico, y capacidad de refino de
productos petroleros más que suficiente para abastecer las
necesidades del conjunto. Con una visión común de los recursos
energéticos, y a partir de las redes de interconexión existentes y
de las nuevas, el gran desafío de la integración energética regional
sigue siendo la necesidad de la convergencia regulatoria.
Palabras clave: Energia, América Latina y Caribe, integración
energética, convergencia regulatoria.

El mundo avanza a un cambio del paradigma energético. No porque vaya a
escasear el petróleo, sino porque las consecuencias de la combustión fósil para el
medio ambiente están acelerando un proceso tecnológico que tendrá gran impacto
en la transformación de la industria energética. Las reservas petroleras, muy
concentradas en el Medio Oriente, pueden anticipar o retrasar la agenda de
transformación energética, según la evolución del conflicto iraquí, la estabilización
de la región, y su apertura a las inversiones internacionales. Mientras se profundiza
la sustitución intrafósiles y el gas natural desplaza al carbón como segunda fuente
mundial de energía primaria, la competencia por costos y tecnología augura un
gradual desplazamiento del consumo energético hacia fuentes más amigables con
el medio ambiente y más accesibles a los excluidos de la energía comercial (sistemas
de generación eléctrica distribuida). Un tercio de la población mundial, los pobres
de los pobres, todavía no tienen acceso a los sistemas eléctricos y dependen de
fuentes energéticas tradicionales que los marginan y enferman. Promediando el
siglo XXI, el hidrógeno, algún biocombustible, o un combustible sintético, estarán
desplazando al petróleo como energía predominante.

Escasez

Los neomalthusianos cometen el mismo error que su maestro al

* Daniel Gustavo Montamat es Doctor en Economía de la Universidad Católica de Córdoba, Argentina.
Doctor en Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina. Master en
Economía de la Universidad de Michigan, en Estados Unidos. Director de Gas del Estado (1985-86),
Director y Presidente de YPF S.E (87-89), y Secretario de Energía de la Nación (1999-2000).
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formular predicciones. Extrapolan tendencias pasadas que ignoran o
subestiman el impacto de las nuevas tecnologías en la frontera productiva, y
los cambios en las preferencias sociales. Malthus hubiera tenido razón, si a la
restricción de tierras cultivables que ya imaginaba en sus días, se hubiera
sumado una tecnología productiva estacionaria. Conforme a sus vaticinios,
la población mundial se multiplicó varias veces desde la publicación de su
tesis, pero los alimentos crecieron más. Los que ahora esgrimen la curva de
Hubber para pronosticar la próxima declinación de la producción petrolera
mundial (el petróleo extraído hasta la fecha alcanzaría la mitad de las reservas
recuperables totales), también subestiman el cambio tecnológico y su
impacto en la industria energética. Olvidan que otro economista inglés,
William Jevons, en 1865 pronosticó el agotamiento del carbón mineral para
los albores del siglo XX. Cambios tecnológicos mediante, la era del petróleo
reemplazó a la del carbón. El petróleo sustituyó el carbón, y muchas reservas
de carbón dormirán el sueño eterno. Actualmente asistimos a una nueva
sustitución intrafósiles, entre el gas natural y el petróleo. Esta sustitución
también empezó fundada en pronósticos de escasez petrolera, pero hoy se
profundiza por la paulatina “descarbonización” de las fuentes de energía
impuesta por las restricciones ambientales.

Cuando la multinacional Shell decidió cerrar su división internacional de
carbón y apostar a la apertura de una división internacional de hidrógeno, el
responsable de esa nueva estructura popularizó una frase, hoy repetida por Zaki
Yamani, el famoso ministro de petróleo saudita de hace tres décadas: “Así como
el mundo dejó la edad de piedra mucho antes de que las piedras se agotaran;
también dejará la era del petróleo mucho antes de que este se acabe”.

Emisiones

El calentamiento global-asociado a los gases de efecto invernadero-se ha
transformado en una verdadera amenaza planetaria. Los modelos de cambio
climático han empezado a pronosticar con mayor acierto sequías e inundaciones
que afectan a distintas regiones y que tienen relación causal con el exceso de
emisiones. Por otro lado, la revolución de la cibernética y las comunicaciones,
ya en edad adulta, penetra las más variadas industrias, incluida la energética. La
repuesta ambiental al problema del calentamiento global, y la revolución
tecnológica subyacente, empiezan a forjar las bases de un nuevo paradigma
energético. El precio del petróleo (todavía la fuente de energía primaria que
cierra el balance global) puede acelerar o retrasar este proceso. La imposición
de gravámenes a las emisiones de carbono también cumplirá un rol, y habrá una
transición más o menos traumática, pero inevitable.

Primero se dará el tránsito a una mayor gasificación en la matriz de
energía mundial. Hacia fines de la década el gas natural se convertirá en un
commodity con precio internacional. El gas natural transportado por
gasoductos competirá con el gas natural transportado en buques metaneros
(GNL). Habrá un mercado mundial de gas natural. Después viene el turno
de las fuentes alternativas.

El mundo de la energía y el desafio..., Daniel Gustavo Montamat, p. 56-63
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Otros

El hidrógeno está en el 70 por ciento de la tierra, pero no está libre, no
es una fuente de energía primaria. Como la electricidad, necesita ser
producido. Si se lo produce a partir de fuentes renovables (viento, agua) su
abundancia es inagotable. La celda combustible ya es una tecnología
probada. Convierte en electricidad la energía química que recibe del
hidrógeno y libera como desecho vapor de agua. El desafío pendiente es la
producción económica de hidrógeno en escala, su almacenamiento y
distribución. Si se logra, sostienen otros especialistas, convendría utilizarlo
en la producción de combustibles sintéticos y así permitir sustanciales
ahorros en los cambios de la infraestructura energética.

Otra alternativa es el biocombustible. Muchos autos (unos cuantos de
ellos en Estados Unidos) ya andan con una mezcla de petróleo y etanol. Hoy
los costos son altos y los biocombustibles requieren de fuertes subsidios.
Pero esto puede cambiar cuando la biotecnología produzca nuevas enzimas
capaces de producir etanol de casi cualquier tipo de materia vegetal.
Entonces, el único límite será cuánta materia vegetal haya disponible.

No hay que descuidar el lugar que puede ocupar la industria nuclear si
consigue reducir la vida útil de sus desechos radioactivos, y los desafíos que
ofrece más a futuro la fusión nuclear.

Una primera lección para la estrategia energética argentina: no conviene
volver a involucrar al estado en la producción de las energías del pasado; con
un sector energético internacionalizado es más razonable comprometer la
iniciativa e impulso estatal en la promoción de las energías que vienen.
Comodoro Rivadavia y Pico Truncado, comunas asociadas a la producción
petrolera y gasífera, han dado sendos ejemplos de aunar esfuerzo público
(municipio, Universidad) y privado para desarrollar plantas pilotos para la
producción de hidrógeno a partir de la energía eólica. Hay iniciativas
vinculadas al desarrollo de biocombustibles que también merecen el apoyo
oficial. El INVAP, empresa estatal de desarrollos tecnológicos, produce y
vende reactores y tecnología nuclear a distintos países del mundo.

Otra lección: no descuidar en la transición la vanguardia lograda en la
industria del gas natural en Argentina, incluido el acervo tecnológico en el
desarrollo del GNC y los nuevos retos que plantean las pequeñas plantas de
producción de gas natural líquido. El manipuleo y la logística del hidrógeno
tendrán muchas similitudes con los del gas natural.

La energía en la región

Si bien los valores de participación de América Latina y el Caribe en las
proyecciones de oferta de energía primaria total para el Mundo pueden
parecer modestas, vemos en el gráfico de escala logarítmica, que representan
entre el 5,6% y el 7,8% del total mundial, y mientras los valores mundiales
crecieron entre 1990 y el 2001 desde 8.780 a 10.179 Millones de TEP
(16,0%), los de América Latina y El Caribe se incrementaron en más de 39%,
pasando en el mismo período de 489 a 678 Millones de TEP.
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De los 26 países que constituyen la Región tan sólo siete poseen reservas y
producción de petróleo significativas que representan más del 97% del total:
Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador, México, Perú, y Venezuela.

A fines del año 2003 en América Latina y el Caribe se contaba con una reserva
comprobada de petróleo de más de 18.800 Millones de m3, de los cuales casi el
66% estaba ubicado en Venezuela y el 13,5% en México, siguiendo en forma
decreciente Brasil con alrededor de 9%, Ecuador con casi 4%, Argentina con el
2,7%, Colombia con el 1,27% y Perú con el 0,85%.

Este crecimiento real que fue de 2,44 veces el del consumo mundial,
seguirá siendo muy importante en el futuro según las proyecciones realizadas
por la International Energy Agency (I.E.A.). Entre 2001 y 2025 la demanda
de energía primaria mundial crecerá desde los 10.179 hasta 17.893 Millones
de TEP (un 76%); mientras que la región de América Latina/El Caribe lo
hará desde 678 hasta 1.399 Millones de TEP (un 106%).
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Con respecto a la producción de petróleo, para el año 2003 se han producido
en toda América Latina y el Caribe 1.674.000 m3/día, donde México y Venezuela
son por lejos los principales productores con cerca de 36% y más de 28%
respectivamente. El tercio restante se reparte entre Brasil con el 14,74%, Argentina
con el 7,53%, Colombia con el 5,36%, Ecuador con 4,06%, y Perú con 0,87%.
Estas cifras demuestran fehacientemente la magnitud de las reservas de petróleo de
Venezuela, que son muy superiores a su capacidad actual para producirlas, amén
de los compromisos de ese país como fundador de la OPEP en cuanto a
restricciones en el flujo de las exportaciones. Según una noticia reciente que
permite alentar esperanzas respecto al abastecimiento de la demanda de petróleo,
Pemex anunció la detección de zonas productivas “off shore” en Perdido
(compartido con los EE.UU.) y Coatzacoalcos Profundo, que podrían aportar
unos 54 Mil MMBbls. y cambiar el panorama actual de México.

En cuanto a las reservas comprobadas de gas natural, América Latina y el
Caribe tienen unos 7,5 billones de m3, mostrándose en el gráfico una
distribución parecida a las de petróleo, con la salvedad que Argentina se destaca
con algo más de 8% mostrándola como un país más gasífero que petrolero. En
efecto, Venezuela lidera el grupo con casi 55%, siguiendo en este caso Bolivia y
Trinidad & Tobago, que se incorporan a este análisis con 10,71% y 9,79%
respectivamente. Después de Argentina, continúan México con 5,55%, Brasil y
Perú con 3,31%, y Colombia con 1,45%, no figurando Ecuador por no ser
representativa su participación en lo que respecta al gas natural. En la
producción de gas natural de América Latina y el Caribe, sobre un total de más
de 155 Mil Millones de m3/año, Argentina, México y Venezuela participan casi
igualitariamente con 26,67%, 23,33% y 18,67%, siguiendo Trinidad & Tobago
con 16,00%, Brasil con 6,67%, Colombia con el 4,00% y Bolivia con 3,33%. Del
mismo modo que para el petróleo, las cifras muestran que las reservas de gas
natural de Venezuela no están suficientemente desarrolladas, Argentina confirma
la existencia de un mercado interno maduro, y en el caso de Trinidad & Tobago
se ratifica el potencial de gas para llevar adelante proyectos de magnitud como el
de LNG que abastece Europa y la costa este de los EE.UU de América.
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Si al petróleo y el gas le agregamos las reservas hidroeléctricas, también
significativas en relación al mundo, caemos a cuenta que el potencial energético
latinoamericano es una ventaja comparativa de la región frente al mundo. Pero
para que ese potencial se traduzca en una palanca del desarrollo regional, es
necesario integrar la región en energía.

Integración

El futuro energético, con sus desafíos y oportunidades, brinda un promisorio
campo de cooperación regional. Desde el aprovechamiento de las fuentes de
energía primaria, hasta la complementación de los sistemas eléctricos y la
investigación conjunta en materia nuclear y de energías alternativas. El objetivo
primario debe ser la consolidación de un mercado común de energía.

La integración energética es función de recursos, redes y reglas en común.
Si prima una concepción autárquica en la visión del desarrollo económico, los
recursos energéticos no se tienden a mirar como complementarios en un contexto
regional, sino como estratégicos a nivel nacional. Si prevalecen las estrategias de
autarquía energética, la integración regional se frena, por más ventajas económicas
que ofrezca a los estados miembros. Siempre habrá alguno que otro
emprendimiento binacional con reglas de administración contractual ad hoc e
interconexiones que permitan transacciones de energía excedente-sobre todo en
situaciones de emergencia-pero nunca habrá reglas en común que permitan operar
en un mercado integrado.

En la región hay fuentes energéticas que permiten la integración: cuencas
hidrológicas complementarias, gas en diferentes cuencas sedimentarias, parques
generadores eléctricos con abastecimiento hidráulico y térmico, y capacidad de
refino de productos petroleros más que suficiente para abastecer las necesidades
del conjunto. La región, especialmente el Cono Sur de Latinoamérica, hoy está
más interconectada por gasoductos y redes eléctricas. El fin de muchas hipótesis
de conflicto y los procesos de transformación en los sectores de energía en
Latinoamérica, permitieron la construcción de gasoductos y redes de
transmisión eléctricas internacionales a un ritmo intenso durante la última
década. Sin embargo, a partir de la crisis que atraviesan algunas economías de
la región y a las previsibles complicaciones futuras con el suministro energético
a nivel local, muchos países han comenzado a preguntarse si la dependencia
creada por la nueva interconexión es aconsejable sin una base regional de reglas
en común. Con una visión complementaria de los recursos energéticos, y a
partir de las redes de interconexión existentes, el gran déficit de la integración
energética regional sigue siendo la falta de armonía regulatoria.

La agenda de convergencia regulatoria en energía, con sus etapas, metas y
plazos, es la tarea pendiente que demandará más negociación y voluntad
política tras el objetivo integrador.

La región tiene los recursos energéticos, hacen falta más redes de
interconexión; pero el futuro de la integración energética regional se juega en la
voluntad de los estados miembros de tener reglas en común y someterse a ellas.
De esas reglas depende la conformación de un mercado mayorista regional de
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combustibles líquidos; un mercado mayorista regional de electricidad, y un
mercado mayorista regional de gas natural. El cronograma de la agenda regulatoria
debe partir del objetivo de alcanzar en el año 2015 el funcionamiento pleno de un
mercado común de energía. A partir de ese objetivo, hay que venir hacia el
presente con la fijación de una serie de metas intermedias tendientes a viabilizar el
objetivo integrador. Explicitamos las principales metas de la Agenda de
Convergencia Regulatoria.

2015

Unificación de los mercados de energía con regulaciones comunes e
instituciones supranacionales.

2013

Coordinación de los despachos nacionales de gas y electricidad en un
despacho regional.

2010

Autorizar el amplio acceso de los consumidores locales de gas y electricidad
al mercado mayorista regional.

2008

Formalización del régimen de acceso abierto e inicio del acceso de los grandes
consumidores de gas y electricidad al mercado mayorista regional.

2007

Acuerdo sobre las bases tarifarias para recuperar costos y fijar los peajes en los
sistemas de transmisión y transporte.

2006

Conformación del mercado mayorista formal de crudo y productos
petroleros

2005

Acuerdo sobre armonización de las características técnicas y
especificaciones de los productos de la canasta energética.

Acuerdos sobre cooperación nuclear y desarrollo de energías renovables de
la biomasa.

Restauración paulatina de señales de precios en los mercados nacionales:
Crudo y productos: referencias internacionales
Gas y electricidad: precios regionales y costo de oportunidad.
Segmentos regulados: costos económicos
Lanzamiento de obras de infraestructura que sean emblemáticas para la

integración energética regional. Entre otras:
Interconexión Yacyretá-Itaipú
Interconexión del Sistema Eléctrico argentino con el Sistema Central de Chile
Nuevo gasoducto de Bolivia.
Garabí/Corpus
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Acordar un régimen para las transferencias internacionales de energía en la
región con miras a conformar un mercado ampliado.

Relanzamiento del mercado regional de energía como eje del
relanzamiento del Mercosur.
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O mundo dos alimentos: desafios
e oportunidades na perspectiva

da Argentina e do Brasil
Marcos Sawaya Jank*

Resumo: O texto apresenta inicialmente um retrospecto do grande
progresso dos agronegócios e de suas exportações no âmbito do
Mercosul, enfatizando dados do Brasil e da Argentina, e realçando o
potencial ainda por explorar na região, em face da possibilidade que
tem de expandir sua fronteira agrícola, e da forte competitividade que
vem demonstrando. Esse progresso, realçado em particular pela alta
taxa de crescimento da exportação de vários produtos, e pela
destacada posição que a região já ocupa no comércio internacional
dos produtos do setor, é utilizado para refutar a crença de que ele não
apresenta dinamismo nem avanços tecnológicos.
Não obstante esse quadro de sucessos, o texto aponta os desafios com
que se defrontam as exportações do setor, cuja superação é
indispensável para assegurar tanto seu status atual como seu contínuo
crescimento no futuro, na medida em que os mercados internos não
têm condições de absorver toda sua produção. Esses desafios estão no
acesso a mercados (em particular onde há subsídios e proteções à
produção local), na infra-estrutura (que inclui logística e transporte),
e em questões não-tarifárias (que abrangem sanitárias, técnicas e
ambientais). O autor se refere também à questão macroeconômica,
em particular aos riscos de um real novamente valorizado.
Palavras-chave: Mercosul, Brasil, Argentina, expansão dos
agronegócios e seus desafios.

Numa visão do mundo dos alimentos, vou cobrir a parte brasileira, mas
mirando também o Mercosul e outros desdobramentos da política comercial
brasileira. No momento, ele se encontra numa situação delicada, que requer muito
diálogo, pois há muita preocupação com os problemas ligados à consolidação desse
bloco – como os de sua “perfuração” como zona de livre comércio –, o que agrava
a dificuldade de levá-lo à condição de união aduaneira, apesar de já existir há 12 anos.

E há também outros problemas muito preocupantes na política comercial
brasileira, pois percebe-se uma certa timidez no alcance de resultados. É certo que
alcançamos progressos na rodada multilateral, mas percebe-se também que 10
anos de negociação não foram suficientes para lançar a Alca. Esta, aliás, se encontra
num claro impasse, não se sabe o que irá acontecer e, se acontecer algo de positivo,
isso vai levar mais alguns anos.

* Marcos Sawaya Jank é professor da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da
Universidade de São Paulo (FEA-USP), e presidente do Instituto de Estudos do Comércio e Negociações
Internacionais (Ícone). Este artigo resume apresentação realizada em 21/10/2004
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Ainda agora também tivemos a notícia do fracasso das negociações com a
União Européia, o que também irá atrasar esse processo. Assim, estamos diante
de um momento realmente oportuno para nos aprofundarmos no diálogo entre
Brasil e Argentina, situando-o no contexto da política comercial, das
exportações em geral, dos alimentos e de outras questões pertinentes ao
intercâmbio dos dois países e entre ambos.

Mercosul: o grande progresso dos agronegócios

Inicialmente, vou apresentar alguns dados que me impressionaram
bastante, para situar o papel do Mercosul e de seus países no mundo dos
agronegócios. Assim, conforme dados do ano passado, os EUA estão em
primeiro lugar como exportadores de produtos desse setor. Segue-se a União
Européia (UE), tomada no conjunto dos seus 15 países. Mas a diferença é que
os EUA e a Europa têm crescido suas exportações a uma taxa de apenas 2% ao
ano, enquanto em terceiro lugar vem o Brasil, expandindo suas exportações a
6,5% ao ano. Em seguida, vêm China, Austrália, Canadá e Argentina – esta,
portanto, no sexto posto, mas também com exportações se expandindo a uma
taxa próxima da brasileira. Uruguai e Paraguai, obviamente muito menores,
aparecem em 39.º e 62.º lugares, respectivamente.

Mas o aspecto que enfatizo é esse em que o Brasil e a Argentina crescem
suas exportações ligadas aos agronegócios a uma taxa que hoje é cerca do triplo
da norte-americana. E sabemos que, se há uma região onde ainda existe
fronteira agrícola a expandir, é justamente no Mercosul, com forte potencial de
crescimento. Aliás, se olharmos a evolução desse comércio percebemos também
que, apesar desse crescimento recente, os EUA hoje exportam menos do que
em 1995, e a Europa também quase nada avança. E mais: se somarmos os países
do Mercosul, aí aparecemos com muito maior destaque, com grandes
possibilidade de chegarmos rapidamente à condição de segundo ou mesmo
primeiro exportador mundial, sustentadas pelas fortes taxas de crescimento nos
últimos anos.

Assim, aquela promessa que todos nós conhecemos há muitos anos, de que
o Mercosul seria um celeiro do mundo, vai se concretizando pouco a pouco, e
sintetizada numa razão, ou seja, temos hoje condições de crescimento
horizontal e vertical da produção agrícola, algo que já não se observa na
Europa, e também não ocorre nos EUA.

Se olharmos essa questão em termos do superávit comercial nos
agronegócios, os números são ainda mais impressionantes, por uma razão
muito simples: nós exportamos muito e importamos pouco; os EUA exportam
muito, mas também importam muito, pois em particular recorrem a produtos
tropicais e a outros provenientes de diversas áreas no caso dos alimentos. Por
sua vez, a UE importa mais do que exporta.

Assim, nos agronegócios o Brasil já detém hoje o maior saldo comercial do
mundo. Em segundo lugar vem a Austrália, e logo em seguida a Argentina. Se
somarmos os países do Mercosul chega-se a um saldo comercial superior a US$
30 bilhões.

O mundo dos alimentos: desafios e oportunidades..., Marcos Sawaya Jank, p. 64-70
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Portanto, temos essa característica de sermos grandes exportadores e
pequenos importadores de alimentos, essa capacidade muito grande de gerar
superávits nesse setor, e esses excedentes estão na base hoje da enorme melhoria
das contas externas brasileiras observada neste início de século. Com certeza, se
não fosse o agronegócio a situação da Argentina seria verdadeiramente dramática.

Assim, quem vem sustentando as contas externas são esses superávits
comerciais do agronegócio. Mas não deveríamos imaginar que será possível manter
saldos comerciais elevados por um longo período, nem que isso seja conveniente
e desejável. O ideal seria aumentarmos tanto as exportações como as importações,
nos dois sentidos, pois isso redundaria em maior crescimento econômico.

Se olharmos a participação por produtos, oMercosul tem hoje o primeiro lugar
na exportação de vários deles, como soja, açúcar, carne bovina, frango, fumo, café e
suco de laranja. No caso brasileiro, a taxa anual de crescimento das exportações de
alguns produtos tem sido na faixa de 17% e 18%, o que refuta a velha idéia de que o
agronegócio é mundialmente um setor pouco dinâmico. Em particular, é falso dizer,
primeiro, que é um setor de baixa tecnologia; e, segundo, que é pouco dinâmico,
porque hoje detemos no Mercosul a melhor tecnologia tropical no mundo, e o
crescimento desse setor e de suas exportações tem sido extraordinário.

Não há na área tropical quem consiga ter os ganhos de produtividade que
alcançamos na região nos últimos dez anos. Não há nada comparável, e temos
recebido aqui inúmeras missões de vários países interessados em buscar as
tecnologias que dominamos. Mas, infelizmente, enfrentamos aqui no Brasil um
certo obscurantismo na questão da biotecnologia, como no caso da oposição aos
produtos transgênicos, pois o país poderia ser um importante gerador de
biotecnologia tropical. Pelo menos, este não é tanto um problema na Argentina
pois, quando se falou aqui dos direitos de propriedade, nós também temos aqui
uma cruz um tanto mais pesada nessa questão, o que também é uma questão
preocupante. De qualquer forma, os números são inquestionáveis, pois há tempos
o crescimento anual das exportações é muito forte, estamos avançando na
velocidade em que o mercado cresce na Ásia e em outros lugares, e ganhando
“market share” em função de nossa competitividade.

Nesse contexto, merecem destaque alguns produtos, pois a realidade de sua
exportação é hoje bastante diferente de 10 anos atrás. A soja é fortíssima no Brasil
e na Argentina, o açúcar é dominado pelo Brasil, que também passou a predominar
no caso da carne. Carne de frango, café, carne suína, tabaco e suco de laranja
também são dominados pelo Brasil, enquanto a Argentina permanece forte no
trigo e se destaca também na carne bovina e nos lácteos em geral. Mesmo
produtos como carne suína e leite em pó, que tinham participação muito pequena
nas exportações ligadas aos agronegócios, tiveram um crescimento razoável e ele
pode ser ainda bem maior. Acabo de participar de um seminário sobre leite, onde
ficou claríssimo que, no futuro, seu mercado terá também importantes
participações do Brasil e da Argentina, ao lado de Austrália e Nova Zelândia

Três desafios e a questão macroeconômica

Em que pese esse quadro, permanecem grandes desafios. No momento,
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estão no acesso a mercados (em particular onde há subsídios e proteções
tarifárias à produção local), na infra-estrutura (que inclui logística e transporte)
e em questões não-tarifárias (que abrangem sanitárias, técnicas e ambientais).
Estas últimas dependem muito do nosso esforço interno, pois nesse âmbito há
grandes problemas a resolver, como na questão dos surtos recentes de febre
aftosa, que constituem um drama nacional no seu impacto sobre a produção e
comercialização das carnes bovina e suína.

No acesso a mercados, o qual depende muito de negociações, os caminhos
são vários. Hoje o mundo não segue só pela roda do multilateralismo, este no
âmbito da Organização Mundial de Comércio (OMC), mas também por meio
de outras três rodas, constituindo uma tração assentada em quatro, pois há o
unilateralismo, os acordos regionais e sub-regionais e finalmente a roda do
bilateralismo e plurilateralismo (ver gráfico que se segue)1. Temos, na verdade,
uma explosão desses acordos bilaterais e plurilaterais. É como se esse movimento
induzido por quatro rodas tivesse uma delas muito maior que as outras, e
caminhando mais rapidamente, o que leva a desequilíbrios e a uma situação
extremamente preocupante, particularmente para quem vende alimentos.

Em sua essência, esses acordos bilaterais e plurilaterais têm o potencial e
freqüentemente o efeito muito grande de desviar comércio e investimentos
ligados aos agronegócios para regiões menos eficientes que o Mercosul. Por
exemplo, no momento em que a Europa se amplia de 15 para 25 países,
fatalmente investimentos irão migrar da França e da Alemanha para os países do
Leste Europeu que se integrarão à UE. Alguns deles vão produzir carne bovina
e exportá-la para a EU sem ter de pagar a tarifa de 3 mil euros por tonelada que
nós pagamos. Ou seja, para colocar a carne lá dentro, não terão as mesmas
barreiras que países como o Brasil enfrentam.

Assim, nesse caso da UE o Mercosul também enfrenta dificuldades. De um
modo geral, está claro que é muito preocupante essa explosão de acordos de
comércio bilaterais e plurilaterais por todo o mundo, e os impactos que isso
pode ter sobre as exportações do Mercosul – particularmente as de alimentos,
1 Esse gráfico nos foi cedido por R. Devlin, do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID).
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porque eles realmente constituem uma das áreas, talvez a principal área de
eficiência do Mercosul no comércio internacional.

Ligado a isso, outro aspecto muito relevante é que nossos mercados
internos são insuficientes para absorver toda a produção que vem dos
agronegócios. Assim, nosso potencial é para abastecer o mundo, não um
potencial voltado para integrar cadeias produtivas no Mercosul, como na
indústria. Claro que no caso dos alimentos nós também temos de integrá-las
para vender para fora, mas não tanto para vender para dentro, pois sabemos que
o mercado interno não tem a mesma dimensão nem irá crescer na mesma
velocidade que o mercado externo de alimentos. Temos, sim, é de olhar para a
China, para a Ásia de um modo geral, e temos de negociar com a América
Latina, os EUA e a Europa.

A propósito, às vezes se ignora que o mercado norte-americano de
alimentos cresceu na última década mais que o da China, da qual hoje falamos
muito, absorvendo atenções que também não podem ser desviadas de fatos
como esse. Assim, a grosso modo os Estados Unidos hoje importam US$ 50
bilhões de produtos alimentares, e a China importa US$ 20 bilhões; e quem
está se beneficiando do crescimento do mercado norte-americano são países
como Canadá, México, Chile e UE. Esta, com produtos de maior valor
adicionado, enquanto Canadá e México tiveram um enorme salto nas
exportações de frutas, legumes e outros produtos perecíveis para os EUA.

Assim, não podemos abrir mão de negociar com os EUA, e é uma tolice
interromper negociações com esse país por conta do entrave da Alca. Em
nenhum momento defendi a Alca no estágio em que se encontra, porque até
hoje eu não sei bem o que ela é. Ou melhor, o que existia em 2003 era um draft
com sete mil colchetes, ou seja, milhares de pontos a discutir. Mas a Alca tem
de ser negociada até o fim, e é um absurdo deixar que no lugar dela as Américas
se transformem num conjunto de 80 ou 100 acordos pequenos e complicados,
com problemas de regras de origem, de falta de soluções para controvérsias, e
de outros problemas que costumam surgir numa situação como essa.

Já na Organização Mundial do Comércio temos observado progressos, e
creio que os países doMercosul têm tido um papel ativo importante na construção
do G-20 (grupo de países em desenvolvimento liderados pelo Brasil e pela Índia,
e particularmente interessado em eliminar os subsídios e proteções de fronteira
dos países desenvolvidos à sua produção agrícola). Até aqui isso é uma coisa que
funcionou bem, e mostra claramente por que é indispensável negociar.

A propósito, vou me referir ao ultimo resultado do Global Trade Analysis
Project (GTAP), que é um enorme modelo de equilíbrio geral utilizado por
muitas universidades e centros de pesquisa, e que mensura quais são os ganhos
associados a uma liberalização mediante ampliação do acesso ao mercado via
redução de tarifas e a uma redução do apoio doméstico nos países
desenvolvidos e em desenvolvimento. Nesse resultado, aparecem claramente o
Brasil e a Argentina como os dois maiores beneficiários. Depois vêm a África do
Sul, o resto da América Latina e o Sudeste da Ásia. Portanto, nós estamos
claramente entre os grandes ganhadores de uma liberalização agrícola mundial.
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Outra coisa que chama a atenção, por exemplo, no caso do Brasil, é que o
acesso a mercados externos é mais relevante que a redução do apoio ao
doméstico nos países importadores. Na Argentina é o contrário, pois ela é
grande exportadora de grãos que são altamente subsidiados no mundo, como
o milho, a soja e o trigo.

Ainda na questão do regionalismo, só para concluir esse assunto com um
último, mas importante ponto, há essas dificuldades crescentes no Mercosul. É
uma pena isso ocorrer, porque quando vimos que Brasil e Argentina passaram para
o mesmo regime cambial de taxas flutuantes e, em seguida, elegeram Lula e
Kirchner com grandes esperanças de maior integração, a perspectiva era a de que
isso daria um grande impulso ao bloco. Mas infelizmente estamos com problemas
crescentes para chegar ao mercado comum, e temos enormes problemas hoje na
discussão conjunta no âmbito da Alca e entre o Mercosul e a UE.

Quero me referir também à chamada Nova Geografia do Mundo, que
enfatiza as relações Sul-Sul. Ela pode ser muito importante na discussão da política
externa, mas as negociações são relevantes tanto nessa política como no comércio.
E mais: na política comercial será muito difícil traduzir essa Nova Geografia em
questões concretas, pois no comércio o papel da China é muito mais relevante para
um país como o Brasil do que nas questões de política externa.

A propósito, não vemos a China abrindo drasticamente seu mercado agrícola
no curto prazo. Ela está mandando 17 milhões de chineses por ano do campo para
as cidades, mas não irá acelerar este processo e, se for acelerar, isso será feito
multilateralmente. Por outro lado, não vejo para o Mercosul uma possibilidade
concreta de ganhos de comércio com a China. Negociar com ela faz sentido, mas
isso não irá produzir resultados no curto prazo. Estes poderiam vir da Alca e dos
acordos com a Europa, casos que já estão em andamento há 10 anos.

Ainda no caso da China, vale lembrar que seu consumo concentra a demanda
em alguns poucos países. Por exemplo, no caso do açúcar, predomina o Brasil; na
carne de frango, a Índia; na carne bovina, EUA e Brasil; e assim por diante. Temos
com a China um potencial extraordinário a desenvolver, mas é algo que virá
lentamente e aos tropeços. Por exemplo, há poucos anos ela incentivou oMercosul
a produzir soja alucinadamente, e de repente nos deu um golpe suspendendo
importações, e os preços despencaram. Assim, temos de tomar muito cuidado com
uma dependência mais acentuada do mercado chinês.

No caso da infra-estrutura, sua precariedade é dramática no Brasil, em
particular nas estradas não-asfaltadas ou esburacadas, na participação ainda
pequena das ferrovias, e nas dificuldades enfrentadas no acesso aos portos e na sua
ineficiência. Pelo que sei, na Argentina a infra-estrutura não tem tantos problemas.

Antes de concluir, quero insistir na importância das barreiras não-tarifárias,
que às vezes surgem por nossa própria culpa. Só para ilustrar os problemas a que
leva, houve a forte queda das exportações de carne bovina da UE, EUA e
Canadá, que despencaram em 2004 por causa da doença da “vaca louca”. Mas
não podemos confiar em crises que só afetam os outros, como demonstra o fato
de que hoje temos 60% do mercado fechados por conta da febre aftosa que
voltou a aparecer aqui.
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Além desses três desafios, é claro que a questão macroeconômica sem dúvida
está por trás de tudo, e vale enfatizar também esse importante aspecto dos
agronegócios e de suas exportações. Assim, se o real voltar a se valorizar, vários
segmentos desse setor serão prejudicados. Espero que não voltemos a esse erro, e
que tenhamos aprendido as lições das vezes em que ocorreu no passado.
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Negociaciones económicas
internacionales con énfasis en las
cadenas de valor agroalimentarias

Martín Piñeiro*

Resumen: El Mercosur está en un momento de debilidad. El sector
agropecuario no es un elemento importante del problema pero
aporta algunos conflictos secundarios que surgen del comercio
bilateral. La relación bilateral en el área agropecuaria debe ser vista a
partir de tres premisas: 1) El comercio bilateral no es importante y
su potencial de expansión es limitado; 2) Brasil y Argentina juntos son
una gran potencia agroalimentaria mundial con una considerable
capacidad de negociación; 3) Nuestros principales mercados
internacionales son mercados “administrados” en los cuales el papel
del estado tiene una gran importancia.
En este contexto los dos países deben construir una alianza estratégica
de largo plazo que incluya: a) el desarrollo de equivalencias sanitarias
incluyendo la posibilidad de la creación de un organismo sanitario
regional; b) el desarrollo de mecanismos de consulta permante y de
estrategias comerciales conjuntas y reglas de competencia; c) un
esfuerzo deliberado y enérgico de integración de la infraestructura de
comunicaciones y energética; d) promover la integración productiva
a través de la política impositiva y otros elementos que hacen a la
política de inversiones; y e) promoción de las actividades conjuntas en
la investigación y el desarrollo tecnológico.
La construcción de una nueva relación entre los dos países requiere
de cambios culturales tanto en el gobierno como en la sociedad civil.
Palabras Clave: Mercosur, Brasil y Argentina, negociaciones
económicas internacionales, cadenas de valor agroalimentarias.

Introducción

Brasil y Argentina han tenido una relación bilateral estrecha, como no podía
ser de otra manera entre dos vecinos que comparten una extensa frontera común,
extraordinarios recursos hídricos, y una historia compleja. Esta relación tomo un
nuevo carácter cualitativo después de la conformación del Mercosur, que es uno
de los hechos políticos recientes más importantes para la región.

El Mercosur esta en un momento de debilidad que puede ser explicada por
un conjunto de factores. Sin embargo yo quisiera enfatizar dos de ellos: a) La
creciente desilusión sobre las ventajas económicas de la integración regional y su

* Martín Piñeiro es Director, Grupo Ceo. Ha sido, entre otros cargos, subsecretario de Agricultura en la
Argentina, Director General del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) y
presidente del Consejo Directivo del International Food Policy Research Institute (IFPRI).
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capacidad para aumentar el intercambio comercial; b) El diferente posicionamiento
estratégico que los dos países han adoptado en el marco multilateral y el creciente
protagonismo, en especial del Brasil, en el área internacional.

El sector agroalimentario no ha tenido un papel importante en este
distanciamiento pero contribuye a el con algunos elementos particulares a
generar conflictos tanto en el comercio bilateral como en las negociaciones
multilaterales en el ámbito de la OMC. De estos me interesa resaltar tres de
ellos: a) Conflictos menores en algunos productos específicos en los cuales las
exportaciones son muy sensibles a las condiciones macroeconómicas y
comerciales de carácter global como son la carne de ave y cerdo y los artículos
de cuero; b) Algunas diferencias de posicionamiento en las negociaciones
multilaterales en el ámbito de la OMC y de las negociaciones Mercosur-Unión
Europea; c) La existencia de competencia comercial entre los dos países en
algunos productos y mercados como por ejemplo la carne vacuna.

Estas áreas de conflicto no son demasiado importantes y además eran
previsibles. Deberíamos haber negociado e implementado las medidas
necesarias para que los conflictos no se manifestaran. (Ver por ejemplo
PINEIRO Y PINEIRO1) Un ejemplo son las medidas de salvaguardia que se
están adoptando ahora.

Me parece que el gran desafio que tenemos es encontrar los medios para
superar estos conflictos menores y de corto plazo y construir una alianza
estratégica de largo plazo basada en la complementación económica y en un
posicionamiento internacional compartido.

La presentación esta basada en tres ideas principales que, a mi juicio,
pueden servir de marco general de largo plazo para pensar las relaciones
económicas bilaterales entre los dos países en el área de la producción
agroalimentaria. Estas ideas y la forma de presentarlas traslucen una posición
optimista y tal ves voluntarista, sobre la importancia potencial y las posibilidades
reales de establecer una alianza estratégica entre los dos países frente a la
creciente integración mundial y las nuevas oportunidades comerciales

Las tres ideas son: a) El comercio bilateral entre Argentina y Brasil en el
área agroalimentaria no es muy importante y su potencial de expansión
tampoco lo es. Por lo tanto no deberíamos centrar la relación bilateral en las
expectativas del comercio intraregional; b) Brasil y Argentina juntos son una
gran potencia agroalimentaria mundial. Enfrentar a los mercados mundiales
juntos potenciaría nuestras capacidades comerciales individuales; c) Nuestros
principales mercados en el sector agroalimentario son y serán por muchos anos
“mercados administrados” en los cuales las barreras no arancelarias y el papel
del estado tienen una gran importancia.

1. El comercio agroalimentario Brasil-Argentina

El comercio agroalimentario es, como porcentaje de las exportaciones
totales, un componente bastante importante, especialmente para la Argentina.

1 PIÑEIRO, M.; PIÑEIRO, V. El Mercosur Agropecuario: Lo importante no es el comercio
Intraregional.In: CHUDNOSKY, D.; FANELLI, J.M. (coords). El desafio de integrarse para crecer. Red
Mercosur SigloXXI y BID, 2001.
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Este comercio bilateral tiene un cierto desequilibrio cuantitativo a favor de
Argentina ya que las exportaciones argentinas son cuatro veces superiores a las
del Brasil (Ver Cuadro 1). Adicionalmente este intercambio esta concentrado
en unos pocos productos, especialmente en el caso de las exportaciones
Argentinas, que tienen poco valor agregado (ver Cuadro 2). En el caso del
Brasil son considerablemente mas diversificadas y tienen un mayor grado de
procesamiento industrial (Ver Cuadro 3).

Creció rápidamente al comienzo del proceso de integración durante el periodo
1994-98 buscando un nuevo equilibrio consistente con las nuevas reglas
económicas y comerciales pero después del año 98 se estabiliza y en ciertos años
cae con respecto a las cifras alcanzadas durante periodo anterior (ver Cuadro 1)
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Esta situación del comercio agroalimentario entre ambos países es
consecuencia de la estructura productiva competitiva entre ambos países. Con
algunas excepciones como trigo en Brasil, café y banano en Argentina con el
paso del tiempo y la mayor flexibilidad agroecologica ganada a través de la
investigación, ambos países se autoabastecerán en forma competitiva de la
mayoría de los productos agropecuarios.

Esto no significa que no habrá comercio entre ambos países. Siempre hay,
como consecuencia de la estacionalidad, la diferenciación de productos y las
alianzas comerciales de las empresas, oportunidades de comercio. Esto es
particularmente cierto en los productos con mayor elaboración industrial en los
cuales la diferenciación de productos las marcas y las alianzas estratégicas tienen
una mayor incidencia en la naturaleza de la relaciones comerciales. Sin embargo
el monto total del intercambio seguramente crecerá lentamente. (Ver
PINEIRO Y PINEIRO).

Es importante resaltar que en este comercio agroindustrial unos pocos
productos han generado un considerable grado de tensión y conflictos entre
ambos países. Es en este sentido que es necesario lograr acuerdos generales
sobre lo que Félix Pena ha llamado “disciplinas múltiples” que den una mayor
previsibilidad y una mayor capacidad para administrar los conflictos
comerciales.

Estos acuerdos deben incluir: a) mecanismos de administración del
comercio frente a desequilibrios coyunturales generados por cambios en el
contexto macroeconómico y b) un acuerdo especial sobre el azúcar. Como dice
Fabio Giambiagi no es razonable ni lógico que un problema en los pollos
paralice las relaciones comerciales del Bloque.

Me parece importante resaltar en esta discusión que fuertes variaciones en
el nivel de exportaciones de un producto determinado no es un hecho favorable
para ninguno de los dos países. En el caso del importador porque afecta
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Puede verse la considerable importancia de algunas de las cadenas productivas
en el conjunto del comercio mundial. La magnitud relativa es suficiente para
afectar los precios mundiales en por lo menos 8 productos: oleaginosas y sus
derivados, cítricos, trigo, miel, carne bovina, café, azúcar y lácteos. En estos
productos las exportaciones del Mercosur representan porcentajes del comercio
mundial que van desde un 82% en el caso de jugo de naranja hasta el 6% en el caso
de los lácteos. Es evidente que en la mayoría de estos productos los principales
importadores mundiales no pueden prescindir de nuestras exportaciones sin
afectar significativamente su cadena alimentaria.

La mayoría de las exportaciones provenientes de estas cadenas
productivas a pesar de tener algún nivel de procesamiento en general
incorporan relativamente poco valor agregado. El bajo nivel de
procesamiento es en parte consecuencia de la política arancelaria de los
países importadores que mantienen niveles importantes de escalonamiento
arancelario en función del nivel de procesamiento, pero también es
consecuencia de las políticas seguidas por nuestros países en materia de

negativamente la rentabilidad y por lo tanto la viabilidad de un sector
productivo. En el caso del exportador porque genera tenciones inflacionarias y
potenciales excesos de inversión que mas tarde deben ser corregidos.

2. Brasil y Argentina juntos son una potencia agroalimentaria mundial

El Cuadro 4 presenta las exportaciones totales y de las principales cadenas
productivas de Brasil y Argentina.
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investigaciones agroindustriales, políticas comerciales y de promoción
industrial. Si bien Brasil ha hecho un esfuerzo significativo en estas áreas
buscando un mayor desarrollo agroindustrial el resto de los países del
Mercosur no han hecho el esfuerzo necesario. Una acción conjunta en el
desarrollo de sectores de la agroindustria y en nichos de mercado seleccionados
crearían una plataforma exportadora de largo plazo de gran potencial.

En parte como consecuencia de estas políticas muchas de nuestras
industrias no han logrado crecer para tener la dimensión suficiente para ser
competitivas en el ámbito mundial. Esto es, en parte, consecuencia de la baja
inversión internacional en algunas de estas cadenas productivas. Aun en aquellas
cadenas en las cuales la inversión internacional es importante dichas inversiones
no parecen haber sido hechas pensando en el mercado regional e internacional.
En general son inversiones dirigidas a abastecer el mercado local más que
plataformas de exportación internacional.

Este es un elemento importante de la actual estructura productiva que
sugiere la importancia de lograr acuerdos de complementación que integren la
capacidad productiva y exportadora de la agroindustria regional. Es una
propuesta consistente con un nuevo regionalismo que privilegia las alianzas
productivas en función de intereses de largo plazo asociados al posicionamiento
internacional de grandes sectores de la producción.

En esta perspectiva la convergencia de las políticas macroeconómicas
deben incluir programas de incentivos para promocionar las inversiones
cruzadas de los cuatro países del MERCOSUR como forma de integrar sus
capacidades tecnológica y productiva.

3. Los mercados “administrados”

La información que se presenta en el Cuadro 5 referente a las
exportaciones agrícolas del Mercosur a las distintas regiones del mundo permite
llegar a algunas conclusiones importantes.
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1. Las exportaciones a la Unión Europea son aun muy importantes pero las
exportaciones a los países del Asia también lo son y están creciendo muy
rápidamente;

2. Mirando al futuro los mercados en el Asia serán el principal destino de
nuestras exportaciones. Esta tendencia esta determinada por la dotación de
recursos de la región en relaciona a su población. A medida que aumenten los
ingresos per capita la escasez de agua y de tierra se convertirán en limitaciones
importantes para la producción agroindustrial en esos países;

3. Ambos mercados tienen políticas comerciales que protegen y regulan el
comercio de productos agroindustriales y en los cuales el papel del Estado es
aun muy importante. Este comercio administrado se mantendrá por muchos
años y las barreras no arancelarias y las regulaciones sanitarias y de calidad
aumentaran a medida que las barreras arancelarias disminuyan;

4. En este marco de comercio administrado los acuerdos
intergubernamentales que establezcan reglas de juego razonables que den
previsibilidad y ámbitos de resolución de conflictos son especialmente
importantes.

4. Para concluir: algunos temas mirando al futuro

El Mercosur ha adquirido a lo largo de los años una importante
experiencia de trabajo en la construcción de un espacio regional de comercio
ampliado. Sin embargo dicha experiencia se ha desarrollado dentro de una
perspectiva de resolver los problemas del corto plazo mas que de construir un
proyecto común en lo político y económico con objetivos de largo plazo.

Ahora después de más de 10 anos de integración es necesario consolidar
una alianza estratégica de largo plazo a través de la cual los dos países se puedan
posicionar juntos en los mercados y en las negociaciones internacionales.

Construir esta alianza estratégica requiere de mecanismos institucionales
sólidos y activos y una practica permanente de consultas en los ámbitos de
negociación internacional. Es posible, aunque no lo puedo afirmar, que los
mecanismos institucionales existentes sean suficientes y que no es necesario
crear una nueva institucionalidad. De ser así las prácticas de consulta y
negociación requieren un fortalecimiento.

En este proceso de negociación y consulta hay en lo inmediato en el sector de
la producción agroindustrial algunas áreas que requieren de una atención especial:

1. El desarrollo de un acuerdo sobre equivalencias sanitarias. Es un
elemento central para resolver problemas del comercio bilateral pero más aun
para las negociaciones bilaterales del Mercosur con otros países o bloques como
la Unión Europea. Este proceso debería llevar a la constitución de un
organismo regional de sanidad y a la posibilidad de desarrollar una marca de
Calidad Mercosur. Lograr esto no es fácil entre otras razones porque el estatus
sanitario es distinto entre los cuatro países. Tal ves podría comenzar como una
iniciativa limitada, en una primera fase, al Brasil y la Argentina.

2. La negociación Mercosur-UE avanza lentamente y las concesiones
arancelarias no parece que puedan ser importantes. Consecuentemente las
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cuotas de importación de carnes serán, a mi juicio, un elemento significativo en
el acuerdo final. En este caso es necesario acordar no solo la forma de
distribución de las cuotas sino también su forma de administración. Este
segundo punto es especialmente importante para asegurar que las rentas
generadas por las cuotas sean apropiadas por los países exportadores.

3. Dado que los dos países son importantes competidores en los mercados
internacionales en un número importante de productos los comportamientos
comerciales de cada país afectan a los dos. Hay casos concretos recientes, como
por ejemplo la carne vacuna, en los cuales la competencia entre los dos países
derrumbo los precios internacionales. Similarmente la actitud ambigua de Brasil
en el caso de la soja tansgenica dificulto las exportaciones de ambos países a
China. Estos casos ilustran la importancia de desarrollar mecanismos de
consulta, permanentes y efectivos, que contribuyan a un posicionamiento más
inteligente en los mercados internacionales. Estos acuerdos podrían incluir
reglas de competencia que contribuyan a proteger los mercados y los precios.

4. No hay integración económica más poderosa que la que resulta de la
integración y complementación productiva que crea intereses económicos de largo
plazo. En este sentido lograr acuerdos referentes a las políticas de promoción de
inversiones para integrar a la agroindustria y lograr economías de escala y
complementación tecnológica y productiva seria de fundamental importancia para
lograr una mayor competitividad internacional. Porque no pensar en normativas
especificas que faciliten y promuevan en forma diferencial las inversiones de Brasil
en Argentina y viceversa? Estas inversiones cruzadas han sido bajas hasta el
momento. Inclusive las inversiones de empresas trasnacionales han tenido como
objetivo principal el mercado local y no han concentrado el esfuerzo en desarrollar
estrategias mirando el mercado regional y mucho menos para convertirse en
plataformas de exportaciones al mercado mundial. Las inversiones de Brasil en
Argentina han crecido recientemente y la compra del frigorífico Swift es un caso
ilustrativo. Sin embargo es solo un paso en este proceso y los gobiernos deberían
promocionar estos esfuerzos como parte de los programas dirigidos a lograr una
mayor convergencia macroeconómica...

5. El desarrollo tecnológico incluyendo la investigación en biotecnología
y el desarrollo de cultivos transgenicos será en el futuro la principal fuente de
competitividad internacional. Las diferencias de posicionamiento en este tema
y la ambigüedad de Brasil ha sido un inconveniente para lograr las inversiones
privadas que hacen falta. Yo creo que la lógica y la realidad contribuirán a que
Brasil se aproxime rápidamente a una posición similar a la que tiene Argentina
y esto permitirá un mayor trabajo en conjunto. Es importante resaltar que las
Universidades y los dos organismos públicos especializados en la investigación
agroalimentaria, Inta y Embrapa, tienen actividades de colaboración desde hace
muchos años. Sin embargo los gobiernos no han contribuido recursos
específicos para estas tareas conjuntas y sin recursos significativos será difícil
avanzar. En esta área la larga y fructífera experiencia de la UE en la colaboración
para la investigación en distintas áreas productivas ilustran la importancia de
este tema y da un punto de referencia sobre los programas y actividades que
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seria posible implementar para aumentar la colaboración y complementación
entre los dos países.

Progresar en estas tareas seguramente requerirá un cambio cultural en las
relaciones bilaterales que permita abandonar las visiones comerciales de corto
plazo y avanzar en la construcción de una alianza estratégica de largo plazo. En
este proceso los gobiernos tienen un papel protagónico. Sin embargo es muy
probable que este papel no sea asumido plenamente si no son empujados por
las organizaciones de la sociedad civil incluyendo las cámaras y asociaciones
empresarias y las instituciones de reflexión académica. Estos son ámbitos de
acción en los cuales todos nosotros participamos.
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O sucesso do agronegócio no
Brasil e Argentina: cinco casos

Carlos Faccina*

Resumo: Esses dois países constituem um exemplo bastante
característico dos benefícios que mudanças políticas e econômicas
podem trazer para a organização da produção e da competitividade
econômica. Tanto no caso do Brasil como da Argentina, foram
promovidas mudanças profundas ao longo da década de 90, que
possibilitaram a maior integração dessas economias nos mercados
globais. A idéia generalizada de intercompetidores devido às
semelhanças de pautas de exportação deve ser melhor avaliada, visto
que, com exceção da soja e da carne, a pauta de exportação da
agroindústria argentino-brasileira é diversificada, o que permite a
ocupação de nichos de mercado sem os tradicionais conflitos de
países exportadores de commodities.
O importante para o faturamento é a exportação de produtos de
maior valor nas cadeias consideradas. O objetivo da discussão, a
partir do estudo de cinco casos (soja, trigo, açúcar, produtos
lácteos e carne), é prover informações que auxiliem a avaliação
fundamentada das vantagens da diversificação, visto que os
valores de faturamento são calculados a partir de preços e
coeficientes técnicos que expressam a posição efetiva para as
cadeias de cada país. Além disso, deve ser considerado que nem
sempre a especialização da exportação em produtos de maior
preço se torna vantajosa em razão da dificuldade de acesso aos
mercados de produtos envolvendo um maior grau de
processamento e valor.
Conclui-se, portanto, que a observação detida na diversificação
das pautas de exportação do agronegócio dos dois países deve ser
minuciosamente analisada de modo que, na maioria dos casos, o
faturamento líquido deve ser a variável que orienta a decisão para
a especialização vis-à-vis ao faturamento bruto, muitas vezes
obtido pelo maior preço obtido em determinados produtos.
Palavras-chave: Brasil, Argentina, agronegócios: produção e
exportação.

1. Introdução

No Brasil e na Argentina, assim como em grande parte das economias

* Carlos Faccina, Mestre e Doutor em Ciências pela Fundação Escola de Sociologia e Política de São
Paulo, é professor universitário e Diretor de Assuntos Corporativos da Nestlé Brasil. É também presidente
da Fundação Nestlé de Cultura. Na elaboração deste artigo, o autor agradece a colaboração de Heloísa Lee
Burnquist, professora da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz(Esalq), da USP, e de Luciana
Torrezan Silveira, doutoranda em Economia Aplicada, da mesma escola.
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latino-americanas, a expressão econômica e social do agronegócio1 aumentou ao
longo da década de 90, passando a desempenhar um papel fundamental na
recuperação e sustentação do desenvolvimento econômico, ao contrário do que se
preconizava nas décadas de 70 e 80. O agronegócio passou a se destacar como um
dos segmentos econômicos mais dinâmicos e commaior capacidade para a geração
de empregos nessas economias. Conforme se discute nesse trabalho, no ano de
2004 a produção foi recorde em diversos de seus complexos agro-alimentares,
alçando os países a uma posição de destaque no ranking mundial exportador.

No Brasil, dados do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento
(Mapa) mostram que o agronegócio movimenta um valor equivalente a US$ 200
bilhões ao ano. Em 2004, o segmento foi responsável por 30% do PIB nacional, e
pela geração de 37% dos empregos do país. As exportações do segmento
acumularam um valor recorde de US$ 39 bilhões, compreendendo 40,4% do valor
total exportado pelo país.

A tendência captada para a economia argentina é semelhante. Segundo
estimativas apresentadas pelo Instituto Nacional de Estatística e Censos (Indec) do
país, a contribuição da produção de agro-alimentos para o PIB do país foi de
aproximadamente 10,9% em 2003. Em 2004 as exportações argentinas do
agronegócio atingiram um valor recorde, somando US$ 16,81 bilhões somente
nos primeiros onze meses, superior a todo o ano de 2003, e representando 53%
das exportações totais do país.

Diversos analistas2 têm destacado que esse novo cenário resulta de um
conjunto de “mega-forças” introduzidas em grande parte das economias latino-
americanas ao longo da década de 90. Esse conjunto inclui mudanças como a
privatização, a liberalização comercial, a integração regional, uma verdadeira
revolução tecnológica – incluindo desde a tecnologia da informação, de maior
abrangência, até as mudanças no perfil do agronegócio, possibilitando
desenvolvimentos excepcionais do setor nos últimos anos –; além da adoção de uma
nova visão empresarial, que privilegia a competitividade.

Essas novas diretivas provocarammudanças profundas no sistema econômico,
possibilitando que países como Brasil e Argentina apresentassem uma atuação
destacada nos mercados internacionais, a despeito das medidas protecionistas
mantidas para os produtos do setor na economia mundial. Na realidade, o
desempenho exportador tem sido identificado como um dos principais fatores
responsáveis pela importância crescente do agronegócio. No caso brasileiro, se não
fosse pelos resultados do agronegócio, o país teria incorrido em déficit na balança
comercial nos últimos anos (Figura 1).

1 O conceito do agronegócio utilizado para o presente trabalho é o mesmo amplamente propagado na
literatura econômica. Ou seja, inclui as atividades de produção agrícola (lavouras, pecuária e extração
vegetal), desde o fornecimento de insumos, passando pelo processamento e industrialização, incorporando
todas as áreas que dão suporte ao fluxo dos produtos (desde a matéria prima até o consumidor final,
incluindo-se transporte, comercialização etc.). O valor agregado do segmento resulta da somatória do valor
acrescentado à produção ao longo de pelo menos cinco segmentos distintos: suprimento, produção,
processamento, armazenamento e distribuição e consumo final.
2 Dentre os quais destaca-se César Souza, Vice-Presidente Sênior da Odebrecht of America, Inc., em
inspiradora entrevista intitulada “The Changing Corporation in Latin America” feita pela Economic
Reform Network, Center for International Private Enterprisem 2001.
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Atualmente, o Brasil destaca-se como o terceiro maior exportador mundial
de produtos agrícolas, suplantado apenas pelos Estados Unidos e União
Européia. Argumenta-se que a possibilidade de estender consideravelmente sua
área agricultável proporciona uma importante vantagem para o Brasil
relativamente a seus competidores.

Na Argentina, além de um bom desempenho das exportações agropecuárias, a
indústria de alimentos encontra-se em excelente condição para competir no mercado
internacional. O país é o quinto maior produtor, além de oitavo maior exportador
mundial de alimentos (http://www.inversiones.gov.ar/sectors_invest.htm).

Os resultados positivos podem ser incrementados, se esses países conseguirem
vencer as dificuldades que os têm impedido de explorar, de forma plena, o
potencial de produção e exportação desenvolvido. Dentre esses impedimentos
destacam-se: a organização do sistema fiscal do país, de forma a facilitar a
integração vertical nas cadeias; e o investimento em infra-estrutura de escoamento
da produção, incluindo-se a capacidade de processamento dos produtos. Além
disso, os países têm encontrado dificuldades para organizar e estruturar um sistema
produtivo que atenda às normas e regulamentos técnicos, sanitários e fito-
sanitários exigidos nos mercados mais remuneradores de agro-alimentos de países
desenvolvidos. Nesses mercados, os consumidores vêm se tornando cada vez mais
exigentes quanto à qualidade, procedência e sanidade dos alimentos, em função de
surtos de doenças em animais e da manifestação de riscos presentes nos alimentos
que fugiram ao controle das autoridades sanitárias.

Esses aspectos têm dificultado o aumento das exportações mundiais de
agro-alimentos com maior grau de processamento, tanto para o Brasil como
para a Argentina. Conseqüentemente, as exportações desses países mantêm-se
concentradas em um número relativamente pequeno de produtos, com baixo
grau de processamento e diferenciação. No Brasil, a exportação de dez
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complexos agro-alimentares é responsável por 37% do valor das exportações
totais e praticamente 88% das exportações agroindustriais do país (Tabela 1).
Na Argentina, o quadro é semelhante. Um conjunto de 10 produtos do
agronegócio é responsável por 35,64% das exportações totais do país e 83,35%
das exportações do agronegócio (Tabela 2).

Mais especificamente, a análise conduzida neste trabalho visa:
(i) Relacionar o bom desempenho exportador ao desenvolvimento favorável

das principais cadeias produtivas que compõem o complexo agroalimentar nos
países analisados;

(ii) avaliar – por meio de estimativas de valores efetivos e de simulações de valores
potenciais do faturamento com a exportação de cada cadeia enfocada – em que
medida uma participação mais intensa nos mercados internacionais de agro-
alimentos processados pode contribuir para aumentar o estímulo proporcionado
pelas exportações do agronegócio para o PIB nos países enfocados.

2. Evolução da competitividade do agronegócio

Neste item, a evolução econômica e da competitividade do agronegócio é
abordada sob dois prismas distintos. Um primeiro que considera a influência de
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fatores globais sobre a produção e exportação do agronegócio e um segundo,
que considera fatores específicos ao desempenho da cadeia produtiva na
produção e vendas externas. Essa análise é aplicada às cadeias da soja, açúcar,
trigo, carnes e lácteos, sendo que a importância relativa da produção de cada
país no total mundial é ilustrada na Figura 2, para o ano de 2004.

A soja é considerada pela sua importância tanto para a Argentina como para
o Brasil, atingindo o maior percentual de participação mundial, conforme se
verifica na Figura 2. O açúcar foi selecionado em função da importância para o
agronegócio brasileiro e o desenvolvimento de suas exportações. O trigo, pela sua
expressão no agronegócio argentino. Carnes e lácteos, pela dinâmica produtiva
apresentada nos últimos anos e por representarem alternativas interessantes para
que os países enfocados expandam sua participação nos mercados internacionais.

2.1. Aspectos gerais que definem o desempenho das cadeias produtivas do
agronegócio

Em termos gerais, a conjuntura econômica não parece ter favorecido a
produção e as exportações agroindustriais na safra 2005/06. Três fatores básicos
provocaram esse contexto: o aumento do preço do petróleo pela Opep, no
segundo trimestre de 2004; o enfraquecimento do dólar americano, esse último
em função do tamanho do déficit acumulado pelos Estados Unidos; e produção
mundial recorde na safra 2004/05 para grãos e oleaginosas, que resultou em
preços internacionais mais baixos. As conseqüências de curtíssimo prazo podem
ser relacionadas como:

• uma desaceleração da evolução do rápido crescimento econômico
global, prejudicando o consumo de produtos do agronegócio, particularmente
nos países em desenvolvimento. Regmi et al. (2005) constatam que nesses
países, as variações na renda afetam o consumo de bens agro-alimentares de
forma relativamente mais intensa;

• redução da rentabilidade de grãos, que tiveram suas lavouras formadas
quando o valor da moeda americana estava alto e comercializaram o produto
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quando essa esteve menos valorizada (no caso do Brasil, por exemplo, o plantio
deu-se com uma taxa de câmbio de 3,20 e a colheita a 2,40);

• a baixa rentabilidade também esteve associada aos preços mais baixos
que prevaleceram no mercado internacional, em função da oferta abundante.

A esses fatores deve ser somado, para o caso brasileiro, o efeito da falta de
chuvas que prejudicou a realização da safra de grãos do país. Os estados do Sul,
região tradicionalmente conhecida como celeiro do país, foram os mais afetados.

No entanto, nem todas as cadeias agro-alimentares do Brasil e Argentina
foram prejudicadas por essa conjuntura, podendo-se citar como exceções:

• O açúcar, que teve preços mais altos no mercado internacional devido a
menores estoques, a despeito da produção mais alta em 2004/05.

• Os lácteos também apresentaram preços mais altos, em função de
condições climáticas que prejudicaram a produção dos principais países
exportadores.

• Novos surtos de doenças em bovinos deslocam grandes exportadores,
como Estados Unidos e Canadá, do mercado, cedendo espaço para as
exportações brasileiras.

Para o médio e longo prazo, no entanto, essas tendências devem ser
revertidas. Segundo prospecções apresentadas em relatório elaborado
conjuntamente pela OECD e FAO (2005), o contexto macroeconômico
internacional deverá ser caracterizado por:

• recuperação sustentada e ampla do crescimento econômico;
• recuperação do dólar (no curto a médio prazo);
• manutenção de baixos níveis de inflação;
• mudança na demanda dos consumidores, que se tornam mais exigentes;
• mudanças nas estruturas de mercados, com tendência à concentração

nos setores “à montante”, por exemplo: sementes, defensivos, máquinas e
implementos agrícolas; e “à jusante”, por exemplo: processadoras de grãos, de
produtos lácteos, frigoríficos, indústrias têxteis, cadeias supermercadistas na
comercialização de varejo;

• intensificação da competição global entre commodities agroindustriais –
como o trigo, oleaginosas, açúcar e pecuária – na próxima década, tanto entre
países desenvolvidos como em países em desenvolvimento, o que deve
pressionar os preços reais da maior parte das commodities alimentares básicas
para baixo. Os produtores terão de empreender esforços contínuos para
melhorar sua eficiência.

A expansão dos mercados externos para o agronegócio vem se
constituindo em uma meta importante, tanto para o Brasil como para a
Argentina, que apresentam uma produção recorde, ano após ano. Em termos
de acordos para a liberalização e incremento do comércio, as opções que vêm
sendo exploradas pelo Brasil e Argentina podem ser agrupadas como:

• Acordo entre o Mercosul e a União Européia: os países analisados vêm
encontrando entraves regionais embora os resultados pudessem ser imediatos.

• OMC: Depende da definição das negociações na Rodada de Doha, cujo
desenvolvimento vem sendo prejudicado pela intransigência, particularmente
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por parte dos países desenvolvidos com relação à liberalização de mercados
agrícolas. As perspectivas de ganhos nesse contexto mantêm-se restritas a um prazo
mais longo. A vitória brasileira nos painéis de algodão e açúcar reviveu o ânimo dos
países em desenvolvimento nessas negociações multilaterais. No entanto, nenhuma
das contra-partes – EUA no caso do algodão e UE no caso do açúcar – tem
cumprido com o estabelecido, por ocasião do encerramento dos painéis.

Os acordos bilaterais têm sido considerados mais efetivos e de fácil
implementação. No entanto, a evolução desses acordos pode prejudicar a
evolução dos acordos regionais e multilaterais, de maior abrangência.

A Alca aparentemente é o acordo regional mais polêmico, pois envolve
economias com perfil bastante diverso, o que dificulta a convergência das
negociações.

2.2. Análise aplicada a cinco cadeias produtivas

Esse item enfoca a evolução e os aspectos subjacentes à competitividade de
cinco cadeias produtivas: soja, cana-de-açúcar, trigo, carnes e lácteos, em
termos de produção e participação nos mercados internacionais. São discutidos
aspectos relevantes da produção e exportação, os mercados domésticos e
internacionais dos produtos.

2.2.1. Cadeia da soja

Brasil e Argentina, dois países que compõem porção expressiva do
Mercosul, disputam com os Estados Unidos, de forma acirrada, mercados
mundiais dos produtos que compõem a cadeia da soja (grãos, farelo e óleo). No
mercado do grão, o Brasil é o segundo maior produtor e exportador mundial,
com 25% e 35%, respectivamente, do total mundial (Figura 3). O país espera
superar a produção norte-americana nos próximos anos. A disputa maior com
a Argentina é na produção e exportação de farelo e óleo de soja.

A Argentina apresenta um crescimento duas vezes superior ao do Brasil na
capacidade de processamento da soja, de 10%, considerando-se o período de
1993 a 2005 (Revista Exame, baseada em USDA e Abiove, 2005). Atualmente,
em termos de volume total processado, o Brasil supera a Argentina, com 29
milhões de toneladas contra 26 milhões de toneladas, respectivamente. No
entanto, a Argentina conta com fábricas mais modernas e bem localizadas que
o Brasil. Essa tendência pode assegurar vantagens para a Argentina, que poderá
dispor de um maior volume de óleo para exportação, cujos preços são bastante
superiores ao de grão e farelo (Exame, 2005).

Conforme se observa na Figura 3, embora a produção brasileira de grão de
soja já fosse superior à da Argentina em 1990, a importância relativa da produção
brasileira aumentou consideravelmente entre os anos de 1990 e 2000. Já a
exportação sofreu uma reversão. Em 1990 a Argentina predominava em termos de
participação relativa no total mundial, posição essa já revertida em 2000, onde o
Brasil aparece acumulando uma porção consideravelmente maior em 2003.
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A estimativa para a produção global de soja para 2005/06 alcança 378,7
milhões de toneladas (USDA; WASDE – 424-3; julho 2005). O relatório de oferta
e demanda divulgado em 12 de julho pelo USDA estimou que a produção de soja
para o ciclo atual norte-americano poderá ser de 78,7 milhões de toneladas. Com
relação ao Brasil, a estimativa da safra 2004/05 esboçou um declínio, para um
volume de 50,08 milhões de toneladas (Conab). Para a safra 2005/06, a Abiove
estima um pequeno crescimento no volume produzido, para 50,8 milhões de
toneladas. Para a Argentina, o terceiro maior exportador de soja do mundo, a
estimativa da produção de 2004/05 é de 38,3 milhões de toneladas (SAGPyA), e
para 2005/06 o USDA estima um volume de 39 milhões de toneladas.

O mercado internacional de soja encontra-se em expansão,
particularmente devido à maior inserção da China, uma vez que esse país é
grande consumidor da commodity, mas não dispõe de condições para expandir
sua produção. A China é o principal importador da soja brasileira (21% do
total). No processamento, no entanto, ela tem mostrado um rápido
crescimento da capacidade. A taxa média de crescimento anual chega a 18%
(contra 5% do Brasil e 10% da Argentina), devendo atingir um volume de
processamento semelhante ao do Brasil em 2005, de 29 milhões de toneladas.

A soja vem sendo utilizada também para a produção de biodiesel nos EUA e
Brasil, o que tende a pressionar a demanda. Verifica-se uma tendência crescente
dos países em adotar combustíveis derivados de biomassa para substituir os
derivados de petróleo, por questões ambientais. Além da questão ambiental, os
preços também passaram a ser um fator determinante desse maior interesse em
combustíveis alternativos, com o barril do óleo superando um patamar de US$ 70.

Tanto o Brasil como a Argentina detêm uma capacidade de expandir
consideravelmente sua produção de soja, embora o primeiro tenha um potencial
maior de expansão. A habilidade das indústrias desses países em “competir” e gerar
receitas de exportação mantém-se fortemente atrelada aos respectivos custos. No
entanto, as exportações do complexo ainda se concentram no produto primário ou
com baixo grau de processamento e valor adicionado.
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Os valores estimados de faturamento com as exportações do complexo da
soja para o Brasil e Argentina são apresentados nas Tabelas 3 e 4
respectivamente. A estimativa do faturamento brasileiro com as exportações
totais da soja para o ano 2004 foi de US$ 10,048 bilhões (Tabela 3) enquanto
a da Argentina foi de US$ 7,641 bilhões (Tabela 4). No entanto, a diferença
em termos de valor faturado com as exportações é menos que proporcional à
diferença de volume exportado pelos países. O percentual da soja em grãos
exportado (53,1%) é relativamente alto na composição das exportações
brasileiras. Além disso, a proporção de óleo – produto de valor mais alto – é
relativamente maior na composição das exportações argentinas.

Os resultados da simulação do valor de faturamento do Brasil,
considerando que toda a soja exportada em 2004 como grãos (19 milhões
de toneladas) passa a ser transformada e exportada como farelo e óleo3,
mostram uma ligeira queda na rentabilidade, que passa de US$ 10,048
bilhões para US$ 9,9 bilhões. Isso leva a concluir, portanto, que os preços
dos derivados de soja no mercado internacional não estimulam
investimentos no seu processamento.

No caso da Argentina, o resultado é semelhante. Se todo o grão
exportado fosse processado e exportado como óleo e farelo, a receita
calculada torna-se um pouco inferior, de US$ 7,5 bilhões (em vez de US$
7,6 bilhões estimados para o ano de 2004).

Esses resultados foram obtidos sob a pressuposição de que tanto as
exportações brasileiras como as exportações argentinas do produto processado
não são suficientemente altas para alterar os preços do mercado internacional.

2.2.2. Açúcar

O setor sucro-alcooleiro brasileiro deve ter mais uma safra favorável em
3 Considerando o rendimento da soja de 79% para o farelo e 18% para o óleo.
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2005, dando continuidade a um ciclo de prosperidade que se iniciou emmeados da
década de 90, quando o país assumiu a posição de maior produtor e exportador
mundial. A oferta de açúcar vem crescendo a uma taxa média de 4% a 5% ao ano,
considerando-se o período de 2000/01 a 2004/05. Nessa última safra, o país
realizou um total de 26,5 milhões de toneladas de açúcar e exportou 15,76 milhões
de toneladas. Isso possibilitou um faturamento da ordem de US$ 2,6 bilhões.

A demanda pelo açúcar segue um crescimento vegetativo no país, que já
atinge um valor elevado de 55 kg de consumo per capita ao ano. A demanda
mundial, no entanto, vem se expandindo em cerca de 3 milhões de toneladas ao
ano (Exame, 2005). Como o Brasil é o maior país produtor e exportador mundial
de açúcar, vem desfrutando de oportunidades para escoar uma produção crescente
para um mercado internacional em expansão.

No ano de 2004, o Brasil, juntamente com Austrália e Tailândia, venceu um
painel aberto na Organização Mundial do Comércio contra os subsídios da União
Européia. Estima-se que a vitória nesse painel deva abrir um mercado de 3,7
milhões de toneladas anuais para os exportadores mais competitivos.

A consolidação do Cafta-DR, acordo entre os Estados Unidos e países da
América Central, incluindo-se a República Dominicana, pode favorecer a
exportação do produto para os Estados Unidos. Esse acordo foi aceito pelo
Legislativo norte-americano. No entanto, o Cafta-DR ainda precisa ser aprovado
pelos outros países membros. Além disso, a produção norte-americana deve ser
prejudicada no ano de 2005 em função do furacão Katrina, que abateu a
Louisiana, um dos estados que produz cana-de-açúcar nesse país. Isso pode levar
o país a considerar uma segunda revisão de suas quotas tarifárias.

A demanda crescente pelo etanol como combustível, tanto no mercado
interno brasileiro, como possivelmente em outros países como Japão, Tailândia e
Índia (que têm programas para a implantação do uso desse produto como
alternativa ao combustível fóssil), também afeta o mercado de açúcar. No Brasil, o
etanol é produzido a partir da cana-de-açúcar, mesma matéria prima do açúcar. A
safra de 2005, por exemplo, vem-se mostrando uma safra alcooleira no Brasil, o
que implica em uma redução no volume produzido de açúcar. O Brasil vem
investindo na expansão do mercado internacional do álcool, apostando no acesso
de seu produto aos países com programas para misturar álcool à gasolina.

No âmbito do Mercosul, no entanto, o açúcar continua sendo um ponto de
discórdia entre Argentina e Brasil, com o primeiro país insistindo em manter seu
mercado protegido das exportações do segundo país. Isso não tem afetado, no
entanto, o desempenho da produção e exportação brasileiras, que evoluem de
forma bastante expressiva, enquanto a produção argentina sofre uma ligeira
redução entre 1980 e 2004, a despeito da proteção ao mercado (Figura 4). A
exportação argentina, no entanto, torna-se praticamente inexpressiva em 2004.
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2.2.3. Cadeia do trigo

A produção mundial de trigo é da ordem de 554 milhões de toneladas.
Destacam-se como maiores produtores os Estados Unidos, Rússia, China e União
Européia. A Argentina destaca-se no volume exportado, em quinta posição no
ranking mundial, após Estados Unidos, União Européia, Austrália e Canadá.

A Argentina foi responsável por 8,5% das exportações mundiais de trigo em
2003, evoluído a partir de 4% no ano de 1980. A produção de trigo na Argentina,
no entanto, representa pouco mais que 2% da produção mundial (Figura 5).

O Brasil ainda é um importador líquido do produto, porém também
chegou a exportar trigo no ano de 2003, num volume de 1,3 milhões de
toneladas. A Argentina é atualmente o maior fornecedor para o país, tendo
exportado 5 dos 6 milhões de toneladas importadas pelo Brasil. Além da
quantidade insuficiente produzida internamente, os moinhos brasileiros
importam trigo porque as variedades tradicionalmente cultivadas no Brasil são
de trigo mole, mais indicado para a fabricação de biscoitos.

Na Argentina, 16 milhões de toneladas de trigo foram produzidos na safra
2004/05, das quais 8,7 milhões de toneladas foram destinados ao mercado
externo, o que significa uma duplicação do volume exportado em 2003/04,
que foi de 4,5 milhões de toneladas. Esse aumento deveu-se principalmente à
abertura de novos mercados para o trigo argentino.
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Para a safra 2005/06, a Secretaria de Agricultura da Argentina (SAGPyA)
estima uma queda na área plantada com trigo da ordem de 15%, ficando ao
redor de 5,3 milhões de hectares. Condições climáticas desfavoráveis somadas à
baixa rentabilidade do cultivo no momento da decisão de plantio (março/05)
levaram os produtores a intensificarem outras culturas (de verão).

A Argentina tem exportado predominantemente o trigo na forma de grãos
(95% do volume exportado), seguido de farinha, com 3,8%. Considerando a
combinação descrita na Tabela 5, o faturamento total com o comércio exterior
dos produtos do setor foi estimado em US$ 1,52 bilhão em 2004.

Procedendo-se à simulação de uma transformação do volume exportado
na forma de grãos para farinha, por exemplo, obtém-se um incremento no
faturamento das exportações de US$ 54 milhões, com o total passando a US$
1,574 bilhão (mantendo as exportações de pães, massas e biscoitos).

Assumindo, hipoteticamente, que todo o trigo da Argentina pode ser
transformado em biscoito – o produto de maior valor agregado por volume –, o
faturamento estimado é consideravelmente superior, passando a US$ 13,7 bilhões
(mantendo-se constantes as exportações de pães, farinha e massas). No entanto, uma
restrição a essa hipótese relaciona-se à identificação de mercados para essa produção.

2.2.4. Cadeia de lácteos

No mercado de lácteos, o que se percebe é que o Brasil tem maior
destaque que a Argentina em termos de produção, porém em termos de
exportação essa relação se inverte, dado que o consumo interno brasileiro
absorve uma porção considerável da produção realizada pelo país (Figura 6).

Em 2004, o Brasil produziu cerca de 5% do total mundial de leite (23,3
bilhões de litros), porém exportou apenas 0,5% do comercializado
internacionalmente, ou seja, um volume equivalente a 18 mil toneladas. Já a
Argentina produziu cerca de 2% do total mundial (9,3 bilhões de litros) e
exportou 4,7% do volume comercializado no âmbito internacional.
Considerando-se somente o leite em pó, tanto a participação do Brasil como da
Argentina vem aumentando na produção e no comércio mundial. O primeiro
país participou com 0,9% do comércio mundial de leite em pó em 2003, e o
segundo com 7,5%. Já a produção de leite em pó da Argentina representou
6,28% do total mundial em 2004 e a do Brasil, 11,9%.
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Para o leite fluido, a importância dos dois países no mercado internacional
se reduz, comparando-se com o mercado de leite em pó. A produção do Brasil
foi cerca de 5% do total mundial em 2004, enquanto as exportações
representaram 0,5% do comercializado mundialmente. Já a Argentina produziu
1,8% do total mundial de leite em pó, e comercializou 3,4% do total mundial.
Os dois países normalmente importam também um pequeno volume do
produto. No caso do Brasil, em particular, apesar do baixo custo de produção,
o país é importador de produtos lácteos há 35 anos, sendo que, no auge de
importações, essas superaram os US$ 600 milhões.

Em 2004, no entanto, o país conseguiu reverter esse cenário, dado que as
exportações superaram as importações de lácteos. Nesse ano, as exportações
somaram US$ 95,3 milhões contra importações de US$ 83,9 milhões,
deixando um saldo positivo de US$ 11,400 milhões. O bom desempenho das
exportações de lácteos em 2004 deveu-se, sobretudo, à abertura ou ampliação
de novos mercados para esses produtos. Dentre esses mercados destacam-se o
Oriente Médio e o norte da África.

Essa reversão foi possível graças à combinação de fatores como: crescente
demanda por esses produtos nomercado internacional (há um desequilíbrio mundial
entre a oferta e procura) e aumento da eficiência da pecuária leiteira brasileira.

As perspectivas para o setor são positivas. Análises recentes têm indicado
que no Brasil as indústrias planejam voltar a investir no setor e os pecuaristas
devem retomar a criação de gado leiteiro. Estima-se que a produção leiteira
atinja um volume de 24,5 bilhões de litros em 2005 (CNA, 2005).

Nos primeiros meses de 2005, os pecuaristas leiteiros receberam os
melhores preços dos últimos quatro anos. No acumulado de 2005, entre
janeiro e maio, os preços do leite aumentaram em 11,3%, valor 8,9% superior
à inflação do período (IGP-DI). A média de preços para esse período é de
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R$ 0,55 por litro. Desde 2001, o preço não chegava a patamar tão alto: R$
0,57 o litro (em valores médios, deflacionados). O aumento da demanda para
exportação no ano passado e o período de entressafra foram determinantes
desse desempenho.

Na Argentina, a SAGPyA estima uma produção de 10 bilhões de litros de
leite no ano de 2005. O mercado interno e as exportações devem continuar
sustentados, o que já se reflete no preço recebido pelo produtor. Em relação às
outras variáveis que podem afetar a produção, destaca-se o aumento nos preços
dos insumos, particularmente da energia, e as condições de maior umidade na
primavera, que podem trazer algumas complicações no manejo da produção.

A exportação brasileira de lácteos é predominantemente na forma de creme
de leite e leite condensado (48,9%), para os quais se obtém um preço médio
inferior à média de todos os produtos da cadeia (Tabela 6). Um percentual de 37%
do volume total exportado é de leite em pó, produto que apresentou o segundo
maior preço médio unitário dentre os produtos da cadeia. O queijo, o produto de
maior valor agregado, representou 10% do total. As exportações de leite in natura
foram inexpressivas, o que mostra que o setor está voltado à comercialização de
produtos de maior valor agregado, o que é induzido até mesmo pelas
características do produto, altamente perecível in natura. A receita total do setor
com as exportações, estimada para 2004, foi de US$ 90,4 milhões.

A transformação do volume equivalente ao creme de leite e ao leite
condensado exportado em queijo ou leite em pó4, produtos de maior valor,
resulta em um menor valor total de faturamento total para a cadeia, uma vez
que a diferença de preços favorável aos dois últimos não é compensada pelo
incremento de matéria-prima requerida para a sua produção.

4 Considerando coeficientes técnicos de produção adotados pela Associação Brasileira de Indústrias
Alimentícias (Abia).

No entanto, se o volume exportado de creme de leite e leite condensado
fosse convertido em iogurtes, a receita total do setor com exportações
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aumentaria de US$ 137,4 milhões para US$ 227,8 milhões. Deve-se levar em
conta, no entanto, que, por ser um produto mais perecível, os custos envolvidos
na exportação de iogurtes certamente são maiores que para exportar creme de leite
ou leite condensado, de forma que o aumento líquido de receita deve ser menor.

No caso de lácteos, parece plausível uma análise dessa natureza, dado que
as exportações brasileiras do produto no mercado internacional são
relativamente pequenas, de forma que um aumento de suas exportações não
deve provocar queda nos preços internacionais.

No caso da Argentina, 79% das exportações do complexo de lácteos têm
sido na forma de leite em pó, e 13,8% na forma de queijos, os dois produtos de
maior valor agregado. O faturamento total com a exportação foi de US$ 507,5
milhões em 2004 (Tabela 7). Se o país, no entanto, convertesse todas as suas
exportações de leite em pó para queijos, seu faturamento total aumentaria em
média US$ 73,6 milhões, para US$ 581,0 milhões (mantendo as exportações
dos outros produtos).

2.2.5. Cadeias de carnes – bovina e frango

O Brasil vem se destacando no mercado internacional de carnes, tendo
assumido a posição de maior exportador mundial de carne bovina e de frango
em 2004. Nesse ano, o país produziu 8,3 milhões de toneladas e exportou 1,8
milhão de toneladas.

Em 1980, a exportação argentina representava um percentual bem
superior ao da exportação brasileira. Já em 2000 a participação do Brasil
superou a da Argentina e, a partir daí, o diferencial entre os países tem
aumentado consideravelmente (Figura 7). Em 2004 o Brasil assumiu a posição
de maior exportador mundial de carnes.

Em termos de produção, desde 1980, a participação brasileira no total
mundial é superior à da Argentina (1980) (Figura 7).
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No ano de 2004, o valor das exportações de carne atingiu US$ 2,4
bilhões, 63% a mais que em 2003. Com um consumo interno praticamente
estacionado em torno de 6,7 milhões de toneladas, as expectativas são de
aumento do volume produzido e exportado em 2005 para 8,7 e 2,1 milhões de
toneladas, respectivamente. A produção brasileira de carnes vem aumentando
ao longo dos anos. Entre 1990 e 2004, a produção de carne bovina cresceu a
uma taxa média anual de 3,3%, enquanto a de carne de aves cresceu 9% a.a.

O objetivo do país é conseguir ganhar espaço nos mercados de países
como Estados Unidos, Japão, México e Canadá, que representam 60% das
importações mundiais (Exame, 2005).

Uma situação semelhante vem se desenvolvendo para frangos no Brasil.
Pela primeira vez, em 2004, o país foi o que mais exportou, atingindo uma
participação de 43% no mercado internacional. Conforme se visualiza na Figura
8, desde 1980 a produção e exportação brasileira representam um percentual
mais alto no total que o da Argentina nesse mercado. A partir do ano 2000, essa
diferença se acentua.

Em 1996 o país produzia praticamente o dobro do que produziu em 1988.
Em 2004, a produção de carne de frango teria mais que duplicado, novamente,
passando de 4 milhões em 1996 para 8,5 milhões de toneladas, das quais, 2,4
milhões de toneladas foram para mercados estrangeiros (USDA; WASDE).

Para manter essa posição no mercado mundial, tanto para a carne como
para frangos, o setor confronta desafios no âmbito da qualidade e sanidade dos
produtos. Com o surgimento de inúmeros casos de doenças animais em outros
países, passa a ser necessário investir na prevenção contra enfermidades,
contaminações e outros tipos de problema.

Diversos países já exigem certificados de sanidade para a carne a ser
importada, em conformidade com padrões estabelecidos no âmbito
internacional ou local. No caso dos países da União Européia, os produtos
importados pelo bloco devem estar de acordo com as normas EurepGap IFA
(uma associação de grandes varejistas europeus).
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Na Argentina, a produção de carne bovina vem passando por um período
de expansão, com 26% de incremento do rebanho entre 2002 e 2005. Estima-
se que o volume produzido em 2005 será de 3,1 milhões de toneladas
(SAGPyA, 2005). As exportações de carne bovina passaram por um incremento
de 140% em 2004, alcançando um valor de US$ 470 milhões. Em 2004, o país
exportou 617 milhões de toneladas de carne bovina (USDA, 2005), o que
representou cerca de 9% do comércio mundial de carnes. Foi o maior volume
exportado desde 1995.

De acordo com o Centro de Estudios para la Produccion (CEP), a
expectativa para o ano de 2005 também é bastante positiva. O país deverá atingir
o recorde de exportações dos últimos 25 anos, com incrementos da ordem de 15%
(incluindo as carnes processadas). Os fatores que permitiram o bom desempenho
do setor de carnes argentino foram: melhora no status sanitário do país; reabertura
do mercado europeu, incluindo a quota Hilton; acesso ao mercado chinês; e uma
conjuntura mundial favorável, com pressão de demanda, dada a retração da
participação de grandes países produtores e exportadores, como os Estados
Unidos e Canadá, em função da identificação de surtos de doenças como o BSE,
popularmente conhecido como doença da vaca louca.

O bom desempenho da pecuária argentina é resultado dos esforços
públicos e privados em relação à sanidade agropecuária. A OIE declarou
recentemente a zona norte do país como “livre de febre aftosa com vacinação”.
A reabertura do mercado da União Européia à carne bovina desossada e
maturada, provenientes das províncias do Chaco, Formosa, Jujuy e Salta,
também contribuíram para o desempenho do setor.

As exportações brasileiras são predominantemente na forma de carne
congelada, sendo uma pequena porção embarcada na forma mais processada e
de maior valor agregado (Tabela 6). O subproduto da carne bovina que
apresentou maior valor unitário para a carne bovina foi o de extrato e caldo de
carnes. Para a carne bovina, 69% das exportações do setor são na forma
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congelada desossada, seguida por carne fresca ou resfriada desossada (15,7%), e
preparações alimentícias e conservas (14,7%). Para este setor, o faturamento
total com as exportações atingiu US$ 2,48 bilhões no ano de 2004 (Tabela 8).

Se o volume exportado de carne congelada desossada fosse embarcado na forma
resfriada ou fresca, o faturamento total com exportações aumentaria para US$ 3,64
bilhões, ou seja, 46,4% (mantendo constante a exportação dos outros produtos).

No caso do frango, a quase totalidade das exportações brasileiras foi
embarcada na forma congelada (98%), seguido de 1,82% de preparações e
conservas. Esse último é o subproduto de maior valor unitário de exportação.

Ao contrário da carne bovina, o preço da carne de frango congelado foi
superior ao da carne de frango fresco ou refrigerado. O faturamento total com
exportações foi de US$ 2,8 bilhões em 2004 (Tabela 9). Pressupondo um
rendimento próximo a 100% entre a carne de aves e as preparações alimentícias, se
o volume de carne congelada exportada fosse processado5, haveria um aumento do
faturamento do segmento da ordem de 105%, para US$ 5,78 bilhões.

No caso da Argentina, as exportações de carne do país ocorrem em um
maior número de formas. Para a carne bovina, 53% das exportações foram
realizadas na forma fresca, 17,7% como miúdos, 15,3% como farinhas e 10,9%
na forma de carnes processadas. Este último foi o produto que apresentou

5 Na ausência de valores mais precisos.
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maior preço por tonelada. O faturamento total com as exportações foi de US$
897 milhões em 2004 (Tabela 10). Pressupondo-se um rendimento de 100%
entre a carne fresca e a carne processada, verifica-se que se a Argentina
convertesse a carne in natura exportada em processada, seu faturamento
aumentaria em 18%, para US$ 1,06 bilhão (mantendo constantes as
exportações dos outros produtos).

No mercado de frango, a produção argentina também atingiu um valor
recorde, passando de 276 milhões de cabeças produzidas em 2003 para 389
milhões de cabeças estimadas para 2005. Esse valor representa um
incremento da ordem de 41% ao longo dos últimos cinco anos. Em 2004, o
país participou com aproximadamente 1% das exportações mundiais, com 75
milhões de toneladas. Embora pareça pouco expressiva, essa posição
representa um aumento de 92% em relação às exportações do ano de 2003.

Para o ano de 2005, o Centro de Empresas Processadoras Avícolas
(Cepa) estima um crescimento da produção superior a 10%, devendo
ultrapassar 1 milhão de toneladas. O consumo no mercado doméstico deverá
ser de 23,7 kg/hab/ano, enquanto as exportações deverão crescer cerca de
6%, para 140 mil toneladas. A descoberta da gripe aviária em importantes
países exportadores de carne de frango deve estimular as exportações
argentinas desse setor, dado que o país é um dos poucos declarados livres
dessa doença.

No caso de frango, 44% das exportações argentinas foram de carne
fresca, seguido por 27,5% de outros subprodutos e 21,86% de farinha. Os
produtos de maior preço por tonelada foram carnes processadas e extrato
de carne (Tabela 11). O faturamento total com as exportações do setor foi
de US$ 77 milhões no ano passado, sendo que, se o país transformasse a
carne fresca exportada em processada6, o faturamento poderia alcançar US$
140 milhões.

6 Pressupõe-se um rendimento de 100% entre a carne in natura e processada.
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Conclusão

Este trabalho apresentou uma análise do desempenho da produção e
exportação do agronegócio para o Brasil e Argentina, tomando o caso de cinco
cadeias produtivas. Constata-se que os países analisados constituem um
exemplo bastante característico dos benefícios que mudanças políticas e
econômicas podem trazer para a organização da produção e da competitividade
econômica. Tanto no caso do Brasil como da Argentina, foram promovidas
mudanças profundas ao longo da década de 90 que possibilitaram a maior
integração dessas economias nos mercados globais, além do estabelecimento do
Mercosul, um acordo regional entre eles, juntamente com o Paraguai e
Uruguai, que visa estimular o comércio entre os países do Cone Sul. Essas
mudanças foram identificadas como “mega-forças” que promoveram reajustes
estruturais necessários para assegurar a competitividade e um desempenho
econômico mais favorável para as economias. Um dos resultados mais visíveis
dessas iniciativas tem sido o sucesso relativo da produção e exportação do
agronegócio, tanto para o Brasil como para a Argentina.

Os dois países assumem posições de destaque em mercados promissores
em expansão, como é o caso da soja, carnes e lácteos. No caso do Brasil deve-
se acrescentar o exemplo do açúcar, enquanto o trigo é um exemplo que se
aplica à Argentina.

A disponibilidade relativa de recursos agricultáveis parece ser uma
vantagem desses países em relação a seus competidores no mercado
internacional de commodities agro-alimentares. No entanto, a política
econômica prevalecente não possibilitou, ao longo das últimas décadas, uma
exploração dos recursos da agricultura que alavancasse a sua produção e
competitividade nas exportações.

O aumento da produção agroindustrial tem levado os países a buscar
expandir sua participação no mercado internacional, consolidando um círculo
virtuoso para a produção agroindustrial, conforme fica claro pela avaliação da
evolução de produção e exportação dos países nas cadeias de agro-alimentos
analisadas.

Além disso, o trabalho traz estimativas de faturamento com a exportação
de produtos de maior valor nas cadeias consideradas. O objetivo é prover
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informações que auxiliem a discussão fundamentada quanto às vantagens da
diversificação e agregação de valor às exportações agroindustriais. Os valores de
faturamento são calculados a partir de preços e coeficientes técnicos
identificados na literatura, que expressam a posição efetiva para as cadeias de
cada país. Quando essas estimativas são empregadas para simular o efeito que a
especialização da exportação em produtos de maior preço teria sobre o
faturamento das exportações, constata-se que embora essa seja uma alternativa
adequada em diversas instâncias, não deve ser generalizada. Dentre os vários
condicionantes a serem observados, ressalta-se a dificuldade de acesso aos
mercados de produtos envolvendo um maior grau de processamento e valor.
Além dessa restrição, constata-se que nem sempre a especialização no bem de
maior preço da cadeia é a melhor alternativa. Em alguns casos, como a
transformação de leite em iogurte, verifica-se que o faturamento bruto pode ser
incrementado, existindo claros sinais, no entanto, de que o faturamento líquido
deve ser a variável que orienta a decisão para a especialização. Esses aspectos
sugerem uma orientação de observar o valor líquido dos produtos alternativos,
em seus respectivos mercados, para decidir quanto à diversificação da produção
como estratégia de expansão dos mercados consumidores.
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Sistemas de retiro y su impacto
macroeconómico en Argentina

Walter Erwin Schulthess*

Resumen: El Sistema Previsional Nacional de la Argentina fue
profundamente reformado a mediados de la década del noventa. Se
pasó de un régimen de reparto a uno mixto de beneficios definidos
y contribuciones definidas. Bajo la salvedad, que el tiempo
transcurrido desde su implementación no es lo suficientemente
prolongado que en esta materia se requiere para poder sacar
conclusiones definitivas, se trata de evaluar algunos de los primeros
efectos visualizados. Los temas considerados corresponden a las
consecuencias observables sobre el ahorro nacional (por su
correspondencia con el crecimiento económico), la afección a las
políticas gubernamentales (sobre todo en lo que hace a las finanzas
públicas) y aquellas derivaciones (positivas y negativas) que pueden
presentarse a nivel de los individuos contribuyentes al sistema.
Palabras clave: Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones (SIJP),
beneficios definidos o contribuciones definidas, Ahorro-Inversión,
costos administrativos, grado de cobertura, transportabilidad de los
aportes, transparencia

Como es ampliamente conocido, los sistemas de jubilaciones y pensiones
pueden presentar importantes efectos sobre las variables macroeconómicas de
un país. Sobre ello versará esta presentación, girando el análisis en torno de la
Reforma Previsional llevada a cabo en Argentina a partir de 1994, bajo la
denominación de Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones (SIJP).

La exposición se ha dividido en cuatro partes. En primer término, a manera
de introducción, se harán algunas consideraciones previas, con la finalidad de
homogeneizar los enunciados incorporados a la discusión. A continuación, en las
tres partes restantes, se analizaran los efectos económicos, sobre el ahorro y la
inversión, con respecto al accionar del Gobierno y finalmente se describirán las
posibles consecuencias (favorables y desfavorables) para los individuos que
participan del actual régimen de retiro en la República Argentina.

1. Introducción

El SIJP es un sistema de carácter contributivo; ello indica que para hacerse
acreedor a sus beneficios, las personas deben previamente efectuar aportes al
mismo, debiendo además cumplir con otros requisitos, tales como contribuir
durante un periodo mínimo de tiempo, observar una cierta edad mínima, etc. Esta
definición del régimen contributivo, se realiza en contraposición a los sistemas
asistenciales, donde sí se pueden lograr beneficios, sin contribuciones previas.

*WalterErwinSchulthess esDirector delDepartamentodeEconomíade laUniversidadEmpresarial Siglo21,Córdoba.
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A continuación se pasará a una cuestión mas de fondo, que implica no solo
un aspecto técnico del problema, si no que, incluso desgraciadamente, ha
llevado a controversias de carácter ideológico, lo que por cierto es grave, pues
puede llevar a perder objetividad en la discusión, El tema esta referido a la
elección del método que se aplicará para brindar los beneficios de carácter
previsional. A esos fines se distinguen dos prototipos de sistemas o métodos,
denominados de beneficios definidos y de contribuciones definidas.

En el primero los beneficios que se brindan, dependerán de una fórmula
previa, generalmente en función de los salarios obtenidos por el trabajador.
Juega un rol significativo el concepto de solidaridad entre los participantes del
sistema, pues se permite a través de los procedimientos de cálculo, aplicar
políticas redistributivas del ingreso, por cierto teóricamente en beneficio de
quienes observen menores ingresos. Es por ello que en las propuestas
originadas en el sector político, frecuentemente se hace hincapié en la
conveniencia de este método en comparación al de capitalización.

En el segundo método, denominado de contribución definida, las
prestaciones dependen exclusivamente de la acumulación de los fondos que la
persona haya realizado durante su paso por la fuerza laboral. De ahí la
denominación de método de capitalización, pudiendo ser individual, tratándose a
cada trabajador de manera particular a través de cuentas personales, o en forma
global existiendo un solo fondo común para todos los aportantes. En definitiva
este método establece con exclusividad la prestación en función de los aportes
llevados a cabo. Se suele expresar, que privilegia la equidad y la transparencia (por
el conocimiento que los individuos obtienen, de su situación como aportantes, que
en todo momento pueden advertir) sobre el concepto de solidaridad.

En Argentina hasta 1994 se contó con un régimen de reparto, el cual
luego de una época de bonanza, comenzó a observar un conjunto de
problemas, entre los que sucintamente pueden señalarse: 1) el sistema se
mostraba financieramente inviable. Con su recaudación se lograba financiar
menos del 50% de los compromisos previsionales que se debían afrontar.
Teóricamente como mínimo debían existir 3 activos o aportantes por cada
pasivo. Esa relación solo alcanzaba a dos por uno; 2) existían múltiples
inequidades en las prestaciones. Personas que en la relación aportes efectuados-
beneficio logrado, resultaban muy beneficiadas y otras perjudicadas. Ello sobre
todo por los múltiples regímenes especiales o de privilegio; 3) bajas
remuneraciones medias y mínimas; 4) elevados incumplimientos de quienes
debían efectivizar los aporte y contribuciones; 5) total falta de transparencia.

Ante esta situación se decidió llevar a cabo una profunda reforma. Las
alternativas que se presentaban eran: a) hacer una Reforma paramétrica, esto es,
no cambiar el concepto general y si rever los parámetros tales como años de
aporte, edad mínima para jubilarse, aumento en los aportes y contribuciones;
b) instrumentar un nuevo sistema.

Se optó por la segunda posibilidad, constituyendo el SIJP que en realidad
es una solución mixta entre reparto y capitalización individual. Este último a su
vez está constituido por tres pilares: 1) Prestación Básica Universal (PBU), que
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es una suma fija igual para todo jubilado; 2) Renta Privada, correspondiente al
saldo de la cuenta individual del aportante por las contribuciones obligatorios
efectuadas; 3) renta por aportes voluntarios. En la actualidad, un tercio de los
afiliados se encuentran en el sistema de reparto y los dos tercios restantes
aportan al régimen de capitalización.

La gestión en el segundo pilar del régimen de capitalización,
anteriormente definido como de Renta Privada, esta a cargo de empresas
constituidas exclusivamente con esa única finalidad, existiendo conformadas
por capitales privados y también del sector gubernamental, denominadas
Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones (AFJP).

2. Efectos sobre el proceso de ahorro-inversión

Una de las particularidades mas difundidas de los regímenes de
capitalización es el de su posible efecto (aumento) de la tasa de ahorro de un
país, con sus lógicas consecuencias sobre el nivel de inversión. En realidad,
existen desde el punto de vista teórica diferentes apreciaciones sobre ese
resultado, no pudiéndose decir que u otra posición ha prevalecido.

En el campo empírico hay estudios que le dan la razón a quienes opinan
que existe un mejoramiento de la tasa de ahorro gracias a los regímenes de
capitalización, tal el caso de estudios realizados para el caso chileno. Pero otros,
en cambio dudan de tal posibilidad. En realidad, para el caso argentino, resulta
difícil decir que ha sucedido, dado el relativo corto periodo de vigencia del
sistema de capitalización individual. Análisis de esta naturaleza necesitan de un
mayor tiempo para la identificación de esas derivaciones, sobre todo porque
pueden aparecer confundidos con otros cambios en la economía que requieren
de exámenes mas prolongados en el tiempo, que los diez años que comprende
el lapso para Argentina.

No obstante lo anterior, cabe si observar que desde el nacimiento del SIJP
se muestra en el país un tipo de ahorro prácticamente inexistente hasta esa
época, cual es el denominado “ahorro institucional”, esto es, el caudal
manejado por instituciones especializadas, representativas de una gran cantidad
de pequeños ahorristas.

Los valores de los fondos que administran las AFJP han observado una
tendencia al aumento casi constante, pues sólo en un año se observa una tasa
negativa, ello ocurrió en el 2004 como efecto de las quitas que se hicieron a los
títulos de la deuda pública. Desde su nacimiento en 1995, su representatividad
con el respecto al PBI pasó del 0,5% al 13,1% en el 2005. No debiéndose olvidar
las dificultades económicas que se observaron sobre todo en 2001 y 2002.

La composición de la cartera de las AFJP se muestra en el Cuadro 1. Los
Títulos Públicos, aun con la quita registrada por la renegociación de la deuda,
siguen por lejos liderando el portafolio de inversiones con 57% del total del
mismo. El segundo lugar corresponde a las acciones de sociedades anónimas
con 13,4% y los Títulos Extranjeros con el 8,9%. El resto de papeles financieros
prácticamente carecen de significación.
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3. Efectos en las políticas gubernamentales

En este acápite se consideraran, de acuerdo a nuestra óptica, cuatro
diferentes consecuencias sobre el accionar gubernamental, que pueden
endilgarse a la reforma del sistema previsional. Esto por cierto, esta lejos de
considerar que dichos efectos se agotan en los aquí apuntados.

a) Transferencias financieras del sector público al privado: Sobre todo en
los primeros inicios del nuevo régimen de capitalización se produce una fuerte
disminución de los ingresos del área pública. Ellos corresponden a los aportes
de las personas que optan por este sistema, dejando de contribuir al
gubernamental.

En el Cuadro 2 se estiman los costos netos que ese proceso produjo.

A su vez a través del tiempo las arcas previsionales se ven aliviadas por los
pagos a los beneficiarios del sistema de capitalización, secuela que se manifiesta
en la segunda columna del Cuadro 2. En la actualidad, por ese motivo, ambos
efectos financieros prácticamente se anulan.

b) Disminución de la deuda pública virtual. Si se computa la deuda que el
Estado va tomando con respecto a los aportantes a un sistema de reparto, a
quienes en el futuro deberá pagarle los beneficios comprometidos, ese volumen
resulta muy importante.
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Para el caso argentino, las estimaciones indicaban que mas de dos veces el PBI
era la deuda al comienzo de la década del noventa. Gracias al nuevo sistema, ese
deuda virtual (pero no por ello desestimable), se ve disminuida aproximadamente
a 1,2 veces el PBI.

c) Afectación de las políticas de redistributivas del ingreso. Dentro de los
defensores de los métodos de reparto como se ha visto, se critica al sistema de
capitalización diciendo que no permite aplicar políticas de esta naturaleza,
privilegiándose como ya se señalara, la equidad entre lo aportado y recibido.

Cabe a éste respecto advertir que en el caso argentino el antiguo sistema de
reparto no producía efectos redistribuciones de carácter progresista, si no mas vale
a la inversa, pues los grupos de la sociedad que habían obtenido ventajas no eran
los de menores ingresos, si no aquellos de ingresos medios y altos (funcionarios del
poder ejecutivo, legislativo y judicial, docentes, etc.)

A lo anterior es necesario agregar la existencia en el nuevo régimen de una
política que relativamente considera favorablemente a las personas de ingresos
menores. Ello se lleva a cabo a través de la PBU que como se dijera es la asignación
de una suma fija igual para todos los aportantes. Por lo tanto ello implica un factor
de redistributivo en favor de quienes obtienen prestaciones previsionales mas bajas.

d) Relacionado con lo anterior, se observa que desde la vigencia del SIJP se ha
puesto un freno a las solicitudes por parte de múltiples sectores de la sociedad a un
tratamiento preferencial o de privilegio. No obstante lo anterior, cabe señalar que
aun perduran ciertos regímenes especiales y mientras exista la opción del sistema de
reparto, es factible no solo que perduren esos sistemas, si no que permanentemente
se observarán presiones para lograr una ventaja similar a las actuales.

4. Efectos sobre los individuos en particular

Brevemente, en esta parte de la presentación, se enumerarán las principales
derivaciones que el nuevo sistema de capitalización puede haber tenido sobre
los individuos que participan del mismo, separándose el tema según las
consecuencias se aprecien como potencialmente perjudiciales o por el contrario
favorables a los trabajadores contribuyentes del régimen.

1) Efectos desfavorables. Dos serán los efectos de esta naturaleza
considerados en este acápite, los costos para el aportante y el grado de cobertura.

Los costos para el aportante es un tema que se discute desde propiamente
el inicio del SIJP, pues muchos han estimado que los mismos resultan
relativamente altos. Se dice que las comisiones que cobran las AFJP (que cubre
un seguro de invalidez y muerte mas la gestión de los fondos), son elevadas.

En general, existe aceptación, que el problema en buena medida pasa por
el mayor o menor nivel de competitividad entre las prestadoras de los servicios
de gestión de los fondos. Por lo tanto, deberán buscarse herramientas
apropiadas, que provoquen como efecto bajar esos precios a través de la
rivalidad entre las mencionadas AFJP.

Como ejemplo de lo anterior, cabe admitir que uno de los componentes
mas significativos de los costos de esas empresas son las asignación al área de la
comercialización (mas del 50% del total de los costos totales) y dentro de éstos
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aquellos gastos en publicidad y sobre todo por las transferencias de los
individuos de una a otra AFJP. Para lograr este abaratamiento, un camino
podría ser tratar de minimizar el número de pases del contribuyente de una a
otra AFJP. Esto implicará reducir los gastos que tales operaciones tienen en la
actualidad, principalmente por las comisiones que deben abonarse a los
promotores quienes se encargan de las acciones de traspaso.

Al contrario de lo acontecido, se piensa que lo mas indicado sería dejar al
libre albedrío de cada persona la determinación a cual AFJP aportar, sin
restricción alguna. En el presente existen limitaciones en el número de veces
que durante un año puede una persona solicitar el cambio de Administradora.
De esta manera las decisiones en la elección de la AFJP seria función de aspectos
concretos como la notoriedad o prestigio de la empresa o el pasado en cuanto
a la rentabilidad histórica y no el producto de la conveniencia de quienes
promueven esas transferencias.

Por cierto que para el logro de los traspasos se abonan compensaciones, lo
cual para que resulte conveniente para la administradora debe asegurar una
retención del afiliado en la empresa por un mínimo de tiempo.

De ahí la propuesta de permitir el cambio sin plazos mínimo lo cual
conllevaría el riesgo de abonar comisiones, sin garantía de permanencia en la
AFJP elegida. De esta manera se espera se minimizarían los pagos por
comisiones, pues al no tener avales de permanencia en determinada empresa, se
perdería el aliciente para capturar aportantes sin existir causales realmente
ciertas para la toma de decisiones de ésta naturaleza por parte de las personas
contribuyente al SIJP.

Es factible que conjuntamente se promoverán cambios en la conducta de
las AFJP en cuanto a las políticas para la captación de afiliados, las cuales es
probable se resuman en información concreta relacionado con el tema
previsional y no como hoy ha menudo sucede, donde se hace hincapié en
aspectos totalmente desvinculados de tal contexto (promesas de una vida mas
placentera, vistas de hermosos parajes, etc.).

El otro aspecto generalmente crítico de la Reforma es el el grado de
cobertura alcanzado. Se define al mismo como la relación del número de
aportantes con respecto a la fuerza laboral o bien a los ocupados. Por cierto que
esta relación no muestra una situación satisfactoria tal como se indica en los
Cuadros 3 y 4. Donde en el primero de ellos se presentan las cifras de Argentina
para los últimos años y en el siguiente una comparación entre diferentes países.
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Se estima que la conducta observada en el grado de cobertura es debido
sobre todo a variables exógenas al propio SIJP, como lo es la situación y
estructura del mercado laboral, con un alto desempleo y donde prevalecen
además las ocupaciones de carácter precario y no declaradas (en negro).

Los niveles de desempleo de años pasados y aun del presente resultan
elevados y obviamente quienes no tienen una ocupación fija rentada están en
buena medida, fuera del régimen previsional. Ello agravado por la falta de
continuidad en los empleos (sobre todo por las personas menos entrenadas) lo
cual les dificulta llegar a un número mínimo de aportes.

Si bien puede opinarse que la baja cobertura previsional solo relativamente
debe achacársele al SIJP se considera factible en el futuro tratar de revertir la
tendencia observada en el Cuadro 3 si se otorga mayor flexibilidad al sistema.
Como? Primero permitiendo que si la persona no alcanza los 30 años de
aportes, que es el nivel mínimo que se le requiere, pueda lograr un beneficio,
disminuido, en función del menor número de aportes y no quedar afuera de
toda posibilidad de obtener una jubilación, tal como es hoy. Además debería
articularse el actual régimen con uno de carácter asistencial. En este último caso
estos sistemas deberán ser perfectamente definidos y automáticos, no como en
la actualidad que dependen del otorgante, convirtiéndose así en un instrumento
propio del populismo y del clientelismo político.

2) Efectos favorables. Asimismo el sistema de capitalización individual,
muestra un conjunto interesante de aspectos propicios para los participantes del
SIJP. En este caso se indican tres.

El trabajador aportante al SIJP cuenta con plena libertad de elegir entre un
sistema basado en el reparto (totalmente administrado por el Gobierno) o ser
partícipe del sistema de capitalización individual. Incluso de optar por esta
última situación, podrá seleccionar la AFJP a la cual lo hará, sin costo por ello.
Ambas situaciones implican poder hacer jugar la voluntad del aportante y por
cierto el respeto a su libertad de decisión.

Otro tema esta dado dentro del sistema previsional por aquellos casos de
personas que cambian de trabajo o incluso de región geográfica. Ellas pueden
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encontrarse con dificultades para que se le reconozcan los aportes efectuados y
periodos de tiempo como contribuyentes. En el caso de las cuentas de
capitalización individual prácticamente existe plena transportabilidad de esos
aportes, cosa que resulta muy dificultosa en un sistema de reparto.

Finalmente es necesario resaltar otra ventaja del régimen de capitalización,
cual es la transparencia del mismo. El aportante conoce prácticamente al día su
situación previsional a través de la información que debe remitirle
periódicamente su AFJP, tales como aportes efectivizados por mes, montos
acumulados, interés percibidos por los fondos depositados, cumplimiento del
empleador en la liquidación de las contribuciones, etc. Este un tema
sumamente importante, pues el conocimiento de la situación como aportantes
no siempre esta aclarada, incluso con cierta frecuencia, suelen presentarse casos
de fraudes, pues quienes debían hacer los aportes, no los han efectivizados con
los trastornos que ello le traen al trabajador, sobre todo al momento de
demandar sus beneficios previsionales.



110 Revista de Economia & Relações Internacionais, vol.5(edição especial), 2006

O sistema brasileiro de
previdência e seu impacto

macroeconômico
Roberto Macedo*

Resumo: O sistema previdenciário brasileiro é abordado nos seus
aspectos institucionais e nos seus grandes números, cobrindo tanto a
previdência gerida diretamente pelo governo federal como a
previdência complementar, em que atuam entidades reguladas por
legislação específica. O texto também trata das principais mudanças
ocorridas desde a Constituição de 1988, do impacto macroeconômico
do sistema previdenciário brasileiro, e conclui com sugestões para seu
aprimoramento.
Palavras-chave: Previdência Social Brasileira: Aspectos Institucionais,
mudanças desde a Constituição de 1988 e impacto macroeconômico.

Introdução

Este artigo apresenta uma visão geral do sistema de previdência no Brasil,
e de seu impacto macroeconômico. Em se tratando de texto preparado para um
seminário em que o mesmo tema foi também abordado no caso argentino para
fins de comparação, houve a preocupação de dar uma visão abrangente do
assunto em seus aspectos institucionais e nos seus grandes números, mas ao
mesmo tempo sintética na sua apresentação. Quanto ao primeiro aspecto, a
grande maioria das análises limita-se à previdência gerida diretamente pelo setor
público, mas este artigo se estende também à chamada previdência
complementar, onde atuam entidades reguladas pelo mesmo setor.

A seção 1 apresenta as principais características dos vários subsistemas
previdenciários brasileiros e concentra-se nas principais mudanças que
ocorreram desde a Constituição de 1988. A seção 2 aborda os impactos
macroeconômicos do sistema, e a seção 3 apresenta as conclusões e sugestões
para aprimoramento da previdência brasileira.

1. Os subsistemas previdenciários brasileiros

São quatro e o de maior cobertura é Regime Geral da Previdência Social
(RGPS), administrado pelo governo federal, e mais conhecido pelo seu órgão
mais importante, o Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS). Cobre os
empregados formais do setor privado, inclusive empregados domésticos, bem
como contribuintes autônomos e individuais, inclusive empresários

* Roberto Macedo é Economista (USP), com Doutorado na Universidade Harvard (EUA). É consultor
da Fundação Armando Alvares Penteado (FAAP), foi Professor Titular e Diretor da Faculdade de
Economia, Administração e Contabilidade da USP e Secretário de Política Econômica do Ministério da
Fazenda. Este artigo utiliza e estende a análise de MACEDO e ALMEIDA (2002).
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formalmente inscritos nesse subsistema. Empregados de empresas estatais
também estão incluídos no RGPS, o qual abrange, também, uma minoria de
funcionários públicos contratados pelo regime da Consolidação das Leis do
Trabalho (CLT), e não por regimes próprios do setor público, nos quais os
funcionários são chamados de estatutários. Esses regimes próprios do setor
público constituem um segundo subsistema, e existem nos três níveis de
governo: federal, estadual e municipal.

O terceiro subsistema é constituído pelos fundos fechados de previdência
complementar, constituídos em empresas privadas e estatais, com incentivos fiscais do
Imposto de Renda (IR). Esses fundos também estão previstos para os funcionários
públicos, mas os que já existem não serão abordados neste texto. Para estender o seu
alcance falta regulamentação de emenda constitucional que trata do assunto.

O quarto subsistema é dado pelos planos abertos de previdência,
instituídos por instituições financeiras, aos quais qualquer pessoa pode se
associar, mesmo que já participe dos demais subsistemas já mencionados.

As quatro subseções seguintes abordam separadamente cada um desses
subsistemas, apresentando uma descrição sucinta de suas características, de seu
desempenho recente e de mudanças já realizadas desde a Constituição de 1988.
Tais mudanças envolvem um grande número de detalhes, e a análise procurou
ser abrangente e destacar os aspectos mais importantes, mas sem a pretensão de
ser completa.

1.1. O RGPS

Os números do RGPS impressionam pela sua grande magnitude1.
Tomando-se dados relativos à média do período janeiro-agosto de 2005, 23,4
milhões de benefícios mensais eram mantidos pelo RGPS, sendo 19,9 milhões
de natureza previdenciária; 0,8 milhão decorrente de acidentes; e 2,7 milhões
do tipo assistencial. O número total mostrava um crescimento de 5%
relativamente ao mesmo período do ano anterior, valendo lembrar que a
população brasileira cresce atualmente a uma taxa próxima de 1,4% ao ano.

Ainda no período janeiro-agosto de 2005, a preços desse últimomês, o RGPS
arrecadou R$ 67 bilhões e gastou R$ 89 bilhões em benefícios, mostrando assim
um déficit de R$ 22 bilhões, correspondente a 24,7% das despesas e a 1,28% do
PIB. Essas despesas cresceram 16% relativamente a igual período de 20042.

O elevado crescimento do número de benefícios decorre de fatores como
o envelhecimento da população, a liberalidade nas regras de concessão, e as
baixas taxas de crescimento econômico e de expansão do emprego formal nos
últimos 25 anos (o que contribui para elevar a proporção entre beneficiários e
contribuintes). Voltando um pouco mais no passado, um fator muito
importante para o forte crescimento das despesas no período pós-Constituição
de 1988 foi que ela definiu o salário mínimo como piso dos benefícios rurais
1 Salvo menção em contrário, os números desta subseção têm como fonte o INSS, conforme divulgados
pelo Ministério da Previdência Social (MPAS).
2 Nos seus cálculos o MPAS utiliza como deflator o Índice Nacional de Preços ao Consumidor, do Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Para os valores reais citados neste parágrafo foi utilizado o
INPC de agosto de 2005.
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do RGPS, ampliando seu valor anterior, de meio salário mínimo. Foram
também tornadas mais liberais as regras de concessão de benefícios no setor
rural, em particular no que toca às comprovações de tempo de serviço e de
contribuição previdenciária. Além disso, nos últimos anos o valor real do salário
mínimo aumentou consideravelmente, sendo que entre 1999 e 2005 esse aumento
real foi de 31,9%3 .

O impacto da expansão do número de benefícios de valor igual ao salário
mínimo e do aumento real desse salário é muito importante, dada a grande
proporção de benefícios com esse valor. Assim, 15,6 milhões ou 63,9% dos
benefícios pagos pelo RGPS tinham valor igual a um salário mínimo em agosto de
2005. Segundo dados do Ministério da Fazenda, o valor das despesas do RGPS
aumentou de 5,6% para 7,1% do Produto Interno Bruto (PIB) entre 1998 e 2004.

Sabe-se também que há sérios problemas administrativos na gestão dessa
enorme máquina que é o RGPS. Por exemplo, atualmente o governo realiza um
recadastramento de aposentados e pensionistas, entre outras razões para eliminar
fraudes no recebimento de valores indevidos, inclusive os de beneficiários já
falecidos. Outro exemplo de gestão ineficaz está na concessão de auxílios como o
amparo aos doentes, e são comuns as notícias de fraudes nessa concessão. Um dos
indícios importantes está no fato de que os benefícios a esse título, pagos
mensalmente, alcançaram a elevada média de 1,41 milhões no período janeiro-
agosto de 2005, o que significou uma ampliação de 20% relativamente ao número
registrado no mesmo período de 2004.

Assim, o RGPS é crônica e crescentemente deficitário devido ao aumento
da quantidade dos benefícios como resultado de fatores demográficos, do fraco
crescimento da economia e do emprego formal, de fraudes e outras dificuldades
administrativas e de liberalidade nas regras de concessão, em particular no setor
rural, juntamente com o aumento do valor real dos benefícios, derivado
principalmente do contínuo e forte aumento do salário mínimo real.

Esse desequilíbrio se manteve e foi ora agravado, ora aliviado por algumas
reformas pós-Constituição de 1988, inclusive da legislação que regulamentou
seus dispositivos sobre o assunto4. Na análise dessas mudanças, distinguiremos
as que ampliaram os gastos, as que aumentaram as receitas, as que reduziram as
despesas e as mistas.

Entre as que ampliaram as despesas, destacam-se: (1) a atualização do valor dos
benefícios urbanos, com base no número de salários mínimos na data de concessão;
(2) a aposentadoria proporcional foi estendida às mulheres, que passaram a ter
direito à inatividade remunerada após 25 anos de serviço; (3) o piso de benefícios,
conforme já assinalado, passou a um salário mínimo, o que dobrou a renda mensal
de beneficiários rurais, além de serem incluídos como segurados todos os membros
3 Cálculo do autor com base no valor do salário mínimo e no Índice Nacional de Preços ao Consumidor,
também do IBGE. Nota: este artigo já estava em fase de publicação quando, em 2006, o governo anunciou
um novo e forte aumento do salário mínimo de R$ 300 por mês, em vigor desde maio de 2005, para R$
350 a partir de abril de 2006, o que significou um aumento nominal de 16,7%. Estima-se, com base na
variação do IPCA nos últimos 12 meses até janeiro de 2006, de 5,7%, que isso representará um aumento
real de aproximadamente 10%.
4 Em particular, as Leis 8.212 e 8.213, ambas de 24/7/1991, que estabeleceram os chamados Planos de
Custeio e de Benefícios da Previdência Social, respectivamente.
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das famílias rurais em regime de economia familiar (anteriormente, só se contava
como tal o chefe ou arrimo da unidade familiar); (4) também foi permitida a
contagem de tempo de serviço rural, sem comprovar contribuição, favorecendo
tanto trabalhadores rurais como urbanos, inclusive servidores públicos, que
previamente haviam trabalhado como rurais; (5) aos rurais foi também assegurada
aposentadoria por idade, mas nesse caso reduzida relativamente aos urbanos e fixada
no limite de 55 anos para as mulheres e 60 para os homens. Para os segurados
urbanos, na aposentadoria por idade foi mantido o limite de idade de 60 anos para
as mulheres e de 65 anos para os homens. Anteriormente, os rurais, de ambos os
sexos, se aposentavam após 65 anos de idade.

No âmbito das medidas pró-receitas, (1) foram criados novos tributos, a
Contribuição Social para Financiamento da Seguridade Social (Cofins) e a
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), mas sem garantia de sua
efetiva destinação ao RGPS; (2) em 1998, foi fixada em 20% a contribuição dos
segurados autônomos (que antes pagavam na base de 10% até valores próximos
de 3 salários mínimos e de 20% sobre os valores superiores a este até o limite
máximo de contribuição)5; (3) determinou-se que a contribuição das empresas
contratantes de serviços executados mediante cessão de mão-de-obra passasse a
ser definida com base na alíquota de 11% sobre o valor da nota fiscal ou fatura;
antes a responsabilidade do recolhimento era da prestadora de serviços, que
pagava como as empresas em geral, ou seja, com base na alíquota média de 22%
sobre a remuneração de seus empregados.

No caso das medidas pró-contenção de gastos cabe mencionar: (1) a
extinção da aposentadoria proporcional e da aposentadoria especial para
professores universitários e a supressão, do texto constitucional, da regra de
cálculo do valor dos benefícios6; (2) ampliação do período de apuração das
contribuições envolvidas no cálculo do benefício, de tal forma que a base de
cálculo passou a corresponder às maiores contribuições realizadas no período
correspondente a 80% de toda a vida contributiva dos segurados (antes eram
apuradas somente as 36 últimas contribuições)7; (3) para os já filiados ao RGPS
antes dessa medida, o período de apuração da média das contribuições
(chamada de salários-benefício) passou a referir-se a, no mínimo, 80% do
período compreendido entre julho de 1994 e a data de início do benefício; (4)
introdução do "fator previdenciário", determinando que antes de se chegar ao
valor final do benefício é aplicado esse fator, que varia inversamente com a
expectativa de sobrevida avaliada anualmente pelo IBGE, e positivamente com
a idade, o tempo de contribuição até a aposentadoria e a alíquota de
contribuição em que se enquadra o segurado. Ainda no âmbito das medidas
pró-contenção de gastos, vale lembrar que no processo de votação de uma das
reformas, a instituída pela Emenda Constitucional 20, de 1998, deixaram de ser
aprovados limites mínimos de idade para a aposentadoria por tempo de
contribuição (vide parágrafo seguinte), conforme proposto pelo governo, em

5 Essa medida e a mencionada a seguir foram introduzidas pela Lei 9.711, de 20/11/1998.
6 Conforme Emenda Constitucional n.º 20, de 1998.
7 Lei 9.876, de 26/11/1999, que também introduziu as duas modificações mencionadas a seguir.
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razão do que no RGPS o critério básico é esse último tempo de contribuição,
com a idade mínima só influindo por meio do “fator previdenciário”, e nas
aposentadorias por idade.

Houve também medidas mistas: (1) a substituição da contagem do tempo de
serviço, que também permitia aposentadorias por esse critério, pelo tempo de
contribuição; (2) os segurados autônomos, que são enquadrados, juntamente com
os segurados empresários e os facultativos, como contribuintes individuais,
passaram a pagar sobre a remuneração declarada, em lugar da “escala de salários-
-base”8; (3) em contrapartida, garantiu-se às seguradas contribuintes individuais o
direito ao salário-maternidade, e tanto essa como a medida anterior tiveram como
objetivo atrair novas filiações ao regime geral de previdência social, especialmente
os que desenvolvem atividades informais; (4) já no governo do presidente Lula foi
ampliado em cerca de 20% o teto de contribuição e de benefícios, que passou a R$
2.400,00 (hoje R$ 2.668,15 por mês)9.

Uma avaliação do efeito dessas mudanças indica que tiveram até aqui o
efeito de pelo menos estabilizar a concessão de novos benefícios a título de
aposentadoria, conforme indicam dados do período 1997-2005, relativos ao
período janeiro-agosto de cada ano. Assim, o número de benefícios novos
nesse período vinha crescendo entre 1997 e 2002, quando passou de 1,52
milhão para 2,61 milhões. Desde então os números registrados foram 2,26
milhões (em 2003), 2,62 milhões (em 2004) e 2,39 milhões (em 2005).

Contudo, em que pese o impacto positivo de várias dessas medidas, o
aumento das receitas não foi suficiente para contrabalançar o contínuo e forte
crescimento das despesas.

1.2. Os regimes próprios dos servidores públicos: o caso federal

Nesta subseção, serão analisados apenas números do regime próprio dos
servidores federais, ou regime federal (RF), pois os servidores estaduais e
municipais atuam em 27 unidades federativas e cerca de 5 mil municípios, não
tendo sido encontrada uma análise que cobrisse a previdência de todos esses
casos ou mesmo um quadro resumido deles10. No que diz respeito às regras,
como compete à União legislar sobre previdência social, as medidas que serão
descritas posteriormente nesta seção também se aplicam aos servidores
estatutários dos estados e municípios.

Em termos de beneficiários, relativamente ao RGPS o RF abrange um
menor número de aposentados e pensionistas (1,03 milhão, em agosto de
2005) e também um valor menor de despesas (R$ 41,8 bilhões no período
janeiro-agosto de 2005). Contudo, o valor médio do benefício mensal no
ultimo mês citado era de R$ 3.931, quase 10 vezes superior ao pago pelo
RGPS. Como resultado, o déficit final do RGPS apontado anteriormente (de

8 Lei 9.876, de 26/11/1999, que também introduziu a medida mencionada a seguir. O referido valor foi
atualizado após o reajuste do salário mínimo a partir de abril de 2006.
9 Por força da Emenda Constitucional n.º 41, de 2003.
10 Na análise das medidas adotadas no âmbito da previdência dos funcionários públicos, serão listadas várias
medidas que também alcançam as esferas dos estados e municípios, pois é o governo federal que legisla
sobre o assunto.
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1,28% do PIB, ou R$ 22 bilhões no período janeiro-agosto de 2005) é
aproximadamente metade do valor do déficit do RF (2,26% do PIB, ou R$ 41,8
bilhões no mesmo período)11.

Na sua essência, o RF padece de características específicas da legislação
relativa ao regime de trabalho dos servidores públicos, privilegiado
relativamente aos trabalhadores cobertos pelo RGPS. Em particular, no RF os
funcionários gozam de estabilidade no emprego e de uma tradição de
aposentadoria com remuneração integral relativa ao último cargo exercido, em
grande parte ainda mantida para os servidores mais antigos, e mesmo para os
novos em face da não-regulamentação de emenda constitucional que abriu
caminho para sua eliminação, assunto que será retomado posteriormente.

Há também o benefício da paridade, ou seja, os servidores inativos e
pensionistas recebem os mesmos reajustes dos servidores ativos. Leve-se
também em conta que a remuneração média dos trabalhadores ativos é bem
maior entre os servidores federais (R$ 3.614,32 x R$ 995,40 no caso do RGPS,
conforme dados de 2005), e que quando essas remunerações são comparadas
aos benefícios dos dois regimes, os do RF estão bem próximos da remuneração
dos trabalhadores ativos, enquanto que no RGPS é cerca de metade dela, o que
se explica porque nesse último regime há o teto de contribuição que implica
num benefício menor para os que ganham acima dele, embora esse teto não
prevaleça no caso da contribuição dos empregadores. E mais: conforme será
esclarecido a seguir, a contribuição dos servidores do RF só a partir de 1993
passou a assumir um valor considerável de sua remuneração.

Um aspecto também importante é que o governo federal assume o déficit
final dos dois sistemas, que é maior no caso do RF tanto em termos absolutos
como relativamente ao número de beneficiários. No caso do déficit do RF, ele
também existiria e com magnitude considerável mesmo se fosse levado em conta
que parte dele ocorre porque o governo federal explicitamente não recolhe
contribuições de previdência social como os empregadores do setor privado12.

Tudo isso revela o grande contraste que emerge na comparação entre o
RGPS e o RF, com os trabalhadores e beneficiários do segundo regime
recebendo um tratamento muito melhor que os do primeiro.

Passando às reformas do RF e começando novamente pelas pró-gastos, a
Constituição de 1988 também pesou nessa direção, ao conceder estabilidade
para funcionários com mais de cinco anos de serviço e abrir a possibilidade de
instituir Regime Jurídico Único (ou seja, fora da CLT e do RGPS), por parte
da União, das unidades federativas e dos municípios. Como resultado,
funcionários contratados pelo RGPS foram transformados em servidores
públicos com direito a aposentadoria com proventos integrais, e reajuste de
valores vinculado à remuneração do cargo ocupado em atividade13.

11 Agradecemos ao economista Ricardo Bergamini o fornecimento de dados relativos ao RF, bem como os da
remuneração dos trabalhadores ativos desse regime e do RGPS, relativos a 2005, a serem mencionados
posteriormente nesta subseção, e acrescentados quando o texto já estava em fase de revisão final.
12 Levando-se em conta que a folha de pagamentos da União em 2005 alcançou 4,9% do PIB, uma contribuição
de 20% sobre essa folha equivaleria a 1% do PIB, ou seja, aproximadamente a metade do déficit do RF.
13Os direitos garantidos aos servidores públicos estatutários foram regulamentados pela Lei 8.112, de 11/12/1990.
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Quanto às medidas pró-contenção de gastos, merecem destaque: (1) em
1998, como no RGPS, foi introduzido o tempo de contribuição em
substituição ao tempo de serviço, extinta a aposentadoria proporcional, e
professores universitários perderam o direito à aposentadoria especial; (2)
diferentemente do RGPS, foram aprovados limites mínimos de idade para a
aposentadoria por tempo de contribuição: 55 anos para as mulheres e 60 anos
para os homens; (3) deixou de existir a possibilidade de promoção para grau
hierárquico superior na passagem para a inatividade, e de contagem em dobro
do tempo de serviço relativo a licenças e férias não-gozadas para aposentadoria;
(5) foi eliminada a integralidade da aposentadoria e da paridade de reajustes e
sua substituição pelo critério da média dos salários de contribuição e da
manutenção do poder de compra; (6) foi adotado redutor de 30% para os
valores das pensões que excederem ao teto do INSS; (7) foi admitida a
possibilidade de adoção, por lei de cada ente federativo, do teto do RGPS para
os benefícios no serviço público, desde que o ente constitua plano de
previdência complementar, com essas condições: (a) adesão facultativa ao
plano; (b) teto compulsório para todos os ingressantes após a constituição do
plano; (c) adesão por opção expressa para os servidores admitidos até a
constituição do plano, ficando suas aposentadorias limitadas ao teto; (d)
eficácia após a publicação da lei que constituir o plano complementar14; (8) a
partir de dezembro de 2000, os servidores militares passaram a contribuir com
alíquota total de 11%, sendo que, para os que mantiverem a opção de deixar
pensão para as filhas solteiras maiores de 21 anos, essa contribuição eleva-se
para 12,5% (antes, contribuíam com apenas 5,1% no total)15.

Essa medida (7) se destaca pela sua importância conceitual, pois
estabeleceria o mesmo teto do RGPS para os benefícios do serviço público, pelo
menos para os novos funcionários. Contudo, na prática até aqui não vem
produzindo efeitos, pois, conforme seu item (d), sua eficácia depende de lei que
instituísse o plano de previdência complementar. Isso até agora não foi feito
para o RF, e não foram encontradas informações que esclarecessem o assunto
no âmbito das unidades da federação e dos municípios.

Para aumento de receitas, em 1993 foram instituídas novas contribuições
de servidores, de 9% a 12% sobre a remuneração, substituídas por uma única,
de 11%, em 199716; em 1998 foi estendida a cobrança da contribuição
previdenciária aos inativos e pensionistas.

No governo Lula, vieram novas medidas que procuraram reduzir as
vantagens dos servidores públicos relativamente aos trabalhadores cobertos
pelo RGPS, revelando o interesse nisso do partido do presidente, o dos
Trabalhadores, em cuja origem e liderança sempre predominaram os inscritos
nesse regime. Assim, a Emenda Constitucional (EC) 41, de 19/12/2003,
determinou, entre outras medidas, as seguintes: (1) quanto ao teto para o total
da remuneração de um servidor público já definido anteriormente (dado pela
14 Essas medidas foram introduzidas pela Emenda Constitucional nº 20, de 1998.
15 Medida Provisória 2.131, de dezembro de 2000.
16 Conforme a Lei 8.688, de 6/7/1973, e Medida Provisória de 1997, convertida na Lei 9.630, de
23/4/1998.
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remuneração dos ministros do Supremo Tribunal Federal), foram definidos
subtetos, aplicando-se como limite, nos municípios, o subsídio do prefeito, e
nos estados e no Distrito Federal, o subsídio mensal do governador no âmbito
do Poder Executivo, o subsídio dos deputados estaduais e distritais no âmbito
do Poder Legislativo, e o dos desembargadores do Tribunal de Justiça, limitado
a 90,25% do subsídio mensal, em espécie, dos ministros do Supremo Tribunal
Federal, no âmbito do Poder Judiciário, aplicável este limite aos membros do
Ministério Público, aos procuradores e aos defensores públicos; (2) a
previdência complementar será assegurada aos servidores cujos proventos
superem o limite máximo para os benefícios do RGPS; (3) restringiu o direito
de aposentadoria integral aos servidores que ingressaram no serviço público até
a data de publicação da EC 20, de 15/12/199817.

As medidas relativas ao teto geral de remuneração continuaram sendo
proteladas e somente em 2005 o valor da remuneração dos ministros do STF
foi definido e passou a servir como teto. Continuam, entretanto, existindo
remunerações acima desse valor, que tem sido contestado administrativa e
judicialmente, em particular por membros do Poder Judiciário. Quanto ao item
(2), também do parágrafo anterior, o assunto continua pendente de legislação
que estabeleça os planos de previdência complementar, pendência esta já
apontada anteriormente, e cuja superação seria fundamental para trazer os
benefícios do RF mais em linha com os do RGPS.

1.3. Fundos fechados de previdência complementar

Esses fundos são predominantemente organizados no âmbito de empresas,
inclusive estatais. A Tabela 1 resume várias características desses fundos.

17 Desde que satisfeitas cumulativamente as seguintes condições: (a) 53 anos de idade se homem e 48 anos
de idade se mulher; (b) 5 anos de efetivo exercício no cargo em que se der a aposentadoria; (c) contar
tempo de contribuição igual, no mínimo, à soma de: (i) 35 anos, se homem, e 30 anos, se mulher; e (ii)
um período adicional de contribuição equivalente a 20% do tempo que, na data de publicação daquela
Emenda, faltaria para atingir o limite de tempo referido no item (a).
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Como se observa, têm ativos de valor considerável, mas com forte
concentração nos fundos de empresas estatais, nas quais eles originalmente se
desenvolveram. O número total de empresas e de trabalhadores cobertos ainda
é pequeno relativamente às dimensões da economia brasileira.

Dado que o RGPS é obrigatório e tem um teto de contribuição alto
relativamente à média dos salários pagos no Brasil, uma das dificuldades para o
desenvolvimento desses fundos é que isso diminui o número de empresas e
trabalhadores interessados em constituir e participar desses planos. Dentro dessas
limitações, há espaço para os novos fundos previstos para o setor público, mas vale
lembrar novamente que isso continua dependendo de legislação adicional.

1.4. Planos abertos de previdência complementar

São fundos oferecidos pelas instituições financeiras. Em 31/12/2004, 21
instituições financeiras ofereciam planos desse tipo, com um total de R$ 78,3
bilhões em ativos (US$ 30 bilhões). Na declaração anual do Imposto de Renda
(IR), participantes podem abater até 12% de sua renda bruta para investir nesses
planos, o que também vale para os fundos referidos na subseção anterior. Para
quem opta por essa dedução, o IR incidirá sobre os valores resgatados dos
planos. Quem está isento de IR ou superou esse limite pode investir em planos
onde o IR incide sobre os ganhos, mas apenas no resgate.

Esses planos também estão sujeitos às dificuldades de expansão
mencionadas no item anterior, e nos seus ativos também predominam títulos da
dívida pública ou quotas de fundos constituídos principalmente por esses
papéis. Além disso, padecem de administração pouco transparente, altas taxas
de administração e frágil cobrança de desempenho pelos participantes.

2. Impacto macroeconômico dos sistemas previdenciários

Para avaliar de forma sucinta esse impacto, separaremos em dois grupos os
sistemas já analisados; o primeiro chamado de previdência pública, constituído
do RGPS e do RF, e o segundo referido como previdência privada, incluindo
os fundos fechados e os planos abertos de previdência complementar.

O principal impacto macroeconômico ocorre pelo impacto fiscal dos
déficits do sistema público. Pela dimensão desses déficits, a previdência pública
constitui um dos mais sérios problemas de gestão fiscal no Brasil, tanto pelo seu
tamanho como pelo seu agravamento e dificuldade de solução. Ainda que
algumas medidas corretivas tenham sido tomadas, elas apenas evitaram um
agravamento ainda mais sério, mas estão longe de resolver o problema em bases
mais permanentes e sólidas.

Esse impacto macroeconômico se desdobra em vários componentes: (1) os
déficits contribuem para o aumento da dívida, cuja expansão e risco constituem
um dos ingredientes das altas taxas de juros no Brasil, cabendo lembrar que a
taxa básica atual está em torno de 14% ao ano em termos reais, e é avaliada
como a maior do mundo; (2) esses déficits e o serviço da dívida levam ao
aumento da carga tributária, que no Brasil já alcança 38% do PIB, um valor que
também coloca o Brasil como um líder mundial para o seu nível de
desenvolvimento medido pelo PIB per capita; (3) a dívida pública e a elevada
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carga tributária absorvem recursos do setor privado, mas quase tudo vai para
gastos correntes, sendo ínfima a parcela dos gastos que vai para investimentos
em infra-estrutura18. (4) nessas condições, a previdência pública está numa
situação cujos desdobramentos comprometem o próprio crescimento do país.

Quanto à previdência privada, ela poderia contribuir mais do que faz
atualmente, pois arregimenta poupança que poderia financiar investimentos
produtivos. Entretanto, como vimos, seus ativos são predominantemente
títulos da dívida pública, ou fundos constituídos principalmente por esses
papéis, com o que esses recursos são absorvidos com as mesmas distorções
apontadas no parágrafo anterior. Aqui, entretanto, o problema não está na
previdência privada em si, mas na absorção de seus recursos
predominantemente pelo governo, e de uma forma que não contribui para o
crescimento da economia.

3. Conclusões e proposições

Também aqui serão abordados separadamente o sistema público e a
previdência privada. Quanto ao sistema público, foi mostrado que o RGPS é
crônica e crescentemente deficitário devido ao crescimento da razão
beneficiários/contribuintes decorrente de fatores demográficos, do fraco
crescimento da economia e do emprego formal, de dificuldades administrativas
e de liberalidade nas regras de concessão, em particular no setor rural. Isso,
juntamente com o aumento do valor real dos benefícios, derivado
principalmente do contínuo e forte aumento do salário mínimo real. Esse
desequilíbrio se manteve e foi ora agravado, ora parcialmente aliviado por
reformas e políticas pós-Constituição de 1988, inclusive de legislação que
regulamentou os seus dispositivos sobre o assunto.

Essas mudanças aumentaram as receitas do RGPS e, no caso das despesas,
algumas delas tiveram até aqui pelo menos o efeito de estabilizar a concessão de
novos benefícios. Contudo, em que pese o impacto positivo de várias dessas
medidas, isso não foi suficiente para contrabalançar o contínuo e forte
crescimento das despesas, que continuam a crescer como proporção do PIB.

Já o RF padece de características específicas da legislação relativa ao regime
de trabalho dos servidores públicos, privilegiado relativamente aos
trabalhadores cobertos pelo RGPS. Entre essas características do RF, os
funcionários gozam de estabilidade no emprego e de uma tradição de
aposentadoria com remuneração integral relativa ao último cargo exercido, em
grande parte ainda mantida para os servidores mais antigos, e mesmo para os
mais novos em face da não-adoção do mesmo teto do RGPS, cuja introdução
continua dependendo de legislação adicional que introduza de modo amplo e
efetivo a previdência pública complementar. Há também o benefício da
paridade, ou seja, os servidores inativos e pensionistas usualmente recebem os
mesmos reajustes dos servidores ativos.

18 No governo federal, dados do Ministério da Fazenda indicam que o governo investe atualmente apenas
cerca de 0,5% do PIB. Para o setor público como um todo, dados do IBGE indicam que a taxa de
investimento está em torno de apenas 2% do PIB, o que é muito pouco para a carga tributária levantada.
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A seguir serão propostas algumas mudanças que seguem um referencial
teórico. Nessa linha, defende-se um sistema previdenciário e de assistência social
eficaz no cumprimento dos fins a que se destina, eficiente no sentido de não
levar a distorções no melhor uso dos recursos da sociedade, equilibrado no seu
orçamento e na sua execução, e socialmente justo tanto ao arrecadar recursos
como ao distribuí-los sob a forma de benefícios.

Tomando-se o sistema previdenciário e de assistência social encontrado antes
da Constituição de 1988, era fácil diagnosticar que o mesmo era falho à luz desses
aspectos. Assim, não era eficaz porque excluía de sua cobertura segmentos
importantes como grande parte dos trabalhadores rurais, além de grupos
particularmente vulneráveis, como os idosos e inválidos carentes de rendimentos.
Essa ineficácia se ampliava em face do valor irrisório de alguns benefícios recebidos,
ao mesmo tempo em que era evidente sua iniqüidade social.

Essa também se evidenciava e ainda se evidencia nos claros privilégios que
distinguiam o RF do RGPS. E, do ponto de vista da arrecadação das receitas,
esse regime dos servidores públicos era sustentado por impostos e taxas dos
contribuintes em geral, na sua maioria sujeitos ao regime de benefícios do
RGPS. Mesmo dentro desse regime, havia o problema de que benefícios
tipicamente de assistência social, como os pagos a não-contribuintes do sistema,
como a renda mensal vitalícia devida a idosos e inválidos, eram custeados com
recursos derivados de contribuições sobre a folha de salários, e não do
orçamento de impostos e taxas do governo.

Do ponto de vista da eficiência, o sistema público era e ainda é claramente
distorcido, pois estimula a aposentadoria precoce, permitindo que, por falta de um
limite de idade adequado, pessoas ainda com grande capacidade de trabalho se
entreguem à ociosidade, ou utilizem a aposentadoria apenas como um rendimento
a mais. No caso do desequilíbrio orçamentário, este já se revelava gravemente, era
negativo no caso dos servidores públicos e apontava na mesma direção para o caso
do sistema previdenciário dos trabalhadores em geral, em face do crescimento do
valor dos benefícios e de redução da razão contribuintes/ beneficiários.

Ao universalizar e expandir benefícios, e consagrar a opção por um regime
que agrega previdência e assistência social, a Constituição de 1988 avançou na
direção de tornar mais eficaz a previdência dos trabalhadores em geral e as ações
de assistência social voltadas para grupos anteriormente em grande parte excluídos
e/ou mais vulneráveis, como os trabalhadores rurais, os idosos e inválidos.
Contudo, não foi coerente nos seus avanços, pois agravou desequilíbrios
orçamentários efetivos ou potenciais ao não prover adequadas fontes de recursos.
E, ainda, agravou injustiças, com novas vantagens para os servidores públicos.

Valores como a eficácia, a eficiência e a justiça social são abstratos por
natureza e de difícil percepção para a maioria da sociedade brasileira. Já o
desequilíbrio orçamentário, quando ocorre, é mais perceptível, além de acordar
para o problema as autoridades encarregadas de gerir as finanças públicas.
Quando a necessidade de correção desse desequilíbrio se impõe pela gravidade
do problema é que surgem as maiores oportunidades de corrigir as demais
distorções.
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O que aconteceu após a Constituição de 1988 no governo de Fernando
Henrique Cardoso (1995-2002) e mais recentemente no governo Lula aponta nessa
direção, ainda que com resultados insatisfatórios. Conforme se percebe das medidas
analisadas, avançou-se na direção de conter as aposentadorias precoces e de fazer ao
RGPS mais aportes de receitas provenientes de transferências da União, mediante
recursos das contribuições sociais que o primeiro governo citado criou. Reduziu-se,
assim, a participação das contribuições sobre a folha de pagamento no custeio de
benefícios devidos a não-contribuintes do sistema, ou que contribuíram pouco,
como no caso dos trabalhadores rurais e dos idosos e inválidos, benefícios esses mais
típicos de assistência social do que de previdência propriamente dita. Avançou-se,
ainda que bem menos, no sentido de resolver a enorme iniqüidade que continua a
prevalecer no caso dos servidores públicos relativamente aos trabalhadores em geral.

E mais: mesmo num quadro onde os déficits orçamentários se agravavam,
continuaram as pressões para expandir benefícios, em particular via aumentos reais
para servidores públicos e do salário mínimo, cujo maior impacto hoje ocorre não
como piso salarial, mas como benefício mínimo da previdência e assistência social.

Dado que os avanços se revelaram insuficientes para aliviar sensivelmente
as muitas e grandes distorções existentes, e os desequilíbrios orçamentários
continuam elevados e crescentes, cabe avançar de forma firme e persistente para
reformar a previdência pública. Muito ainda resta por ser feito, e dentro do
referencial teórico adotado acima cabem várias sugestões.

Ao listá-las em seguida, estamos cientes de que propor um conjunto de
medidas é fácil relativamente às dificuldades de implementá-las, particularmente
fortes na previdência pública, em face da esperada e ampla reação em contrário
a essas medidas, pelos que seriam afetados por elas hoje ou no futuro, com a
reação se estendendo a parentes e dependentes. A experiência nacional e
internacional mostra que essas reações podem impedir reformas necessárias,
além de desgastar politicamente os governos que se empenham em realizá-las.
Ou seja, há ciência dessas dificuldades e da necessidade de muito engenho e arte
na esfera política, particularmente em termos de liderança e empenho para levar
adiante qualquer proposta de natureza restritiva.

Dito isso, as medidas sugeridas são as seguintes: (1) unificar os sistemas
públicos, na forma de um regime básico universal, deve ser uma ação
permanente, pois a diferenciação entre trabalhadores em geral e servidores
públicos é, pela sua flagrante iniqüidade social, um dos maiores absurdos de
que padece o país, algo que faz lembrar uma combinação de casa grande e
senzala em termos previdenciários; (2) há que insistir em limites de idade mais
restritivos e de alcance geral dentro desse regime, ajustados periodicamente à
maior expectativa de vida, e conjugado ao tempo de contribuição para o cálculo
do benefício19; (3) mesmo no regime básico universal, é necessário abandonar
19 Esse limite é a forma mais eficaz para evitar a aposentadoria precoce e os desequilíbrios que o aumento
da idade de sobrevida traz para sistemas desse tipo. Nos países desenvolvidos é permanente a discussão de
novos aumentos do limite de idade. Não é fácil, mas de nada adianta ser condescendente com esse assunto,
nem recorrer a eufemismos como o “fator previdenciário”, que não deixam transparente para o cidadão essa
questão fundamental e a forma de enfrentá-la. Um elemento importante desse fator, a correção anual do
componente que o reduz em função da ampliação da expectativa de vida na idade da aposentadoria, deveria
ser aproveitado para conduzir a limites mínimos de idade para todos.
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a tradição de aposentadoria com remuneração integral, devendo o benefício ser
inferior, por menor que seja a taxa de redução, para não estimular a
aposentadoria, mesmo na idade fixada como limite mínimo; (4) unificado o
regime e adotado o limite para o benefício, não se deve permitir a acumulação
de aposentadorias, só cabível mediante recurso à previdência complementar;
(5) o equilíbrio das contas da previdência pública não pode ficar sujeito a
sobressaltos anuais, por conta de aumentos do salário mínimo nacional
unificado, o qual precisa consolidar-se como mínimo dos mínimos, com as
pressões que vêm dos trabalhadores ativos sendo redirecionadas para pisos
salariais estaduais hoje admitidos legalmente20; (6) seria também importante
separar da previdência os gastos típicos de assistência social, como os benefícios
devidos a inválidos, idosos e outros que não contribuíram para o sistema, ou,
quando contribuíram, na parte não-sustentada com essas contribuições21; (7)
recursos do Seguro de Acidentes do Trabalho (SAT) continuam a ir com
exclusividade para o orçamento do RGPS, o que é válido na parte em que
cobrem a remuneração pelo período de inatividade, ou mesmo de
aposentadoria que vem com esses acidentes, os quais, entretanto, exigem
tratamento médico, que acaba sendo feito com recursos do Ministério da
Saúde, ou dos planos de saúde para os quais as empresas contribuem; há, assim,
uma disfunção entre a origem dos recursos e o seu destino, que precisa ser
corrigida, com reorientação de parte dos recursos para o Ministério da Saúde,
e permitindo-se também que as empresas que têm planos de saúde para seus
empregados reduzam as contribuições devidas a título de Seguro de Acidentes
do Trabalho; (8) a ausência de teto para a contribuição das empresas é
indefensável dentro da visão aqui adotada para as características de um sistema
previdenciário, e só se sustenta por conta das necessidades de caixa do sistema,
pois agrava o custo da mão de obra, estimula a informalidade e a terceirização,
não se justificando como contribuição para um autêntico sistema
previdenciário, pois além do teto não há correspondência com qualquer
benefício, e, ainda, onera com maior vigor as empresas que têm maior
participação da folha salarial no seu valor adicionado, entre outras distorções,
impondo-se, assim, retirar essa contribuição além do teto22.

Quanto à previdência complementar privada, é preciso: (1) aumentar a
transparência do sistema atual, em particular no que tange a seus custos
administrativos, seja pelos próprios administradores ou por terceiros, como as
instituições financeiras; (2) a redução desses custos e outras distorções na gestão
20 Esses pisos não precisam ser únicos dentro de cada estado, podendo, nos termos constitucionais, ser
diferenciados por ocupação, segundo a natureza e a complexidade do trabalho. É possível, por exemplo,
definir um piso para o setor agrícola e serviços domésticos, outro para o setor industrial e, dentro deste, por
ramos industriais.
21 Essa separação se justifica não só pela diferente natureza dos gastos, como pela necessidade de explicitar
as fontes de financiamento específicas da previdência e da assistência social. O uso de contribuições sobre a
folha de pagamentos se justifica no primeiro caso, mas não no segundo, cujos recursos devem vir de outras
fontes.
22 Há alternativas bem mais defensáveis, como a de uma contribuição sobre o valor adicionado, que poderia
ser utilizada para compensar a perda de receita decorrente da isenção da contribuição que excede o teto do
regime básico universal. Contribuição dessa natureza, inclusive, vez por outra tem sido objeto de discussão
dentro do Executivo Federal.
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dos fundos privados de previdência é particularmente necessária nos fundos das
empresas estatais; (3) generalizar a possibilidade de acesso aos fundos privados e,
assim, promover a gradativa redução da abrangência do sistema público de
repartição simples, com concomitante elevação da participação de um sistema
baseado na capitalização dos recursos em contas individuais; (4) para viabilizar um
amplo sistema complementar, é preciso que a cobertura do regime básico universal
seja limitada a uma remuneração compatível com as condições do mercado de
trabalho, sem o que não haverá espaço para a previdência complementar e as
responsabilidades do regime básico serão ainda muito amplas23; (5) como sempre,
haveria a dificuldade da fase de transição, mas na pior das hipóteses o novo sistema
complementar poderia começar apenas para os novos trabalhadores, pois, se isso
tivesse sido feito há duas ou três décadas, o novo sistema já estaria em fase de
consolidação24.

Todas essas idéias podem parecer inaplicáveis, mas elas (ou outras) em
algum momento se tornarão inexoráveis por várias razões. Demograficamente,
a população brasileira já atingiu a taxa de fecundidade de 2,1 filhos por mulher
na sua fase de reprodução, o que, segundo os demógrafos, levará à estabilidade
da população no período de 30 anos e será acompanhado por forte aumento do
contingente de idosos, aposentados ou pensionistas. O recurso a aumentos de
carga tributária já está se esgotando na medida em que esta já está em torno de
38% do PIB, e o caminho do endividamento crescente também já mostra sinais
de esgotamento.

Finalmente, já se percebe uma indisposição crescente com o fraco
crescimento da economia brasileira, o qual se mantém há mais de duas décadas,
tendo a questão previdenciária como um dos ingredientes, conforme assinalado
na seção anterior. Nesse caso, uma providência de alcance mais geral se impõe,
pois implicaria também em atacar problemas tanto na esfera da previdência
pública como por evitar a forte absorção governamental de recursos da
previdência complementar. Trata-se de conter a expansão dos gastos
governamentais (inclusive de previdência), de reverter a ampliação da carga
tributária e do endividamento público que continua por meio de sucessivos
déficits de magnitude considerável. Todos esses recursos alimentam
predominantemente gastos de custeio e transferências previdenciárias.
Significam também apropriação de poupança privada pelo setor público, com o
que cai a proporção dos investimentos realizados pela economia, prejudicando
assim o seu crescimento. As indispensáveis reformas da previdência pública, nas
linhas apontadas, se inserem, portanto, dentro de um objetivo mais amplo, o
de aliviar o enorme e asfixiante peso que hoje o setor público representa para a
economia brasileira.

23 Em face dos recentes aumentos do salário mínimo, um valor até 3 salários mínimos já limitaria bastante
esse espaço, mas seria muito difícil argumentar por um valor inferior a esse, e mesmo ele sofreria muitas
objeções.
24 Entre outras hipóteses, estaria a de utilizar para essa finalidade uma nova rodada de privatizações, cujos
recursos seriam entregues aos trabalhadores para resgate de “recebíveis” do sistema público além do piso
do regime unificado, o que capitalizaria suas contas na previdência complementar. Essa oportunidade já foi
parcialmente perdida nas fases anteriores do programa de privatização, assim como o foi, pelo forte
aumento da dívida pública desde 1994, a de recorrer a um aumento desta para viabilizar essa transição.
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Infraestructura y desarrollo:
desafíos para Argentina y Brasil

Raúl Ochoa*

Resumen: La experiencia acumulada en los años 90 por ambos países,
con el inicio del proceso de privatizaciones en el sector de los servicios
públicos, así como en las dificultades encontradas para hacer frente a
las demandas crecientes en materia de infraestructura señala la
necesidad de la imprescindible acción de los estados en materia de
planificación estratégica y aprovechamiento integral de los recursos
que posee en la región.
La magnitud de las obras a encarar para lograr un desarrollo sostenible
en la región implica necesariamente articular y coordinar las acciones
a llevar a cabo entre los dos países, esta será la forma indispensable
para atraer inversiones no sólo de organismos internacionales sino
también de los privados, que observarán positivamente la ampliación
de mercados y la existencia de reglas comunes.
Palabras clave: Argentina y Brasil, infraestructura, planeamiento
estratégico común, marcos regulatorios, sistemas interconectados,
usos alternativos de combustibles renovables y no renovables,
aprovechamiento vías navegables.

1. Energía y desarrollo

Durante los años 90 la Argentina y Brasil encararon un proceso de
transformación estructural en materia energética, que incluyó la participación
del sector privado a través de las privatizaciones en los distintos segmentos del
mercado energético.

Ello llevó a que en ambos países, debieran dictarse marcos regulatorios y
crearse agencias específicas de control; al mismo tiempo surgieron nuevos temas
en materia de la defensa de la competencia y del consumidor con motivo de este
nuevo escenario.

Esta transformación ha tenido, como era de esperar, resultados favorables
y otros no tanto pero lo cierto que el aporte privado resultó indispensable, en
un período donde ambos estados se encontraban con severas limitaciones
presupuestarias para abarcar nuevas inversiones en infraestructura.

Existe por lo tanto, una experiencia acumulada como para poder encarar
hacia el futuro un planeamiento estratégico común, que permita aprovechar los
ingentes recursos renovables y no renovables con que contamos, así como de

* Raúl Ochoa es Contador Público Nacional por la Universidad de Buenos Aires (UBA). Es Director de
Ecosur Consultores, Miembro del Consejo Académico de la Fundación BankBoston, Miembro del Consejo
Directivo del Instituto Argentino de los Servicios Públicos y Columnista de Blomberg-Bolsa de Comercio.
Fue Subsecretario de Comercio Exterior (1990-1991), Negociador oficial por el Grupo Mercado Común
(1990) y Coordinador del programa Dinamización Productiva Regional del Ministerio del Interior (1994-
1996). Ha publicado artículos en los diarios La Nación, El Cronista, Página 12 y revista Negocios.
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los avances significativos en materia de usos alternativos de combustibles para
el transporte automotor del etanol, del gas natural comprimido y del biodiesel.

No debería perderse la oportunidad, que implica desde el punto de vista
de la complementación productiva y del transporte los avances alcanzados a
uno y otro lado de la frontera.

Paradójicamente a pesar de los avances logrados y del potencial existente,
los dos países se encuentran con la capacidad instalada cercana al límite,
afrontando eventuales racionamientos de consumo y su consecuente impacto
en los costos.

Por otra parte, según señala Cepal, las inversiones necesarias en el rubro
energético para la región son del orden de los 20.000 millones de dólares para
los próximos 5 años.

Estas cifras, que enmarcan la importancia del esfuerzo a realizar para
atender la demanda energética aunado a lo señalado anteriormente, corroboran
las posibles ganancias de sinergia actuando conjuntamente.

Son visibles las fuertes oportunidades que brindaría la interconexión de los
sistemas existentes, pero ese potencial no se ha concretado: existen diferencias
de precios significativas, asimetrías regulatorias y de tratamiento tributario y
aduanero en el funcionamiento y organización de las industrias de electricidad
y gas, implicando todo ello barreras a las transacciones bilaterales y regionales.

La Argentina en particular, tiene en este sentido asimetrías profundas en lo
que se refiere a sus precios y tarifas tanto en lo relativo a gas boca de pozo,
consumo domiciliario de energía y gas y de combustibles líquidos con respecto
a los que rigen en el resto de la región.

Los subsidios al consumo, en la medida que los mismos se han acentuado,
implican una dificultad adicional para la tarea en común a emprender. La propia
dinámica del proceso, en la medida que los precios internacionales del petróleo
y gas marcan una tendencia al alza permanente, obligará en un futuro a la
revisión del régimen de subsidios actualmente vigente1.

Esta afirmación es resultado del análisis de las cuentas públicas y de su
superávit, vis a vis las necesidades de inversión que indican la imposibilidad
estatal de encarar las necesidades de inversión necesarias; en este sentido si bien
por vía legislativa se ha aprobado la posibilidad de cargos tarifarios a los
consumos, para afrontar nuevos desembolsos en obras de infraestructura, los
mismos no cubrirían el mínimo indispensable.

Es por ello, si tal como surge de las proyecciones de la demanda, se va a
requerir además del aporte público y el de organismos internacionales de
crédito, la participación de actores privados, un sistema integrado –
interconectado – con marcos regulatorios comunes serían clave para su ingreso.
Por otra parte, y no menos importante, la atracción de inversiones hacia la
región recibiría un impulso adicional en la seguridad de abastecimiento y
confiabilidad de la matriz energética de la misma.

Por último, la tarea a desarrollar para articular y coordinar los esfuerzos

1 A la fecha, el precio del gas oil a público es equivalente al precio de un litro de petróleo del barril a U$S
70. WTI.
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conjuntos en el marco del Mercosur ampliado – Chile+Bolivia – así como la
definición de reglas para la atracción de la inversión privada es inmensa pero
vale la pena, por los resultados posibles a alcanzar en materia económica, social
y de medio ambiente.

Un párrafo especial requiere el análisis de fuentes alternativas de energía de
cara a los nuevos escenarios en materia de petróleo y gas. Si bien la región en
su conjunto posee recursos significativos en la materia, el avance en bio-
-combustibles es importante y no puede ser subestimado. A los importantes
avances obtenidos por Brasil en materia de etanol en base a la caña de azúcar
que ha permitido el desarrollo de motores de vehículos bicombustibles – el
denominado motor flex – nafta o alcohol 100%, se le agregan en ambos países
las legislaciones para la producción de bio-diesel partiendo de oleaginosas
abundantes en los dos territorios. A estos aspectos conviene adicionar diversos
desarrollos en materia de energía eólica y solar que en forma promisoria se están
desarrollando en diversas regiones.

2. Transporte y desarrollo

No resulta novedoso comentar las graves deficiencias que tiene la red de
carreteras troncales y secundarias interconectadas, con problemas de
mantenimiento y conservación en muchas de ellas y otras saturadas con el
tráfico actual y que ya forman cuellos de botella generadores de mayores costos.

Parte de la red existente ha sido concedida a través del régimen de peajes que
si bien ha permitido mantener en condiciones aceptables una porción significativa
de las mismas, también demostró la imposibilidad a través de este mecanismo de
encarar nuevas obras de ampliación. Las cifras de Cepal indican con claridad que
gran parte del esfuerzo en esta materia deberá ser llevado a cabo por parte de los
estados en diversas formas de asociación con el capital privado.

Una de las formas de financiamiento que reconoce antecedentes en la
región – también en Estados Unidos – es a través de fondos específicos cargados
sobre los precios de los combustibles2.

En otro plano la red ferroviaria es antigua, con tramos de elevado
deterioro de material, existiendo además problemas de trocha – inter e intra
países – y no existen estaciones de transferencia de cargas.

Existen planes para la recuperación del ferrocarril como elemento
fundamental en la política de transportes, a las concesiones de ramales
existentes que funcionan actualmente, se plantea recuperar otros que por
diversos motivos – básicamente por la falta de interés privado – estuvieron
funcionando irregularmente con inadecuadas prestaciones.

El interés para su prestación regular proviene de las nuevas demandas de
movilizar grandes volúmenes a partir del interés de abastecimiento por parte
china, fundamentalmente en minerales y productos alimenticios3.

2 La Argentina tuvo en vigencia durante muchos años el Fondo Nacional de Vialidad que se financiaba a
través de una tasa sobre los combustibles líquidos. Desafortunadamente necesidades presupuestarias y luego
diversos mecanismos de subsidios actualmente vigentes distrajeron y luego dejaron sin efecto dicho Fondo.
3 La reactivación del Belgrano Cargas ramal que atiende Centro y NOA se inscribe dentro de estas
posibilidades con participación de capitales chinos para la inversión.
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Adicionalmente hay coincidencia en la necesidad de avanzar en el uso del
transporte fluvial, en el mejoramiento de los puertos y sus accesos, en la ampliación
y modernización de aeropuertos y la adecuación de los pasos de frontera.

En la infraestructura y el manejo portuarios, las reformas han generado
importantes efectos, estimulando una mayor competencia entre los puertos
como un aumento de la competitividad. La incorporación de agentes
económicos privados como operadores directos propició grandes inversiones
y profundos cambios en los regímenes de propiedad. Los puertos públicos
que se han reformado con éxito han tendido al esquema de puerto
arrendador – landlord – en el que los estados mantienen la propiedad de la
infraestructura y la gestión en materia estratégica, mientras la operación y las
inversiones en el nivel de las terminales se transfirieron íntegramente al sector
privado.

Los efectos positivos del cambio estructural, se han visto mitigados
debido a que estas se han centrado casi exclusivamente en el otorgamiento de
concesiones o la autorización de nuevas iniciativas, dejando sin resolver
aspectos significativos como los que atañen a los accesos, la conexión con la
infraestructura de transporte y logística, la relación con las ciudades, el
cuidado ambiental y de los recursos marinos y la situación de los puertos que
no resultan atractivos para los privados.

El transporte fluvial implica avanzar decididamente en el dragado de la
cuenca del Paraná y su ligazón con la del Tietê en Brasil, este proyecto
permitiría acercar las producciones del Paraguay y dar una respuesta a sus
demandas de lograr una mejor posición competitiva, por otra parte facilitaría
un desarrollo logístico importante modificando la realidad económica de una
región que presenta un menor desarrollo relativo.

La necesidad de aumentar la dotación de capital en infraestructura y los
límites mostrados por la inversión privada han motivado diversas propuestas
e iniciativas para tener una mayor flexibilidad en el manejo presupuestario
relativo a este tipo de inversiones. Así los presidentes de Argentina y Brasil
presentaron ante el FMI un estudio destinado a un tratamiento diferente a las
erogaciones de capital respecto a las corrientes, de manera tal que las
inversiones pasen a tener un tratamiento contable que no impida la toma de
decisiones económicas racionales; similar propuesta fue presentada en la
Asamblea anual del BID.

El sentido de estas presentaciones, es un tratamiento diferencial que deje
de lado el criterio convencional de metas de déficit sobre el gasto total y se
tenga en cuenta los activos que crea la inversión pública, lógicamente cuando
la tasa de retorno supera el costo de la inversión.

Otra vía para introducir mayor flexibilidad fiscal es el fortalecimiento de
los mecanismos que estimulen diferentes formas de asociación pública-
-privada (public-private partenships o PPPs) que se ha transformado en una
importante alternativa en diversos países.

Este mecanismo no sólo permite incorporar capital y administración
privada sino que facilita a los gobiernos la distribución de los costos de las
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4 Según este esquema el gobierno define el servicio que ha de prestar el sector privado que diseña,
construye, financia y opera el servicio.

inversiones a lo largo del tiempo, en tanto esta se amortiza con las
erogaciones que periódicamente el gobierno desembolsa a los operadores del
servicio4.

Sin embargo para que el PPP sea atractivo para el sector privado, el aspecto
normativo y la capacidad e interés del sector público para el cumplimiento de
sus compromisos resulta central, en este sentido, la proliferación de
renegociaciones de los contratos de concesión destacan como un componente
poco amigable en ese sentido.

Se ha destacado el papel que pueden jugar los aportes de organismos
internacionales de crédito para facilitar el financiamiento a largo de plazo de
obras de infraestructura, siendo en este sentido destacable la voluntad del BID
y de la CAF para acompañar este proceso.

Queda un aspecto no resuelto de gran importancia – experiencia de los
años 90 – referida a préstamos en moneda dura y el recupero de las mismas en
moneda local. Los conflictos habidos por el tipo de ajuste practicado, cuando
en los países receptores de los préstamos se ven obligados a depreciar su
moneda y por lo tanto las tarifas no pueden reflejar la variación cambiaria es una
cuestión pendiente sin solución a la fecha.

Es correcto afirmar, que dado el transcurso del tiempo, ese desfasaje entre
la moneda local y la establecida en los contratos de préstamos tiende a
equilibrarse, pero persiste el problema de cómo tratar las diferencias ocurridas
durante la etapa de desequilibrio de las monedas – que por otra parte coincide
con períodos de ajuste con pérdidas de ingreso de los usuarios de los sistemas
de concesión o privatización.

En el enfoque de Cepal una forma de encararlo sería a través del
establecimiento de cláusulas de extensión adicionales sobre la concesión o
privatización que permitirían al titular de las mismas, así como a las entidades
financieras otorgantes de préstamo recuperar los fondos en un período mas
prolongado al original.

Todos los años transcurridos desde el inicio del proceso de concesiones y
privatizaciones, han dado un know how invalorable para evitar caer en los
mismos errores de diseño, desde esa mirada tanto el sector público como el
privado y los organismos internacionales de crédito poseen acervos de
conocimiento, que aplicados adecuadamente evitarían la conflictividad entre las
partes que fuera moneda corriente a poco de andar en esta materia.

Yendo al tema específico de obras, la cartera de proyectos de Iirsa en el eje
Mercosur+Chile tiene iniciativas por un monto de 5.500 millones de dólares,
de la misma se destacan aquellos que viabilizan el desarrollo sostenible de la
región, como son la duplicación de la ruta 14 – corredor Mercosur –, el
proyecto ferroviario Mendoza (Argentina)-Los Andes (Chile), etc.

La importancia de poseer adecuadas vías de transporte surge de considerar
que una proporción significativa de la falta de avance en el proceso de
integración de la región, obedece al hecho de que cuando se observan las redes:
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carreteras, ferroviarias y fluviales y su estadio de desarrollo, para muchas
localidades de los diversos países es más dificultoso – costoso – el transporte
intrazona que la salida directa hacia fuera de la región; también esta situación
explica una parte sustantiva del atraso relativo de vastas comarcas de nuestros
territorios debido a su aislamiento relativo.

3. Conclusiones

La evolución de la dotación y calidad de los servicios de infraestructura es
causa y reflejo de las diferencias en el ritmo de crecimiento mostrado por ambos
países y los de Asia, especialmente de los de la región Sud-oriental5.

Diversos estudios han estimado el impacto de la provisión de los servicios de
infraestructura sobre el crecimiento económico. Las estimaciones mas recientes
indican que sobre la brecha de crecimiento del producto por habitante en el
período 1980-2000, del 125% a favor de los países del sudeste asiático, un 30% de
esa diferencia puede adjudicarse a la brecha de infraestructura, de ese porcentaje
9/10 corresponden a generación eléctrica y transporte6.

Las estimaciones de nuevas inversiones señalan claramente que el porcentaje
mas importante corresponde a energía eléctrica y transporte alcanzando para un
período de diez años un promedio del 1,7% del PBI.

Si bien la inversión privada es importante para alcanzar estos valores, el
esfuerzo público deberá ser central pues deberá representar entre 60/70% del
total a invertir7.

Ambos países deben demostrar, aprovechando la experiencia acumulada
desde los 90 a la fecha, la capacidad para construir desde lo concreto una agenda
permanente de infraestructura que ligue y desarrolle el potencial existente en toda
la región. Subsisten, problemas complejos a resolver, el de fijación de tarifas
cuando se incorpora al sector privado no es menor en cuanto a los mecanismos y
criterios para su determinación. Independientemente del criterio que se adopte, el
cálculo de las tarifas se ve dificultado por problemas de asimetrías de información
y por las dificultades para determinar la demanda esperada8.

Esto puede superarse comparando empresas del sector con otras de
características y ambientes similares y en función a los resultados alcanzados
determinar las tarifas correspondientes. El regulador también puede utilizar
variables observadas – costos históricos, rentas obtenidas – y a partir de ellas inducir
un comportamiento de las empresas.

Es quizás la vastedad del tema la que al mismo tiempo implica una amenaza
y una oportunidad: amenaza porque las complicaciones a nivel de cada país hace
5 Según Cepal la brecha en infraestructura, medida como diferencia en las tasas de crecimiento de los
acervos de capital, entre los países asiáticos y la región aumentó considerablemente entre 1980 y 2002:
32,7% con respecto a Asia y 67,2% con respecto a Asia sud-oriental. El desglose indica en generación
eléctrica 109%, en carreteras 68% y en telecomunicaciones 24,6%.
6 Cepal-Elasticidades del estudio de Calderón y Servén y propios cálculos de Cepal en términos de producto
por habitante del sudeste asiático.
7 En el proceso de concesiones y privatizaciones el porcentaje promedio de inversión privada alcanzó al 21%
en electricidad y 64% en transporte – Fte. Cepal.
8 Por ejemplo en las estimaciones de flujo de tráfico, se ha determinado en un estudio reciente que en 28
sobre 32 concesiones en diversas partes del mundo las mismas estaban sobreestimadas, siendo el flujo real
el 76% de lo proyectado. (Bain y Wilkins, 2002).
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que autoridades y reguladores se “encierren” en la posible solución de lo más
conocido, su ámbito local; oportunidad porque el intercambio de experiencias
puede actuar para facilitar la aplicación de criterios comunes y hacer menos ardua
la relación local estado-empresa.

Es por ello que la apuesta a la integración de infraestructura con normas
regulatorias comunes es todo un desafío, pero que indudablemente de
emprenderse implicará costos mas competitivos y un mayor incentivo para la
atracción de inversiones.

La tarea a llevar a cabo será ardua y difícil, los obstáculos como hemos
señalado previamente son formidables, pero lograr el objetivo de trabajar juntos
en pos de este objetivo asegurará la integración profunda y el desarrollo
sostenible de la región.
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Conductas empresariales en la
industria argentina
Bernardo Kosacoff y Adrián Ramos*

Resumen: Este trabajo se propone identificar en forma exploratoria
algunos efectos de la volatilidad real en la Argentina sobre la estructura
del sector industrial y la evolución de la microeconomía de las empresas
industriales, poniendo el énfasis en que lo sucedido tras el último
período de reformas de mercado aporta evidencias para entender por
qué la sustentabilidad macroeconómica y la solidez de los fundamentos
micro son dos dimensiones mutuamente dependientes.
Palabras clave: comportamientos microeconómicos, desarrollo
económico, patrón de especialización, conductas tecnológicas.

Introducción

En el bienio 2001-2002 la sociedad argentina vivió una vez más el vértigo de
una crisis. Un largo y penoso período iniciado a mediados del año 1998 y
dominado por la depresión económica y el desempleo, generó tensiones crecientes
sobre el régimen de convertibilidad y echó por la borda las expectativas optimistas
respecto al potencial de crecimiento de la economía argentina y a su capacidad para
resolver los problemas sociales. Así alcanzaba momentum la recesión económica
más profunda y de mayor prolongación desde la posguerra.

Durante la segunda mitad de 2002, el desempeño de la economía argentina
configuró un escenario de sorprendente tendencia a la normalización. Un
“sobrante de divisas” de exportaciones otorgó margen para la recuperación de la
demanda con apenas una atenuación de la “fuga de capitales”. Por dos años
consecutivos la economía creció a un ritmo en torno al 9% anual. De ese modo, la
Argentina de los primeros meses de 2005 ya había recuperado los casi 20 puntos
porcentuales de la caída experimentada desde 1998 y se disponía a crecer en ese
año a una tasa superior al 7%.

* Bernardo Kosacoff es Director de la Oficina de Cepal-Naciones Unidas en Buenos Aires. Adrián Ramos
es Economista de la Oficina de Cepal-Naciones Unidas en Buenos Aires.
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La ruptura del régimen de convertibilidad dejó un conjunto de herencias que
aún pueden afectar la capacidad de crecimiento económico. Sin embargo, cuando
se observan hoy las señales todavía algo confusas de la economía argentina se
perciben indicios de un nuevo punto de partida. Un tipo de cambio flexible y
competitivo que persiste en el tiempo, una política fiscal prudente/frugal con
resultados inéditos para la historia de la república, una política monetaria
consistente con el esquema macroeconómico, una inflación controlada y un sector
externo que no parece ser un problema en el corto plazo: la cuenta corriente del
balance de pagos y el saldo comercial son claramente superavitarios. Asimismo, la
tendencia hacia la normalización económica permitió superar los niveles de
actividad pre-crisis en un contexto de creación acelerada de puestos de trabajo.

En un escenario internacional con aumentos en el comercio mundial y
términos de intercambio más favorables para la oferta productiva argentina, la
macroeconomía parece dar ahora un respiro para pensar los problemas
estructurales de la economía sin las urgencias propias de la crisis. En ese sentido,
es innegable que el tiempo transcurrido no pasó en vano y que ha dejado
huellas perdurables. Los problemas de indigencia, pobreza y distribución del
ingreso no serán resueltos de modo automático por el crecimiento económico.

Este trabajo se propone identificar en forma exploratoria algunos efectos
de la volatilidad real en Argentina sobre la estructura del sector industrial y la
evolución de la microeconomía de las empresas industriales, poniendo el énfasis
en que lo sucedido tras el último período de reformas de mercado aporta
evidencias para entender por qué la sustentabilidad macroeconómica y la
solidez de los fundamentos micro son dos dimensiones mutuamente
dependientes.

En consecuencia, luego de un breve repaso de la historia del proceso de
industrialización en Argentina desde fines del siglo XIX, se revisan algunos
efectos económicos agregados de la volatilidad real. El reconocimiento de esta
característica de la economía argentina de las últimas décadas permite,
posteriormente, ingresar en las unidades dedicadas a la exploración de las
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microfundaciones de los procesos de decisión en contextos de alta inestabilidad
y de reforma económica. Los aspectos conceptuales utilizados para avanzar en
la comprensión de los comportamientos observados constituyen más una
colección ecléctica de fragmentos que un cuerpo de teoría unificada1.

1. Breve historia del desarrollo industrial argentino

El proceso de industrialización en la Argentina tuvo su punto de partida a
fines del siglo XIX. Al comienzo, el dinamismo industrial estuvo asociado al
esquema agroexportador de economía abierta basado en la producción de
cereales y carnes. Con sus traqueteos, este diseño estuvo vigente hasta que se
detuvo la expansión de la frontera agropecuaria y el mundo fue desbordado por
las guerras y las crisis económicas y el proteccionismo2. Fue para dar respuesta
a ese escenario que, como sucedió en muchas otras naciones del mundo, desde
los años treinta se empezó a desarrollar un nuevo régimen económico operando
bajo la modalidad del denominado “proceso de sustitución de importaciones”
(import substituting industrialisation, ISI). A partir de allí, la industria
comenzó gradualmente a ocupar el lugar de privilegio en la economía
argentina. Inicialmente, los actores económicos más destacados fueron las
grandes empresas estatales en sectores denominados de “interés nacional”
(acero, hierro, energía, transporte, entre otros) y las pequeñas y medianas
empresas del sector privado que fueron cautivadas por la demanda interna
insatisfecha (vestimenta, calzado, otros durables de consumo, maquinaria
simple) y por los altos aranceles de comercio.

Desde los años cincuenta las actividades industriales fueron el motor del
crecimiento de la economía, creadoras de empleos y la base de la acumulación de
capital. Asimismo, se fue generando en forma paulatina una capacidad tecnológica
local destacada en el ámbito latinoamericano. A fines de los cincuenta, el ingreso
masivo de filiales de empresas transnacionales en el sector industrial las convirtió
en un actor protagónico del escenario local que conmovió la estructura de los
mercados, alteró las modalidades de organización de la producción e impulsó el
desarrollo de actividades nuevas de mayor complejidad tecnológica y con demanda
no abastecida localmente (vehículos, productos farmacéuticos, petroquímica,
equipamiento agrícola, alimentos procesados).

En la década comprendida entre 1964 y 1973 la industria disfrutó de un
crecimiento continuo, sin un solo año de caída de la producción. Asimismo, este
último período se caracterizó por una caída de los precios relativos del sector
industrial3 asociada a los incrementos de productividad, por el aumento de las
exportaciones industriales, el incremento del tamaño medio de los establecimientos
(metalmecánica, química y petroquímica fueron las actividades más dinámicas) y
una creación de empleo a tasas superiores a las de crecimiento de la población.

1 Cf. Dal Bó y Kosacoff (1998) y López (2005)
2 Villanueva (1972) y Schvarzer (1996) mostraron que la fuerte expansión industrial de los años treinta y
principios de los años cuarenta no constituyó una ruptura de las tendencias dominantes desde inicios del
siglo XX. Para una historia sobre la evolución económica de Argentina cf. Gerchunoff y Llach (2003)
3 Entre 1957 y 1965 alrededor de 200 filiales de las mayores corporaciones internacionales instalaron sus
plantas de producción industrial en el país. Cf. Sourrouille et al. (1985)
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En paralelo a este prolongado proceso de industrialización, las
oportunidades comerciales y de crecimiento hacia afuera comenzaron a
reabrirse en el mundo después de la Segunda Guerra. A medida que la
estrategia sustitutiva se agotaba, la opción por mantener cerrada la economía
castigaba a la Argentina con un progresivo deterioro relativo4. Pero por otra
parte, la opción por la apertura comercial perjudicaría a las clases populares a las
que nada las resguardaba mejor que una moneda fuerte que abarataba los
alimentos exportables y la protección a la industria que demandaba
intensamente mano de obra.

A mediados de los años setenta el esquema de crecimiento se enfrentaba a
un conjunto cada vez más evidente de dificultades. Éstas incluían aspectos
relacionados con el funcionamiento general de la economía (limitaciones del
balance de pagos y persistente inflación, entre otras), como también aquellos
derivados de la propia organización industrial que se fue desplegando (plantas
con escalas reducidas, débil red de subcontratación y de proveedores
especializados, escasa competitividad internacional, entre otros). En el plano
productivo, la respuesta local fue un intento inicial de reforma estructural
asociado a la apertura y modernización de la economía en el marco de una
apreciación abrupta del tipo de cambio real. En las cuatro décadas de la ISI se
habían acumulado un conjunto de conocimientos, habilidades, capacidades
ingenieriles, equipamientos, recursos humanos, una base empresarial, etc. Una
reestructuración industrial de carácter “regresivo” no pretendió rescatar
aspectos positivos de la etapa anterior, por lo que se desaprovecharon
cuantiosos acervos de la economía.

4 La Argentina crecería, mediante la sustitución de importaciones, más lento incluso que otros países de la
región mejor preparados para esa estrategia de industrialización (Brasil y México, por ejemplo).

A partir de 1975 el sector industrial argentino perdió la capacidad de
dinamismo productivo, de generación de empleo y de liderazgo del proceso de
inversiones, que lo habían caracterizado en el pasado. Articuladas por los
cambios en la frontera tecnológica internacional y la inestabilidad e
incertidumbre macroeconómica local, se fueron gestando modificaciones
sustantivas a nivel institucional, sectorial, microeconómico y de inserción
comercial. Gradualmente se irá profundizando un patrón de especialización de
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la industria argentina caracterizado por el mayor predominio de actividades
intensivas en recursos naturales y en capital, que tienen un escaso peso del factor
trabajo en sus funciones de producción y en las que los agentes de mayor
tamaño tienen un papel central. Por el contrario, las actividades intensivas en
"conocimientos", de elevada utilización de trabajo en su función de producción
y con un peso importante de Pymes aparecen con un menor peso relativo
(Kosacoff y Ramos, 2001).

En el año 2004, sólo a modo de ejemplo, Argentina generó un valor
agregado industrial por habitante que resultó un 40% menor del que concibió
treinta años atrás. En ese período, el sector manufacturero expulsó empleo,
redujo ferozmente el número de plantas y aumentó intensamente su apertura
comercial. Así, se registraron cambios notables en la naturaleza y composición
de la industria. Hoy se observa un sector industrial de menor tamaño, con
mayor concentración, alta transnacionalización y con un modelo de
organización de la producción de bienes muy distinto al del período de
economía semi-cerrada. Las actividades metalmecánicas, aquellas de
comportamiento más dinámico durante la ISI, ahora representan sólo un tercio
de lo que fueron tres décadas atrás. Asimismo, como herencia de políticas
públicas sectoriales y regionales implementadas desde inicios de los años setenta
y que en su origen buscaron profundizar la estrategia sustitutiva y expandir la
capacidad industrial en bienes intensivos en capital, la producción de insumos
básicos (acero, aluminio, papel, petroquímica, entre otros) se consolidó en el
nuevo patrón de especialización industrial a partir de transferencias ingentes de
recursos fiscales. Adicionalmente, luego de cuatro décadas de estancamiento,
los recursos naturales, con el liderazgo agrícola (en particular, sojero) y
energético, volvieron a expandirse y hoy se destacan como el sector más
dinámico, reflejado en la substancial incorporación de innovaciones
tecnológicas en los últimos tiempos.

Las reformas estructurales pro-mercado de los años noventa dejaron un
conjunto de enseñanzas relacionadas con la transformación del aparato
productivo. El desarrollo de una base de negocios sujeta a los
condicionamientos de un acelerado proceso de apertura (acentuado por los
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efectos de una desproporcionada apreciación cambiaria), a las imperfecciones
del mercado de capitales (con tasas de interés real en momentos inconsistentes
con la producción) y un marco de políticas competitivas y de comercio exterior
escasamente evaluado, fondeado y articulado, generó una exposición extrema a
la competencia internacional. Ante este contexto las actividades basadas en
recursos naturales y en insumos básicos, que ya contaban con capacidades
previas, avanzaron velozmente hacia la aplicación de las mejores prácticas
internacionales. Esto explica en gran medida la dinámica exportadora de los
años noventa: las ventas al exterior basadas en los recursos naturales tuvieron un
buen desempeño y generaron una destacada masa de divisas, aunque llegan
únicamente a las primeras fases de valor agregado5.

En contraposición, hubo una notable pérdida de capital social en amplios
sectores que no pudieron adaptarse y la mayoría de las actividades derivaron en
el desarrollo de estrategias de sobrevivencia, transitando del mundo de la
producción al mundo del ensamblado y la comercialización de insumos y
productos importados. La resultante de estos procesos fue un patrón de
especialización exportadora excesivamente primarizado e incrementos de la
productividad que convivieron con la expulsión de mano de obra y con el
escaso fomento al desarrollo de nuevos emprendimientos productivos.

5 El desempeño de estas producciones, junto al de otras como la elaboración de cajas de cambio, de válvulas, etc.,
es sólo comprensible desde una perspectiva evolutiva que combine rutinas, aprendizajes y selección. Asimismo,
sugiere que la economía local está en condiciones de avanzar hacia procesos productivos más sofisticados.
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Las reformas económicas generaron desequilibrios, fenómenos en
ciertos casos contrapuestos, respuestas heterogéneas. Es innegable que los
procesos económicos no son lineales y que por ello es necesario cuidarse de
no caer en simplificaciones exageradas en los modelos de análisis. Las
privatizaciones y concesiones de servicios públicos aunque enmarcadas en
esquemas regulatorios insuficientes e inadecuados, impulsaron una
modernización substancial de la infraestructura sistémica en
telecomunicaciones, en energía, puertos, etc. En la transición post
convertibilidad hubo un período en el cual existía alguna percepción
generalizada de una destrucción masiva de capacidades empresariales; no
obstante, se verificó, una vez más, una notable respuesta empresarial para
adaptarse a contextos de incertidumbre exagerada y de pérdida de calidad
institucional. Fue así que las firmas industriales y aquellas de actividades de
recursos naturales encontraron un posicionamiento transitorio que les
permitió mantener el desarrollo de los negocios e impedir un fenómeno de
cierre masivo de empresas. Las páginas que siguen tratan de desentrañar
algunos de estos aspectos a la luz del análisis económico.

2. Volatilidad y crecimiento económico

En las últimas décadas – para tomar un punto de partida, desde
mediados de los años setenta – el producto real de la Argentina exhibió
violentas y frecuentes oscilaciones. Las intensas variaciones de corto plazo
se combinaron con cambios notables en las tendencias de largo plazo de la
economía. Por ende, los efectos de corto plazo y su interacción dinámica con
los de largo plazo perturbaron a la inversión y el crecimiento y provocaron
una acumulación de pérdidas irreversibles de activos empresariales – tanto
tangibles como intangibles. En esencia, la historia argentina exhibió con
crudeza que la volatilidad real resulta muy costosa en términos sociales.

En reiteradas ocasiones se ha observado que esta elevada volatilidad real
estuvo asociada con un paupérrimo crecimiento económico: la tasa de
variación promedio anual del producto por habitante de la economía
argentina entre 1950 y 2004 fue un decepcionante 0.6%6. En los últimos 40
años (cuando se excluye de la consideración al continente africano)
Nicaragua es el único país del mundo que experimentó mayor volatilidad y
menor crecimiento que la Argentina. Así, el comportamiento inestable de
esta economía se distingue incluso dentro del grupo de los países
denominados (por alguna razón que se nos escapa) “en vías de desarrollo”.
En efecto, y sólo a modo de ejemplo, se puede señalar que un 34% de los
años transcurridos entre 1950 y 2004 se asoció con una variación negativa
del producto por habitante (downturn)7. Con el propósito de comparar este
6 Pero al aumentar la volatilidad del producto, disminuyó aún más el crecimiento. Así, entre 1950 y 1974
la tasa de aumento anual del PIB por habitante alcanzó el 1,3%, mientras que en el período que incluye los
últimos 30 años, se ubicó en 0,1% anual.
7 Este desempeño se acentuó con el paso del tiempo A lo largo del último medio siglo, la economía
argentina exhibió dos períodos claramente diferenciados por la volatilidad real: mientras que hasta 1974 la
probabilidad de experimentar un downturn era de 20%, en la etapa posterior esa frecuencia aumenta en
forma abrupta hasta involucrar a casi la mitad del tiempo transcurrido (47%).
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orden de magnitud, Easterly, Islam y Stiglitz mostraron que entre las
economías no pertenecientes a la OECD ese porcentaje se ubica alrededor
del 22% y que los downturns son aún mucho menos frecuentes entre los países
industriales que en promedio experimentan caídas en el producto por habitante
sólo algo más del 9% del tiempo.

La dificultad para identificar y extrapolar tendencias de ingreso y de gasto
también se reflejó en los vaivenes salvajes del producto por habitante en dólares
constantes8: en 1980 los argentinos generaron un PIB similar al que hasta la
reciente revaluación del euro exhibió España, en torno a los 15 mil dólares. Este
nivel resultó insostenible y un par de años después el producto por habitante había
caído – naturalmente después de una crisis – a algo así como 5 mil dólares. La
inestabilidad de fines de los años ochenta, que culminó en los episodios
hiperinflacionarios de 1989 y 1990, redujo el PIB por habitante a poco más de 3
mil dólares, inferior al de muchos de los países latinoamericanos. Pero poco tiempo
después, en los años noventa, la Argentina alcanzó y mantuvo durante casi una
década un PIB que osciló alrededor de los 8 mil dólares por habitante. Como una
secuela de la caída del nivel de actividad y la depreciación post-convertibilidad, el
mínimo de la serie es el del año 2002, con un valor inferior a los 3 mil dólares. Pese
a la palpable recuperación económica, en el año 2005 el producto en dólares se
ubicará apenas por encima de los 4 mil por habitante. En suma, al observar el
patrón de fluctuaciones de los últimos 30 años es notable la amplitud del rango de
la serie (casi 5 a 1) y sobre todo, la ausencia de períodos de crecimiento moderado,
persistente y sin sobresaltos. Este comportamiento en un proceso que se
retroalimenta entorpece la identificación de ingresos y gastos “permanentes” y por
lo tanto, perturba las decisiones de consumo e inversión9.

8 En este cálculo del producto en dólares se toma como fecha base al año 2000.
9 Cf. Heymann y Sanguinetti (1998)
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Varios estudios recientes han presentado evidencia empírica acerca que una
elevada volatilidad del producto afecta negativamente al crecimiento económico
de largo plazo, conlleva altos costos para el bienestar de los agentes económicos
e impacta adversamente sobre aquellos más pobres10. Estos trabajos muestran
que dichos efectos son particularmente agudos entre los países en desarrollo.
Dos son los mecanismos más mencionados que buscan explicar la correlación
negativa entre volatilidad y crecimiento: 1) que la mayor incertidumbre al
disminuir la inversión reduce el crecimiento y 2) que la presencia de restricciones
de crédito o de un acceso imperfecto al mercado de capitales amplifican el
impacto de la volatilidad de corto plazo sobre el crecimiento de largo plazo al
limitar las opciones de financiamiento de la inversión de largo plazo. Asimismo,
señalan que el bienestar económico se reduce fuertemente ante la mayor
amplitud de las fluctuaciones del consumo derivada de la volatilidad del
producto. Por último, estos estudios indican que los más pobres resultan los más
afectados por esta dinámica económica. Dado que sufren limitaciones al acceso
a los mercados financieros los más pobres se ven impedidos de diversificar los
riesgos asociados con sus fuentes de ingresos principales: el salario y las
transferencias del gobierno. Además, al utilizar más intensivamente los servicios
públicos (e.g. salud y educación) se ven afectados por la comprobada
prociclicidad del gasto público en los países en desarrollo, especialmente en los
momentos de crisis económica. En este sentido, en el caso argentino la extrema
volatilidad resultó en una desarticulación fiscal no sólo en términos de las fuentes
de financiamiento del gasto sino en la erosión de la calidad y la contracción de
los montos destinados a la provisión de bienes públicos.

De cualquier forma, los trabajos mencionados focalizan su análisis en
algunos efectos económicos agregados de la volatilidad real. En cambio, sólo
existen escasos estudios que intenten dar cuenta en aquellos países de alta
volatilidad y baja calidad institucional de los aspectos microeconómicos del
proceso de toma de decisiones de los agentes y de su recíproca influencia sobre
las conductas macroeconómicas.
10 Cf. Kose, Prasad y Terrones (2005) y Aizenman y Pinto (2005) contienen surveys recientes de la
literatura económica referida al tema y Fanelli (2003) estudia el caso argentino.
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3. La decisión de invertir y la acumulación de capacidades bajo elevadas y
cambiantes incertidumbres

Como señalamos anteriormente, la inestabilidad y la elevada incertidumbre
son aspectos esenciales para entender el desempeño industrial argentino de las
últimas décadas. La historia económica argentina muestra que en economías
inestables con elevada incertidumbre, la flexibilidad es un atributo muy valioso y
tremendamente rentable. Este aspecto no debiera pasarse por alto en el análisis del
proceso de toma de decisiones por parte de los agentes económicos.

En general, las actividades económicas de las empresas involucran la
disposición a invertir en activos específicos, con grados disímiles de irreversibilidad.
Cuando la decisión de incurrir en importantes costos hundidos se puede posponer
en el tiempo, la firma posee la “opción” de demorar esa inversión y conservar
abiertas sus alternativas. De este modo, en presencia de contextos de gran
inestabilidad, el valor económico de la “espera” crece, por lo cual, la acumulación
de capital en el presente no obedece exclusivamente al valor descontado de los
ingresos futuros de la inversión. Las empresas también deberán ser compensadas
por el hecho de ceder la “opción”, es decir, de no poder esperar hasta tener mayor
conocimiento sobre la realización de distintos eventos. Así, incluso ante valores
presentes netos positivos de los proyectos, las empresas pueden decidir postergar
sus inversiones. En esta perspectiva de las “opciones reales”, cuanto mayor es la
incertidumbre tanto mayor será el umbral de rentabilidad que las empresas
demanden para efectuar su inversión en el presente (Dixit y Pindyck, 1994).

En contextos de alta volatilidad y baja calidad institucional existe una elevada
incertidumbre (que adquiere distintas formas de expresión) sobre la evolución de
la economía y los horizontes de planeamiento de las empresas se acortan. Desde
una perspectiva productiva los comportamientos microeconómicos en general se
traducen en el predominio de estrategias defensivas que afectan en forma negativa
a los animal spirits y al crecimiento de largo plazo, retroalimentando el esquema
de funcionamiento inestable. En estas condiciones, dominan conductas renuentes
a invertir en activos específicos y a comprometerse con estrategias de largo plazo.
Tanto en la inversión en capital físico, en intangibles, como en capital humano la
clave parece ser una sola: wait and see. La incertidumbre y las recurrentes
fluctuaciones macroeconómicas indujeron conductas microeconómicas que
generaron bajo crecimiento y reforzaron las tensiones a nivel agregado.

La extrema volatilidad del entorno en los años ochenta condujo a los agentes
económicos a desarrollar capacidades para sobrellevar esa situación. Con
variaciones anuales de los precios al consumidor promedio superiores al 500%
durante el período 1982-1990, acompañadas de fuertes cambios en los precios
relativos y dos procesos hiperinflacionarios, junto a modificaciones frecuentes y
abruptas de los esquemas de política económica y de la inestabilidad inherente a
un proceso de transición democrática, escaso margen quedaba para la toma de
decisiones de inversión que conllevaran alto riesgo empresario, o cuantiosos
capitales hundidos o que requirieran ingentes capacidades de previsión de
escenarios por parte de los agentes económicos. En efecto, esto realza la
importancia de las políticas públicas: en insumos básicos la política industrial buscó
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resolver las incertidumbres (en parte generadas por la propia política pública).

A inicios de los años noventa la ampliación del horizonte de decisiones
constituyó un cambio de primer orden para la formación de capital. Había
quedado atrás una década de “crisis de inversión” y por lo tanto, dejaba un amplio
terreno para la modernización de las capacidades de producción. Sin embargo, la
abrupta modificación del entorno competitivo y de las reglas de juego implantó
nuevas incertidumbres. Los esquemas de análisis predominantes en la economía
semicerrada fueron infructíferos para evaluar decisiones de inversión en activos
específicos, de incorporación o reemplazo de líneas de producción, de calificación
de recursos humanos en la firma o de identificación del sendero de aprendizaje
tecnológico en un contexto de apertura económica (Kosacoff, 2000).

El desarrollo de una estrategia empresarial parte de la evaluación sobre
cuáles son las acciones necesarias para subsistir y prosperar en el escenario
económico y sobre si esas acciones son practicables por la firma. El nivel de
integración vertical y horizontal de la empresa, el grado de inserción externa, el
ritmo de avance de la frontera tecnológica y las ventajas de propiedad de la
firma son su parte constituyente. En el traspaso de algunas compañías locales a
manos de empresas extranjeras, aunque jugaron un papel destacado aspectos
financieros, tecnológicos y organizativos, en ocasiones fue decisiva la
percepción de los empresarios locales de cierta incapacidad para responder de
manera adecuada al desafío de operar en contextos de economía abierta y fuerte
internacionalización. En esas circunstancias, el posicionamiento estratégico
definido por la casa matriz de la empresa transnacional resultó clave para
disminuir ciertas incertidumbres. En los años noventa en la industria imperaron
las incertidumbres de la microeconomía. Argentina resultó ser un laboratorio
de casos analíticos de la respuesta de los agentes económicos a las reformas de
mercado. Esto patentizó que las acciones microeconómicas tienen su propio
timing, su propia secuencia y que esto no debe ser descuidado al considerar la
consistencia agregada de un esquema de funcionamiento de la economía.

Por otra parte, dado el cambio de régimen económico que se produce en
los años noventa fue difícil para los agentes económicos discernir el ciclo de la
tendencia. En consecuencia, hubo empresas e inversores que adoptaron
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decisiones económicas en base a previsiones de crecimiento de los ingresos y de la
demanda futuros que después no se confirmaron en la realidad. De la misma forma,
en medio del auge de las fusiones y adquisiciones de empresas, el valor de las firmas
locales incorporaba proyecciones sobre tendencias de crecimiento de la economía y
de sus socios comerciales. Esa percepción errónea de las tendencias actuó como
determinante de inversiones de largo plazo y a su vez, este accionar modificó el
propio desempeño económico e influyó sobre las percepciones de otros actores que
también debían hacer proyecciones a tientas sobre la evolución futura.

En ese sentido, algunas inversiones realizadas a mediados de los años
noventa previendo escenarios más optimistas en términos de retorno
económico generaron un crecimiento de la deuda financiera de las empresas
que se tornó difícil de administrar en un contexto de menores retornos y de
mayor carga de intereses producto de la restricción acentuada al financiamiento
en general. Tasas de interés real en constante crecimiento llevaron a las
empresas a niveles de endeudamiento que en muchos casos solían superar el
valor de sus activos. Así, durante el período 1998/2001 un financiamiento al
25% anual en contexto de deflación de precios resultó en procesos de
convocatoria de acreedores generalizados.

El tipo de cambio real promedio en Argentina desde la salida del régimen
de convertibilidad es casi el doble de aquel que presidió el funcionamiento de
la economía durante el transcurso de una década. De todos modos, en estos
últimos años, la importación de bienes finales está siendo la alternativa para
aquellas firmas industriales, en particular las de mayor tamaño, que han llegado
al tope en el uso de la capacidad instalada y se enfrentan todavía con una
demanda excedente en el mercado interno. Por su parte, en términos
agregados, las compras externas de los primeros cinco meses de 2005 superan
a las del año 1997 cuando, para un nivel de PBI similar, el tipo de cambio real
era considerablemente más bajo.

En esta situación parecen confluir dos argumentos económicos distintos
acerca del comportamiento de las empresas locales. Por un lado, el argumento
ya mencionado sobre los efectos de la incertidumbre en las decisiones
económicas acerca de inversiones irreversibles pero postergables: una actitud
reticente al compromiso de largo plazo y un mayor valor para la “opción de
espera”. En consecuencia, si no tienen en claro la perspectiva de largo plazo, a
numerosas empresas locales les resulta más sencillo tomar la decisión de
importar que la más compleja de invertir, desarrollar proveedores o capacitar
recursos humanos. En particular, porque importar es una acción que puede
completarse en pocos meses y de forma autofinanciada, mientras que invertir
implica en gran medida endeudarse en el presente para tomar compromisos
irreversibles con alta incertidumbre en el largo plazo.

Por otro lado, es aplicable una variante posible del efecto “cabeza de
playa”. A mediados de los años ochenta se reavivó el interés en la investigación
de los efectos del tipo de cambio real sobre la evolución de las exportaciones e
importaciones de una economía. En ese período, el dólar norteamericano
exhibió fuertes oscilaciones respecto a las principales monedas del mundo. La
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apreciación inicial persistente y el aumento consiguiente de las importaciones
afectaron la posición de mercado de un conjunto amplio de empresas locales de
los EE.UU. y abrieron el debate acerca de si el retorno a niveles considerados
como sostenibles revertiría esas pérdidas.

En este contexto, varios trabajos teóricos señalaron la existencia de efectos de
histéresis en la interacción entre tipo de cambio y comercio internacional11. El
supuesto básico detrás de los modelos de estos autores era que una empresa que
no exporta debe incurrir en un costo de entrada para ingresar en el mercado
internacional y que este costo se caracteriza por ser un costo hundido. En
consecuencia, dado ese efecto denominado “cabeza de playa” (beachhead effect),
sugerían que las importaciones iban a decrecer más lentamente que lo esperado a
medida que el dólar se debilitara. Esto es así, puesto que los exportadores del
extranjero, una vez que efectuaron la inversión en canales de distribución,
marketing, investigación y desarrollo, reputación, etc., para mantenerse en el
mercado sólo requerirán cubrir los costos operativos. Aún cuando el tipo de
cambio real retornara a su nivel previo, el patrón de comercio no lo haría. Aunque
no muy extendidos aún, existen estudios que aportan evidencias empíricas sobre la
relevancia de los efectos del tipo de cambio en las decisiones microeconómicas de
entrada y salida de las empresas a los mercados de exportación12.

Una variante de aquella hipótesis es aplicable para interpretar la
especificidad de ciertas conductas empresariales presentes en el caso argentino.
Así resulta una variante posible del efecto “cabeza de playa” por la cual la
persistencia del esquema de apertura económica estimuló un conjunto de
procesos de aprendizaje en una economía abierta que se vieron reforzados por
un tipo de cambio real apreciado que a la postre resultó insostenible. En efecto,
un rasgo saliente de la conformación productiva en los años noventa fue que las
empresas industriales aplicaron una estrategia en donde la producción local se
combinó con la importación de insumos y de bienes finales, con el fin de
11 Cf. Baldwin (1988), Baldwin y Krugman (1989). Incluso, se plantearon modelos en los cuales aquellas
decisiones promovidas por la sobrevaluación inducían una reducción permanente del tipo de cambio de
equilibrio de la economía.
12 Cf. Campa (1993 y 2000), Roberts et al. (1995), Roberts y Tybout (1997).
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aprovechar las nuevas reglas del juego económico. De este modo, el
establecimiento de los canales de importación para las empresas locales durante
la convertibilidad implicó el desarrollo de procesos de experimentación, de
rutinas y el desembolso de ciertos costos hundidos que una vez que la situación
macroeconómica cambia y se revierte no resultan compensados.

4. Las capacidades tecnológicas y la oferta de skills

La estructura industrial que emergió con la ISI se caracterizó por presentar
tamaños de plantas de producción reducidos; integración vertical elevada;
aplicación de tecnologías de diseño, proceso y organización alejadas de la frontera
internacional; producción de “series cortas” acompañadas por un amplio mix de
productos manufacturados y esfuerzos tecnológicos internos encaminados a copiar
o adaptar mediante cambios menores las tecnologías provenientes del exterior.

El tamaño de un establecimiento industrial típico durante la ISI no alcanzaba
a representar una décima parte de la escala correspondiente a una planta de
producción similar en un país desarrollado. Asimismo, producto de la inmadurez
de la estructura productiva y la ausencia de proveedores independientes de partes
y piezas, el grado de integración vertical de estos establecimientos era mucho
mayor al predominante en el mundo industrializado. Por su parte, la producción
de “series cortas” de diversos productos establecía considerables pérdidas de
economías de escala a las empresas locales. Así como el lay-out y las tecnologías
de organización poseían un carácter artesanal, elevando la incidencia de los
“tiempos muertos” (Katz, 1986).

El desafío tecnológico para las empresas industriales era adaptar y difundir
conocimientos generados en el exterior dentro de un escenario local donde
prevalecían precios relativos distintos, una menor división del trabajo y costos de
transacción elevados. Estas condiciones indujeron en las empresas la búsqueda de
mejoras incrementales en el desempeño productivo. Pero para incorporar
conocimientos (y en el mismo proceso generar otros nuevos) se requiere dominar
conocimientos adicionales. De este modo, numerosas compañías reaccionaron a
las características particulares del escenario local creando departamentos de
ingeniería dentro de las firmas con el propósito de lograr esas mejoras en términos
de diseño de producto, del proceso manufacturero en sí o de la forma de organizar
el trabajo. Debido a que se enfrentaron con los mismos incentivos que la firma
representativa local, este comportamiento fue posible verificarlo incluso en las
filiales de empresas transnacionales que desde el punto de vista tecnológico
recorrieron un sendero similar, a pesar de ostentar conocimientos desplegados por
la corporación en el mundo desarrollado.

Desde una perspectiva de la eficiencia estática como de la propia dinámica
del sendero de aprendizaje tecnológico este esquema desembocó en una
acumulación de conocimientos y de características idiosincrásicas que no
producía la convergencia con la frontera técnica internacional. Por ello, es difícil
designar como industria infantil a ese conjunto de actividades, puesto que su
evolución implicaba un resultado final que no sería igual al que recorrían otras
sociedades. Aunque fue reduciendo gradualmente la brecha de productividad y
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permitió sustituir importaciones en un mercado protegido, la “dinámica
evolutiva” de la ISI no se propuso acrecentar en forma sistemática la
competitividad internacional o las capacidades de exportación de las empresas
hasta bien entrados los años setenta. (Katz y Kosacoff, 1998).

Como acontecía en la economía semi-cerrada de la sustitución, los
conocimientos y tecnologías empleados durante los años noventa fueron
generados en el exterior. Empero, la apertura económica abrupta y la
sobrevaluación exagerada del tipo de cambio real impusieron una competencia
feroz con productos del “estado del arte”. Estas condiciones que
proporcionaron el marco a la economía introdujeron una nueva dinámica
tecnológica muy distinta al patrón observado durante la ISI. Desde una
perspectiva tecnológica, la creciente internacionalización de la producción
requirió de una especialización en productos técnicamente compatibles con los
estándares internacionales. De esa forma, el proceso tendió, mediante un
progresivo abastecimiento externo, a reducir la brecha previa en las tecnologías
de producto, a la vez que se minimizaban los esfuerzos propios vinculados al
desarrollo de algún nuevo producto o proceso, o a la adaptación de las
tecnologías extranjeras; todo ello en el contexto del debilitamiento continuo de
la cadena doméstica de proveedores.

De este modo, para un amplio conjunto de empresas se acrecentaron los
procesos de integración a redes de comercio internacional. Esta tendencia
permitió avanzar en un proceso de especialización y reducción del mix de
producción, simultáneamente con la desintegración productiva, y el uso más
preponderante de las cadenas comerciales (Cimoli, 2005). Como fuera
señalado, desde una perspectiva de comparación internacional, la planta típica
de los años setenta tenía, entre otros rasgos, una reducida escala de producción
y una brecha significativa de productividad. En los años noventa aunque se
produjeron algunas modificaciones en esos aspectos se puede afirmar que en
esencia esas características continuaron vigentes. En este sentido, algunos
relevamientos realizados mostraron que la mayor parte de las plantas
industriales difería sustancialmente en tamaño respecto de sus competidores,
tanto de Brasil como del resto del mundo13.

En relación a la orientación de los procesos de innovación se puede señalar
que, motivadas por las señales de precios relativos, las actividades de innovación
de las empresas locales se concentraron particularmente en la adquisición en el
exterior de tecnología incorporada en bienes de capital14. En este sentido, otras
fuentes internas y externas de conocimiento y desarrollo de capacidades como
la inversión en IyD15, la transferencia de tecnología, los esfuerzos de ingeniería
13 En un trabajo donde se realizaban comparaciones de escalas de producción se constataba que de 408
casos, un 78% exhibía menores tamaños relativos para las plantas locales. En los casos donde existe mayor
o igual escala se observa que el 35% correspondía al rubro alimentos, seguido del químico-petroquímico
con el 30% (Secretaría de Programación Económica, 1994).
14 Las adquisiciones de bienes de capital y hardware representaron más del 70% del gasto en actividades de
innovación (Indec-Secyt-Cepal, 2003). Cf. Anlló y Peirano (2005).
15 Argentina exhibe una participación exigua del sector privado (entre 20 y 25%) dentro de un gasto en IyD
nacional que (con 0,4% del PBI en 2003) de por sí resulta inferior al promedio de la región y muy bajo en
comparación con el de otros países de desarrollo reciente (Secyt-Ministerio de Educación, 2005).
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industrial, de gestión y capacitación o consultorías resultaron relativamente poco
relevantes. El desbalance producido puso en riesgo el desarrollo de capacidades
importantes incluso para un aprovechamiento pleno de los equipos
introducidos. En conjunto, la inversión de las empresas manufactureras en las
actividades de innovación (particularmente en IyD) resultó escasa en términos
absolutos; pero también como proporción de la facturación fue inferior incluso
a la de otros países de la región. Según la Segunda Encuesta de Innovación el
gasto en actividades de innovación de las firmas industriales argentina osciló
entre 2% de la facturación en 1998 y 1.6% en 2001, mientras que el indicador
correspondiente al gasto en IyD se ubicó entre 0,2% en 1998 y 0,3 en 200116.

En otros términos, con gastos exiguos en IyD tanto en términos absolutos
como relativos, el conjunto de empresas industriales tendió a abastecerse
crecientemente de distintos acervos tecnológicos de fuentes externas a la firma
principalmente mediante la adquisición de bienes de capital e informática. Esto
se articuló con que la importación se convirtió en el factor más dinámico de
provisión de tecnología, particularmente cuando se trataba de tecnología
incorporada en bienes pero también en el caso del suministro de tecnología
desincorporada (Yoguel y Rabetino, 2002).

Por otro lado, como una reacción forzada por la mayor competencia
internacional cobró fuerza respecto al pasado una mayor preocupación por la
incorporación de tecnologías organizacionales. En particular, debido al
replanteo de las formas de producción incorporando nuevos criterios asociados
a la flexibilización y la especialización (subcontratación, gestión de calidad,
justo a tiempo, etc.) y a la consolidación de formas de organización de la
producción poco usuales en los años setenta (GGEE, alianzas de firmas locales
con empresas extranjeras, acuerdos de complementación, etc.). En parte del
período se registró un fuerte dinamismo de la actividad desplegada por las
grandes consultoras nacionales e internacionales (Fuchs, 1994), en particular
mediante la introducción de certificaciones de calidad (Ramos, 1995).

Otra característica de este período fue el retroceso productivo en los sectores
“intensivos en tecnología”, considerados como “locomotoras” en las economías
de desempeño reciente más exitoso. En efecto, la regresión en la producción local
farmoquímica, de algunos bienes de capital, del complejo electrónico y de
telecomunicaciones privó a la actividad local de los efectos “derrame” que su
desarrollo produce sobre el resto de la economía. Aunque coexisten diversas
estrategias empresariales en relación a la introducción de innovaciones tecnológicas
y organizacionales, estudios recientes sugieren que las estrategias de innovación
prevalecientes en la industria argentina no son las que proporcionan mayor
probabilidad de alcanzar mejoras competitivas sólidas y extensivas en los mercados
internacionales. En general, no aparecen estrategias tendientes a conquistar
nuevos mercados en segmentos productivos con mayor contenido de
conocimiento. El esquema económico vigente luego del colapso de la

16 En el año 2000, para Brasil y Uruguay el gasto en actividades de innovación en relación a las ventas de las
empresas fue de 3,8% y 2,9% respectivamente, mientras que el indicador de IyD se ubicó en 0,7% y 0,4%
respectivamente.
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convertibilidad aún no parece haber promovido cambios significativos en las
estrategias de innovación de las empresas. Es así que el wait and see resulta
dominante.

Finalmente, la modernización y la expansión de la producción
agroalimentaria durante los años noventa (que entre otros efectos duplicó las
toneladas anuales de cereales y oleaginosas de la década previa) permitieron
avanzar sobre uno de las restricciones principales del esquema sustitutivo. Este
desempeño se originó en la introducción en el sector primario de un conjunto
de innovaciones y de un proceso de capitalización complementario que
comportó un cambio radical en su estructura productiva. El aprovechamiento
masivo de tecnologías generadas en el mundo desarrollado y comercializadas en
el país por empresas transnacionales condujo a la expansión de la frontera
agrícola. La incorporación de semillas transgénicas en soja, maíz y algodón; las
mejoras en la genética animal; un mayor uso de fertilizantes y agroquímicos; la
difusión de la siembra directa y el doble cultivo en agricultura y el desarrollo de
los sistemas de engorde a corral en ganadería, y de nuevas técnicas en lechería
y el uso de nuevas tecnologías de almacenaje en el campo son sólo algunos
ejemplos (BID-Cepal-Ministerio de Economía, 2003; Bisang, 2003).

En resumen, en el marco de una heterogeneidad de conductas, las firmas
industriales tendieron a modelar un comportamiento tecnológico emparentado
al abastecimiento externo, al desmontaje de los equipos para desarrollos con
mayor participación local y una revalorización de los aspectos organizacionales,
no sólo en la producción, sino también en la comercialización y las finanzas. La
creciente tendencia a la adopción de tecnologías de producto de origen externo
con niveles cercanos a las mejores prácticas internacionales fue en desmedro de
la generación de esfuerzos adaptativos locales. Esto implicaba una brecha
menor en términos de tecnologías de producto, pero una pérdida significativa
en la adquisición de capacidades domésticas mediante actividades de
investigación y desarrollo. Sin embargo, la fuerte incorporación de máquinas y
equipos importados necesariamente estuvo acompañada de cambios
organizacionales y de mayores inversiones en capacitación. Asimismo, la
tendencia hacia la desverticalización de la producción se afianzó
fundamentalmente a través de la incorporación de partes y piezas importadas,
reduciendo la probabilidad de conformar redes de producción basadas en la
subcontratación local y con efectos muy negativos sobre el mercado laboral
(tanto por menores requerimientos directos e indirectos de empleo, como por
la pérdida de calificaciones en el learning by doing de los recursos humanos).

5. Heterogeneidad y agentes económicos

Quizás el rasgo más saliente de la conformación productiva en los años
noventa sea la heterogeneidad. Es indudable que no todos los agentes económicos
elaboraron de igual manera el desafío que presentaba el paso a nuevas estrategias
productivas en donde la producción local, se combinó con la importación de
insumos y de bienes finales, con el fin de aprovechar las reglas del juego económico.

En un aparato industrial de tamaño menor, convivió un núcleo de
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empresas que creció y aumentó los niveles de productividad no sólo respecto a
su propio pasado, sino que alcanzó los mejores estándares de eficiencia y prácticas
internacionales. Aquí se destacan las actividades agroalimentarias y, la
reestructuración de la industria de insumos básicos asociada a políticas públicas del
pasado. Los ejemplos más representativos son las grandes plantas de acero,
aluminio, refinerías de petróleo, petroquímica, entre otras. Se trata de plantas
eficientes con capacidad de oferta excedente que colocan en el exterior. Aparecen
también algunas plantas del complejo automotor y varias firmas que se
expandieron en los mercados de consumo masivo. Una porción significativa de la
producción de este grupo, caracterizado por reestructuraciones "ofensivas", es
exportada y la exposición a los mercados internacionales proveyó el estímulo
necesario para acelerar el logro de mayores niveles de productividad. No superan
los 400 establecimientos y representan aproximadamente el 40% del producto
industrial. Por otro lado, se encuentra el resto del tejido productivo caracterizado
por llevar a cabo los denominados comportamientos defensivos que a pesar de los
avances en términos de productividad con respecto al propio pasado están alejados
de la frontera técnica internacional y mantienen vigentes ciertos rasgos de la
estrategia sustitutiva como una escala de producción reducida y escasas economías
de especialización (Kosacoff, 2000).

En algunos casos las actividades basadas en recursos naturales generaron
encadenamientos “aguas abajo” que también alcanzaron altos niveles de
competitividad, como ocurrió en el ámbito de las golosinas, los vinos finos, los
aceites, lácteos, limones, entre otros. Sin embargo, el comportamiento
agregado de estas áreas dinámicas no fue suficiente para conseguir un impacto
macroeconómico y de difusión en el resto de las actividades. En el marco de los
recientes cambios estructurales verificados en la economía argentina, las
modificaciones en las conductas y estrategias de las firmas son procesos
altamente complejos, alejados del ajuste instantáneo y fuertemente influidos
por la historia, el contexto y sus propias percepciones del futuro. Si hay algo que
caracteriza a las estrategias y decisiones empresariales es la heterogeneidad que
poseen. No siguen un patrón común, sino que, por asentarse en ventajas y
activos específicos, tomaron direcciones variadas y postulan objetivos y visiones
de largo plazo dispares.

En los últimos años existen un conjunto de evidencias que, aunque no
alcanzan a conformar un patrón de especialización, muestran que la economía
está en condiciones de desarrollar procesos productivos más sofisticados
basados en el aprovechamiento de los recursos naturales pero también del
capital humano y la tecnología. Existen casos destacados como el de las
empresas EDIVAL y BASSO (válvulas para motores) en Rafaela o TRANSAX
(cajas de cambio) en Córdoba, la producción de vinos finos en diversas
provincias, ARCOR (golosinas), el complejo lácteo en Santa Fe, INVAP
(reactores nucleares), entre otros. Por supuesto que también coexisten muchas
historias de fracasos, de allí la importancia de llevar a cabo estudios de casos
donde la historia evolutiva resulta medular.

El análisis del comportamiento de las firmas fundado en una concepción
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de la naturaleza de las empresas como organizaciones complejas que
evolucionan a través del tiempo en un proceso interactivo con el mercado y las
instituciones requiere de una aproximación que incluya simultáneamente una gran
cantidad de determinantes. A modo de ejemplo. EDIVAL fue creada a mediados
de los años cincuenta en la ciudad de Rafaela como una empresa familiar que
producía con métodos rudimentarios válvulas para motores. Al principio vendía en
el mercado de reposición y se veía favorecida de la pasión por el automovilismo
deportivo que existía en su ciudad y los alrededores. A comienzos de los años
sesenta sus fundadores viajan a Europa con la idea de conocer cómo se fabricaba
en los países industrializados para luego intentar replicarlo en el país y de obtener
materiales de calidad. Con el desarrollo de maquinarias y operaciones a semejanza
de las europeas, EDIVAL comienza a conquistar a la industria terminal localizada
en Argentina desde fines de los años sesenta, mediante ingentes esfuerzos por
cumplir con las exigencias técnicas. A mediados de los setenta, ayudados por la
reputación ganada localmente, deciden incursionar con sus válvulas para autos de
competición y de calle en el mercado de EE.UU. Allí descubrió un nicho difícil
pero rentable: la high performance de competición, que le permitió avanzar
durante casi una década hasta poder penetrar en el mercado internacional de
válvulas estándar. Este logro se alcanza recién a mediados de los años ochenta
cuando se cierra un contrato muy importante en EE.UU. que marca la
transformación de la empresa como exportador en algunos casos de equipo
original y en otros como alternativa en el mercado de reposición. Así, EDIVAL
evoluciona junto con las necesidades del mercado mundial mientras que la mayor
parte de las empresas argentinas seguía trabajando con un mercado nacional casi
cautivo. Durante los años noventa la apertura comercial y la apreciación de la
moneda local se combinaron con el recambio generacional para enmarañar la
evolución de la empresa. En ese contexto se embarca en un proyecto riesgoso:
transformarse en un player global en el mercado proveedor de equipo original. En
el año 2002, finalizado el proceso de profesionalización de la conducción,
EDIVAL adquirió una planta en Portugal para incrementar la capacidad de
producción y “acercarse” a los clientes de Europa. Hoy, la empresa es el cuarto
productor y exportador de válvulas en el mundo y se convirtió en proveedor de las
terminales automotrices en sus propias casas matrices a pesar de la distancia que las
separa de la ciudad de Rafaela.

Tal como lo señaló Ascúa en su estudio sobre la empresa17 “el caso
EDIVAL resulta interesante no sólo desde el punto de vista histórico sino
también desde el plano académico, en especial para poder comprender mejor
los procesos de globalización y su impacto en los países emergentes. A lo largo
de cincuenta años esta empresa que surgió de la nada ha demostrado la
posibilidad de construir un modelo de empresa generadora de competencias
dinámicas, compitiendo primero con otras empresas nacionales y luego con
transnacionales dominantes”. Aún teniendo la certeza que cada caso
empresarial tiene su especificidad, condicionamientos propios y elementos
históricos de difícil reproducción, una estrategia de negocios en permanente
17 Cf. Ascúa (2003)
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adaptación para recorrer un sendero de crecimiento, la capacidad de identificar
y sacar provecho de oportunidades, el énfasis en el desarrollo de habilidades
técnicas y en el aprendizaje continuo constituyen elementos de la trayectoria
evolutiva que permiten extraer enseñanzas para otros casos.

Otro ejemplo. INVAP fue creada mediante un convenio entre la Comisión
Nacional de Energía Atómica (CNEA) de Argentina y el Gobierno de la Provincia
de Río Negro. Es conocida como exportadora confiable de instalaciones nucleares
y de equipos y sistemas de control asociados a tecnología nuclear. También ha
exportado equipos de Cobaltoterapia, así como equipamiento y sistemas de
automatización para proyectos industriales. La historia de INVAP se origina a fines
de la década de los años cuarenta con el Proyecto Huemul para la construcción de
un laboratorio de ensayos atómicos. El fracaso del proyecto condujo a principios
de los cincuenta a que se reorganiza para el desarrollo de conocimientos y
tecnologías para un complejo nuclear en el país. Así se decide crear el Centro
Atómico de Bariloche (CAB) que atenderá las demandas específicas de la CNEA
para desarrollar ciertos campos de conocimientos. A fines de los años cincuenta la
CNEA inaugura el primer reactor experimental construido en el país. A comienzos
de los setenta en el CAB se crea el Área de Investigaciones Aplicadas que buscará
aprovechar la experiencia adquirida en el campo de la investigación experimental
para encarar problemas de interés práctico y se asocia con la decisión de construir
la primera central nuclear del país. A mediados de los años setenta, como
desprendimiento del área de investigaciones aplicadas, surgirá INVAP que inicia
sus actividades como contratista de la CNEA para la elaboración de equipamiento
para la provisión de elementos combustibles para una segunda central nuclear, en
un escenario internacional de fuertes restricciones para la adquisición de tecnología
nuclear. En los años ochenta el desarrollo tecnológico de INVAP le permitió
obtener sus primeros contratos de exportación de plantas llave en mano. La crisis
de fines de los años ochenta afectó la disponibilidad de recursos y se redujo
fuertemente su personal. Algunos ex empleados conforman sus empresas y se
reconvierten en proveedores de la propia firma. INVAP incursiona en nuevos
campos vinculados a las actividades espaciales y de informática y comunicaciones.
La década de los años noventa constituye el despegue de INVAP puesto que
profundiza su penetración en los mercados externos como proveedor de
tecnología nuclear hasta obtener en 2000 un contrato de construcción de un
reactor de experimentación para Australia (Lugones y Lugones, 2004).

Por lo tanto, todo intento por dar cuenta de la complejidad del fenómeno es
necesariamente parcial y sujeto a limitaciones. La perspectiva que da la teoría
evolutiva constituye un elemento central para comprender estos procesos de largo
plazo con idas y vueltas y la coevolución de los mismos con la dinámica
macroeconómica. Aunque llama la atención su escasez, existen algunos estudios
de casos sobre empresas que merecen ser mencionados como Gutiérrez (1999)
que analizó la evolución de IMPSA; Kosacoff et al. (2001) que estudió al grupo
ARCOR; Ordóñez y Nichols (2003) y el caso Grobo; Vispo y Kosacoff (1991)
para el examen de IBM Argentina; Schvarzer (1989) y la experiencia de Bunge y
Born; Artopoulos (2004) y el grupo Techint; y Barbero (1998).
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6. Consideraciones finales

En los tiempos turbulentos para la economía argentina, cuando los
horizontes se acortaban y la lente del análisis hace foco sobre el corto plazo, la
aproximación macroeconómica a los problemas de funcionamiento de la
economía regía en forma absoluta. Por ende, aquellos fundamentos
microeconómicos de esas dificultades resultaban descuidados. Precisamente, en
diversos artículos se sugería que las respuestas de los agentes económicos a las
políticas y a los choques macroeconómicos podían ser consideradas (sin riesgo
de simplificar en exceso el fenómeno) como homogéneas y automáticas. Pasaba
inadvertido que en cierta medida la fragilidad de esos cimientos y ciertas
particularidades de su funcionamiento son las que a su vez pueden concebir a
los propios inconvenientes macroeconómicos y contribuir a su persistencia en
el tiempo. Tan es así, que a modo de ejemplo, si se revisan los trabajos sobre la
crisis argentina reciente se puede confirmar que la abrumadora mayoría no
incorpora en sus argumentos explicativos ninguna consideración vinculada de
modo directo a los microfundamentos.

La vinculación entre modos de organización productiva, formación de
habilidades y capacitación de recursos humanos y las ganancias de
productividad y competitividad se ven afectadas por la volatilidad real y la
fragilidad financiera, y a su vez retroalimentan el proceso perturbando la
inversión y el crecimiento. En ese sentido, la consistencia entre los esquemas
macro y microeconómicos resulta una base sólida para el crecimiento de largo
plazo. El desarrollo de capacidades productivas es un proceso complejo, avanza
de manera desigual y asume características específicas según los sectores,
regiones y países, e involucra causalidades e interacciones aún no íntegramente
entendidas. Estas notas buscaron aportar algunos elementos para la mejor
comprensión de estos fenómenos en el caso argentino.
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Argentina’s debt exchange – a
new paradigm? A review of

systemic implications
Daniel Marx*

Abstract: Argentina sovereign debt exchange certainly caught any
observer’s attention because of its size, the implicit amount of
reduction involved and the scope of debt instrument included.
Circumstances have been changing slowly but steadily in a way that
several modalities that we had seen in the previous decades were no
longer practical. Because of that, the characteristics of the Argentine
exchange are indicative for some people of a change of paradigm. The
intention of this article is to focus on more systemic issues, relevant for
the analysis of the repercussions of this transaction. The first topic is
referred to the role of the international financing organizations. A
second issue is referred to the change in the definition of eligible debt.
A third systemic issue that is worthwhile revisiting is the understanding
of different creditor protection features. Sovereign defaulted debt
resolution process or the lack of it when bonded debt is prevalent is a
fourth issue to be discussed. Finally, another aspect that merits review
is the functioning of financial markets. The resulting challenge is how
to set up an agenda that incorporates the repercussions of
technological changes as well as international understandings in the
patterns of behavior that would reduce systemic risk.
Key words: Sovereign debt resolution, exchange, Argentina, systemic,
IMF, eligible debt, financial markets.

Argentina recently completed sovereign debt exchange certainly caught
any observer’s attention because of its size, the implicit amount of reduction
involved, the scope of debt instrument included, and other features that were
covered by the media.

My intention is to focus on more systemic issues, which I think are highly
relevant in the analysis of the repercussions of this same transaction. Several of
them indicate quite a departure from precedents observed over the last several
years. I would argue that, circumstances have been changing slowly but steadily
in a way that several modalities that we had seen in the previous decades were
no longer practical. Because of that, the characteristics of the Argentine
exchange are indicative for some people of a change of paradigm, but in fact,
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until early December, 2001 was Secretary of Finance of the Ministry of the Economy of Argentina
overseeing the Public Credit Office and the Financial Services Department. Before that, he was
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Argentina’s debt exchange - new paradigm?..., Daniel Marx, p. 157-161



158 Revista de Economia & Relações Internacionais, vol.5(edição especial), 2006

regardless how we call it, they were also a way of dealing with circumstances
that were quite different from those prevailing in the past.

As such, they are part of a process that evolved over time. Players, from
issuers to creditors as well as international organizations and other actors,
including legal bodies had to proceed according to what they deemed best fit
to those circumstances. It is also worthwhile noticing that the process that I was
referring to, does not seem to have crystallized; therefore, we should expect
more changes to come. Nevertheless, in this presentation I will try to identify
some previously prevailing modalities that shaped behaviors, which merit major
revision in light of the current circumstances that were quite clearly exposed in
the Argentine exchange and finalize with a brief comment about shaping up the
agenda that follows those thoughts.

Role of international financial organizations

The first topic is referred to the role of the International Monetary Fund
(IMF). In the previous debt exercises, it was stressed that the international
financing organizations (IFIs), particularly the IMF, would play a catalytic role.
This would result from some combination of factors, such as the assessment
they would make of the economic situation and the remedies taken to
overcome what was viewed as a difficult situation, but moreover how they
would line up financial resources that would also help to mobilize creditors,
debtor as well as certain other authorities to increase chances of success of a
difficult coordination exercise. For instance, if deemed appropriate, the IMF
would disburse given amounts of money when certain conditions were met.
Some requirements were tied to economic measures, other to certain actions to
be carried out by debtors and/or creditors.

In the recent experience under consideration, and apart from the
reputational aspects affecting the IMF or possible differences of opinion on
domestic policy issues at a time when economic recovery was underway, the
role played by the IMF was influenced as well by a potential conflict of interest
between that organization as an already existing creditor and the others. The
IMF claimed its some sort of de facto preferred creditor status. To the extent
that the debtor could only devote a limited amount of resources over time to
service its obligations, the more and/or faster the IMF would collect its own
claims would be perceived as at the expense of the other creditors. In this case,
the IMF stayed away from the design or explicit endorsement of a multi-year
financial program that would recognize their status and would potentially put
it in an uncomfortable position confronted with other parties. Regular
creditors, on the other hand, did not organize themselves to deal effectively
with this particular subject.

Another aspect is that the link among the parties that existed in the past
was no longer there. Previously creditors were basically commercial banks that
were usually supervised by the same authorities that were represented in the
IMF’s board of directors, which also had the borrowing country as a member.
That shared forum helped to create more cooperative ways between acting
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parties, including the sovereign debtor, authorities of various countries and
representatives of creditors. Currently most of the creditors are all kinds of
bondholders that do not necessarily respond to the influence of monetary
bodies or alike. Because of that, the connection of parties that had a path
through the IMF is no longer there.

Definition of eligible debt

A second aspect that was different from exercises of previous decades was
the definition of eligible debt. Some years ago, the prevailing view was that
financial crises affecting countries were in some fashion equivalent to balance of
payments crises. As a consequence, there was a scarcity of foreign exchange that
would recommend through some ways produce a relief of payments of foreign
currency debt that was contracted by borrowers in the country involved,
regardless of the legal, economic or even financial status of the particular
debtor. In practice, it meant that private as well as public sector foreign
indebtedness were components of the universe subject to treatment. Then,
foreign currency debt had been roughly equivalent to debt owed to foreigners.
Although this particular debt was from time to time rescheduled, this was
perceived often as less of a punishment than the erosion of purchasing power
that suffered the domestic currency debt as a consequence of successive
devaluations of its currency predicated as a means to restore supply of foreign
currency. Over the last several years, and as a way of protection, there had been
increasing volumes of foreign currency financial instruments both, issued and
acquired by residents in a given country as well as more recently foreigners
holding domestic currency securities.

Increased interconnectivity of financial markets across the world also were
the reflection of rapidly growing capital mobility helped by technological
changes. As a consequence of all of these developments, the clear distinction
along the lines of currencies and subsequent repercussions of a diagnostic of a
pure balance of payments situation was more difficult to sustain as thought
before. The current prevailing view is more given by the liquidity and solvency
circumstances of the particular debtor and its merits. That is why in the
Argentine case, as well as the other recent exchanges, the debt involved was of
sovereign nature, regardless of currency. Private sector debt was generally
speaking also left alone, meaning that it was not subject to across-the-board
treatment mandated by authorities. The implication of this is that some private
sector credits are trading at level richer and lower implied cost of capital than
the sovereign, based upon perceived stronger financials and not necessarily
subject to unnecessary governmental debt actions.

Other aspects, like definition of a cut-off-date, even from exceptions of
securities or other claims to be incorporated in a restructuring exercise to
understandings pertaining comparability of treatment are still effectively within
the interpretation done by the sovereign borrower. On these issues, we might
see more precise conventions evolving over time.
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Protection features

Understanding of different creditor protection features is a third systemic
issue that is worthwhile revisiting. Not only bonds issued in foreign currency
yielded lower interest rates that those denominated in domestic currency to
offset currency perceptions but bonds where applicable law was of certain
foreign sites had also lower spreads than otherwise. The differential was usually
attributed to the perception that creditor rights were more protected in those
jurisdictions.

The fact is that there were rulings of different nature in the case of a
payment default, but so far they have not served for actual collection of unpaid
obligations. Even the enforcement of attachments has proven difficult to the
point that – in practical terms – no enforcement of contracts was possible
through this route several years after the terms of the obligation remained
altered. This outcome can be explained by a combination of factors, such as
that no assets were exposed to possible attachments and rulings that effectively
were not conducive to immediate actions.

Other protection mechanisms that were in place guarding foreign
law/currency securities like pressure exercised by international organizations
looking after the interest of the related holders also diminished significantly due
to the facts explained previously. The effective outcomes occurred so far do not
necessarily mean that those will prevail in the future. Given that the sovereign
nature of the debtor, it cannot be ruled out that at some point political entities
would intervene. So far, they have been reluctant to do so, and are likely to
continue with similar attitude, but enforcement of rulings in third party
jurisdictions involving those debtors sometimes require going through
channels governed by political entities of different nations.

Recently, domestic currency/law securities have revived. This is consistent
with both, currency realignment prospects, as well as the realization that, in the
end, the practical differences between domestic and foreign currency/law when
protection is concerned might not be as thought previously.

Resolution process

Sovereign debt resolution process or the lack of it when bonded debt is
prevalent, is a fourth issue to be discussed. There is an established debt
resolution process for pure private sector situations that works across different
jurisdictions. Even when not used it serves as a reference for out-of-court
settlements. Nevertheless, situations where the sovereign is involved are beyond
the boundaries of those mechanisms.

Previously also certain commonality of interest and some homogeneity of
the creditor group created incentives for consultations that in the end lead to
an agreement where holdouts ended up being less of an issue.

Currently, we are witnessing increased litigation due to a certain vacuum
in the resolution mechanisms. As a consequence of that, Courts are becoming
more relevant.

Collective Action Clauses were designed to deal with it, but so far they
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went untested and this is likely to be the case for several more years. Even here
there are loopholes since not all debt of the same issuer carries those provisions
and they do not deal with situations where there is lack of willingness to resolve
abnormal situations. The dispersion of debt holders in the context of vacuum
mentioned creates an environment that nevertheless enhances chances of success
of a unilateral offer made by the debtor. The alternatives seem to be less attractive.

Functioning of financial markets

Last, but not least, another aspect that merits review is the functioning of
financial markets. It was thought that effective dilution of implications of cross
border risk – in the context of increased capital mobility – would reflect in
lower systemic risk attributable for transactions for both the private and public
sectors in perceived higher-risk countries. Otherwise, financial transactions
carried out or involving those countries would bear higher cost of capital if the
applicable rules were subject to particular interpretations.

Payment restrictions – temporary although, given the existence of
offsetting channels – and other rulings based upon domestic decisions have
recently reinforced the existence of sovereign factors that ought to be
contemplated.

Still, when there is convergence to international standards concerning
financial markets practices, implications of domestic jurisdiction are to be
considered. These domestic factors still reflect in differentials affecting costs of
financial transactions. Attempting to reduce them would not be easy in the first
instance, particularly in countries that do not have deep ties to the rest of the
world. Even then, if pursued, some would think it to be at the expense of
desired sovereign degrees of freedom.

Agenda

The process of adapting to evolving patterns of financial markets is still in
progress. It is also very likely that repercussions of technological changes as well
as international understandings will continue to affect the functioning of those
markets. The challenge in setting up the current agenda is how to incorporate
those in the patterns of behavior that would reduce the systemic risk while
creating proper mechanisms, including ways of dealing with financial crises.
This would mean that aiming at increased financial stability through those
means ought to become more relevant than the more publicized role of
promoting official lending channels through international bodies. It seems that
we have to get more prepared to meet this challenge.
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A educação no Brasil: o desafio
da qualidade e da eqüidade

Maria Helena Guimarães de Castro*

Resumo: O artigo faz um balanço positivo da educação brasileira na
última década. Constata um salto de qualidade no ensino
fundamental, com a melhoria do fluxo escolar, a queda das taxas de
repetência e evasão, o aumento da taxa de aprovação e do número de
concluintes. No ensino médio destaca-se a rápida expansão da
matrícula e a gradual melhoria dos indicadores de transição. O ensino
superior, que enfrentou estagnação nos anos 80, retomou o
crescimento, dobrando seu tamanho, pressionado pelo aumento do
número de concluintes do ensino médio. Os resultados do Fundef
indicam evidente melhoria tanto em termos de assegurar maior
acessibilidade quanto a garantir maior transparência e eficiência na
gestão dos recursos. Também houve a elevação do nível salarial do
magistério e o aumento de gastos em atividades de capacitação
docente, transporte escolar, reforma e ampliação de escolas e
aquisição de equipamentos e materiais didáticos. Os desafios que
deverão ser enfrentados na próxima década são de grande magnitude,
exigindo esforço conjunto dos três níveis de governo e da sociedade,
para que o Brasil supere deficiências históricas acumuladas na área
educacional e alcance, finalmente, um estágio de desenvolvimento
condizente com os meios e recursos de que o país dispõe. O artigo
também examina algumas tendências que se projetam diante do
quadro atual da educação, combinado com a mudança do perfil
demográfico.
Palavras-chave: Educação no Brasil, balanço da década de 90,
desafios à frente.

1. Introdução

A década de 90 foi o cenário de importantes mudanças no quadro
educacional do país. De um lado, a década caracterizou-se pela universalização
do ensino fundamental, pela melhoria dos indicadores de transição do sistema,
pela queda significativa das taxas de analfabetismo e pela extraordinária
expansão da educação em todos os níveis de ensino, especialmente o ensino
médio e a educação superior. De outro, a reforma educacional passou a integrar
uma agenda de reformas institucionais com ênfase na melhoria da qualidade do
ensino e da eqüidade da educação básica.

* Maria Helena Guimarães de Castro é professora de Ciência Política da Unicamp e pesquisadora do
Núcleo de Políticas Públicas/Nepp/Unicamp. Atualmente é Secretária de Estado de Desenvolvimento
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vinculado ao Ministério da Educação, entre 1995 e 2002; Secretária Nacional da Educação Superior, em
2001, e Secretária Executiva do Ministério da Educação em 2002.
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No atual contexto de globalização das relações econômicas, políticas e
culturais e de acelerada mudança da base tecnológica e do processo produtivo,
a educação tornou-se um vetor estratégico para o desenvolvimento sustentável
e eqüitativo. De fato, hoje já é amplamente aceita a idéia de que a educação
transformou-se em importante vantagem comparativa dos países para enfrentar
a competitividade internacional. Além disso, o grau de escolaridade é requisito
indispensável para o efetivo exercício da cidadania e constitui-se em um dos
principais fatores de melhoria do nível de empregabilidade dos indivíduos.

É certo, no entanto, que a educação por si só não gera emprego, mas é
imprescindível para manter o trabalhador empregado e favorecer sua
inserção social no mundo da produção. E, para tanto, não basta apenas
assegurar a expansão do sistema educativo. É preciso promover a melhoria
da qualidade do ensino ofertado, sem o que será impossível atender a
demanda de recursos humanos cada vez mais qualificados para acompanhar
as mudanças em curso. Portanto, o bom desempenho do sistema
educacional será um dos fatores decisivos para o desenvolvimento auto-
-sustentável do Brasil nas próximas décadas.

Esta premissa, igualmente aplicável a outros países da América Latina,
sugere um novo enfoque para os desafios e dilemas das sociedades em
desenvolvimento, as quais deverão atribuir um alto grau de prioridade aos
investimentos na formação de capital social e humano. Uma vez que os sistemas
educacionais se massificaram, a necessidade tornou-se a formação de
competências, a preparação dos jovens para enfrentar a “economia do
conhecimento”, desenvolver e aproveitar ao máximo suas potencialidades.

O contexto das reformas educacionais foi marcado por crescente interesse
internacional e regional na melhoria da eqüidade e da efetividade dos sistemas
de ensino, com forte ênfase na descentralização, melhoria da qualidade, maior
“accountability” e responsabilização das escolas por seus resultados. Após a
realização da Conferencia de Jontiem, seguiu-se uma série de conferências
internacionais e regionais culminando na realização da Cúpula das Américas de
1998, no Chile, onde os chefes de Estado latino-americanos assumiram
compromisso prioritário com as reformas de melhoria da qualidade do ensino.
Muitos congressos, conferências e seminários replicaram em âmbito local a
mobilização em torno dos debates sobre as reformas educativas e o desafio de
melhorar a qualidade das aprendizagens.

O debate político trouxe para o centro da agenda das reformas educativas
a importância dos sistemas de avaliação como mecanismo indutor das
mudanças. Além de pressionar por mais recursos, melhoria dos currículos e
descentralização da gestão das redes públicas de ensino, ganha destaque uma
nova agenda voltada para a melhoria do desempenho das escolas, avaliação do
rendimento dos alunos, maior transparência e fortalecimento dos mecanismos
de prestação de contas à sociedade. No caso da América Latina, tal debate se
inscreve no contexto do processo de democratização e impulsionou um
crescente interesse pela educação como ação essencial para aprofundar a
democracia, combater a desigualdade e promover o desenvolvimento.
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Neste sentido, visando contribuir para este debate, o presente trabalho fará
um breve diagnóstico do sistema educacional, destacando as principais
mudanças verificadas nos últimos anos e os desafios a serem enfrentados.

2. Breve balanço dos indicadores educacionais na década de 90

A análise da situação educacional brasileira – tarefa que hoje é facilitada
pela disponibilidade de um abrangente e atualizado acervo de informações
quantitativas e qualitativas produzidas a partir dos censos educacionais e dos
sistemas nacionais de avaliação1 – permite duas interpretações paradoxalmente
contraditórias. A primeira, intencionalmente otimista, ressalta os aspectos
positivos que se sobressaem no atual cenário educacional, como a significativa
expansão da matrícula em todos os níveis de ensino, fenômeno acompanhado
de uma tendência de melhoria dos indicadores de eficiência do sistema,
especialmente no ensino fundamental. Estas evidências permitem sustentar que
a educação no país apresentou avanços expressivos nas últimas décadas.

A segunda forma de interpretar os indicadores, numa perspectiva
comparada, revela os aspectos ainda insatisfatórios do sistema educacional,
como a persistência de elevadas taxas de repetência, abandono e distorção
idade/série e o baixo rendimento dos alunos apontado pelo Sistema Nacional
de Avaliação da Educação Básica (Saeb).

Este aparente antagonismo se desfaz quando se examina com maior
profundidade a evolução dos principais indicadores educacionais na década de
90. De fato, se do ponto de vista quantitativo a expansão do sistema
educacional brasileiro atingiu patamares bastante razoáveis, aproximando o país
da meta de universalização do ensino fundamental, o mesmo não pode ser dito
em relação aos indicadores de qualidade e eqüidade, que permanecem muito
distantes dos padrões desejados pela sociedade e necessários ao
desenvolvimento nacional. Nisso reside o dilema que o Brasil enfrenta na área
educacional e para o qual a atenção do poder público tem se voltado.

2.1. Universalização do ensino fundamental e expansão do ensino médio

Nas últimas três décadas, o esforço educacional do país visou,
prioritariamente, a universalização do acesso ao ensino fundamental, meta que
está bem próxima de ser atingida. Dessa forma, o Estado cumprirá formalmente
a exigência estabelecida pela Constituição de 1988, que determinou a
obrigatoriedade deste nível de ensino e o dever do sistema público de assegurar
sua oferta. De fato, a taxa de escolarização líquida da população de 7 a 14 anos
saltou de 67%, em 1970, para 97%, em 20032. O crescimento da matrícula se
1 O Ministério da Educação, no período 1995-2002, realizou um grande esforço para implantar um
consistente sistema de informações educacionais, reconhecendo a importância deste instrumento para uma
gestão eficiente dos programas e das políticas para o setor. Os avanços alcançados neste período foram
notórios, a começar pela completa reestruturação do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas
Educacionais (Inep), responsável pelo desenvolvimento e implantação do Sistema Integrado de
Informações Educacionais (SIEd), que subsidia a formulação e implementação de políticas dos diferentes
níveis de governo; a reestruturação do Sistema de Avaliação da Educação Brasileira /Saeb; a implantação
do Exame Nacional do Ensino Médio/Enem e a implantação do Sistema de Avaliação do Ensino Superior.
2 Utilizam-se três indicadores para medir a abrangência da cobertura escolar: Taxa de Escolarização Líquida,
que indica o percentual de crianças de 7 a 14 anos matriculadas no ensino fundamental em relação ao total
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intensificou na década de 90, respondendo a políticas mais incisivas e
focalizadas de universalização do atendimento, implementadas em parceria
pelos três níveis de governo. Com isso, o Brasil conseguiu suplantar com cinco
anos de antecedência a meta com a qual havia se comprometido no Plano
Decenal de Educação para Todos, que previa elevar a, no mínimo, 94% a
cobertura da população em idade escolar até 20033.

O sucesso deste esforço para universalizar o ensino fundamental, em que pese
a existência de profundas desigualdades regionais nas condições de oferta, gerou
como fenômeno a acelerada massificação do sistema educacional. O Brasil tem
hoje, somados todos os níveis e modalidades da educação básica, cerca de 55
milhões de alunos. Se forem acrescidas as matrículas do ensino profissional, do
ensino superior e da pós-graduação, este contingente supera 62 milhões de
matrículas, o que corresponde a mais de um terço da população total do país. No
entanto, apesar do alargamento do acesso, o que se comprova pela concentração
de cerca de 34 milhões de matrículas no ensino fundamental, o sistema
educacional brasileiro permanece ainda bastante afunilado, pois uma parcela muito
pequena de cada coorte etária consegue completar a educação básica, que inclui o
ensino médio, e uma proporção ainda menor alcança o ensino superior (Tabela 1).

da população nessa faixa etária; Taxa de Atendimento, que aponta o percentual de crianças de 7 a 14 anos
atendidas pelo sistema escolar, independentemente do nível de ensino; Taxa de Escolarização Bruta, que mostra
a relação entre o total da matrícula do ensino fundamental, independentemente da faixa etária dos alunos, e o
total da população de 7 a 14 anos.
3 Este plano expressa os compromissos assumidos pelo Brasil como signatário da Declaração de Jontiem (1990).

Esta situação fica evidenciada quando se observa que 43% da população de
15 a 17 anos estão matriculados no Ensino Médio (em 1998, eram apenas
30%). Praticamente a outra metade encontra-se concluindo as séries finais do
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Ensino Fundamental. Assim, o expressivo crescimento do número de matrículas
no Ensino Médio foi sustentado pela incorporação de estudantes com idade
mais elevada. Parte dessa clientela é formada por jovens e adultos que estão
retornando à escola para completar a educação básica, cumprindo assim uma
exigência que está sendo imposta pelo mercado de trabalho. Até a década
passada, havia uma relação de seis estudantes com idade acima de 17 anos para
quatro na idade de 15 a 17 anos. Atualmente o sistema vem incorporando um
número crescente de alunos na idade correta, de maneira que essa relação vem
se alterando de cinco para cinco (Gráfico 1)4.

Comparando-se os dados das PNADs 1999 e 2003, do IBGE, verifica-
se que houve um decréscimo de 670 mil jovens de 15 a 17 anos
matriculados no nível Fundamental, ao passo que, a esta queda,
corresponde um extraordinário aumento de 1,1 milhão de jovens, nesta
faixa etária, estudando no nível Médio. Isto significa que o decréscimo em
um nível foi acompanhado por um aumento bem maior no nível seguinte.
Este nível de ensino continua, assim, apresentando grande potencial de
crescimento para os próximos anos, em função do aumento da demanda, de
ambos os lados5.

4 O Censo Escolar de 2003 indica que 46,9% das matrículas do ensino médio estão concentradas em cursos
noturnos. Este percentual, que era de 56,1% em 1996, vem apresentando uma tendência de queda. As escolas
públicas reduziram essa proporção de 63% para 52%, no mesmo período. As escolas privadas reduziram de 28%
para apenas 9% (ou seja, 91% das matrículas passaram para o diurno). Na 1.ª série, a redução foi de 54% para
42% e na 3ª série, a redução foi de 59% para 52%. Não está havendo redução nas matrículas em termos
absolutos, exceto no setor privado, onde de fato diminuíram. O que há é um crescimento maior de matrículas
no turno diurno, com uma demanda menor para o noturno. O ensino Médio já não vem sendo
predominantemente noturno, como acontecia na década passada. No ensino fundamental, o turno noturno
responde por apenas 7% da matrícula total, fenômeno associado à distorção idade/série.
5 Apesar de apenas 43% dos jovens de 15 a 17 anos estarem matriculados no ensino médio, a taxa de
atendimento escolar chega a 93%, quando se consideram também as matrículas no ensino fundamental. Para o
cálculo destas taxas, foram utilizados os dados sobre matrícula apurados pelo Censo Escolar de 2003, realizado
pelo MEC*/Inep, e os dados sobre população segundo a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios
(PNAD), realizada pelo IBGE.
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A gradual melhoria da eficiência do ensino fundamental produziu reflexos
positivos sobre os demais níveis de ensino, especialmente em relação ao ensino
médio, que registra as maiores taxas de crescimento da matrícula no período mais
recente. Isto mostra que a estratégia adotada pelo Ministério da Educação (MEC)
no período 1993-2002, ao dar prioridade para o ensino fundamental, está
contribuindo para alavancar o desenvolvimento do sistema educacional como um
todo. Dessa forma, o Brasil repete com atraso experiências bem-sucedidas
realizadas por outros países, onde a mudança do perfil educacional da população
teve como impulso inicial a rápida universalização da escola primária, seguindo-se
o esforço para expandir os demais níveis de ensino6.

É importante notar que este crescimento da matrícula no ensino fundamental
também foi acompanhado por uma gradativa melhoria da eficiência do sistema,
conforme indica a tendência de declínio das taxas de repetência, evasão e distorção
idade/série. Obviamente, essas taxas ainda permanecem em patamares bastante
elevados. Mas a primeira evidência dessa melhoria é o crescimento acentuado da
matrícula nas séries finais e, concomitantemente, o substancial aumento do número
de concluintes. De fato, a evolução da matrícula no período de 1989 a 1998
mostrava que, enquanto a matrícula de 1.ª a 4.ª série havia crescido 13%, na média
nacional, a matrícula de 5.ª a 8.ª série registrava uma expressiva expansão de 66%.
No período seguinte, de 1998 a 2004, a matrícula de 1.ª a 4.ª série regrediu 12%,
enquanto a matrícula de 5.ª a 8.ª série continuou crescendo. Com isso, a
participação relativa da matrícula das séries iniciais declinou de 68% para 55%, ao
passo que a matrícula das séries finais ampliou sua participação de 31% para 45%.
Houve, assim, um claro avanço do fluxo escolar na direção das séries finais. A partir
do ano de 2004, o Censo Escolar passou a registrar uma redução das matrículas, em
ambos os segmentos, mostrando que o fluxo começa agora a se acomodar, em
função da redução de alunos com idade acima do esperado para as séries. (Tabela 2).

6 “As análises relativas ao papel da educação no êxito econômico dos países do Sudeste Asiático têm
enfatizado tanto a velocidade com que o sistema educacional naquela região foi capaz de se expandir,
quanto o fato de que essa expansão se concentrou nos níveis educacionais mais baixos, passando aos mais
elevados apenas quando se exauria a possibilidade de expansão nos níveis inferiores. Tal forma de expansão
tem sido considerada essencial à capacidade daquelas economias de combinar crescimento econômico com
níveis de desigualdade baixos e, por vezes, declinantes” (Relatório sobre o Desenvolvimento Humano no
Brasil 1996. Rio de Janeiro: Ipea; Brasília, DF: PNUD, 1996, p. 35).
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Contudo, é do ponto de vista regional que se observam as maiores
mudanças no perfil da matrícula do ensino fundamental. As regiões Sul e
Sudeste, claramente situadas num estágio mais avançado de desenvolvimento
socioeconômico e educacional, registraram na última década um
crescimento negativo da matrícula de 1.ª a 4.ª série, acompanhado de uma
acelerada expansão da matrícula nas séries finais. Este fenômeno, além de
refletir mudança na dinâmica demográfica, está diretamente relacionado à
implantação do ciclo básico, ao combate à repetência e, mais recentemente,
aos resultados alcançados pelas classes de aceleração da aprendizagem e de
outras iniciativas que promoveram a queda acentuada das taxas de
repetência, proporcionado assim uma rápida correção do fluxo escolar. Com
isso, as regiões Sul e Sudeste já apresentam uma composição quase paritária
entre a matrícula das quatro séries iniciais (53% no Sudeste e 52% no Sul) e
a matrícula das quatro séries finais (47% no Sudeste e 48% no Sul), situação
que deve se consolidar nos próximos anos.

Este quadro se inverte nas demais regiões do país, apesar de ter havido
uma consistente expansão da matrícula em todas as séries do ensino
fundamental no período de 1989 a 1998. As regiões Norte e Nordeste
exibem as maiores taxas de crescimento da matrícula nas séries iniciais, neste
período – 35,8% e 38,4% respectivamente –, refletindo os esforços da
universalização do ensino fundamental. Mas o aumento da matrícula nas
quatro séries finais foi ainda maior (91% e 86%, respectivamente). Mesmo
assim, a proporção das matrículas nas séries iniciais ainda é alta. Na década
passada, essa proporção estava acima de 70% da matrícula total. Em 2004,
verifica-se que houve uma redução para 57% no Nordeste e 63% no Norte.
As regiões Norte e Nordeste acumulam, portanto, um atraso de mais de uma
década em relação às regiões Sul e Sudeste, mas caminham igualmente para
a regularização do seu fluxo escolar.

A Região Centro-Oeste, por sua vez, apresenta um perfil muito
parecido com o observado no Sul e Sudeste, em função principalmente do
peso estatístico que representa o Distrito Federal. Já os três estados da região
– Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Goiás – ainda apresentam um perfil
mais assemelhado ao das regiões Norte e Nordeste.

O substancial crescimento absoluto da matrícula do ensino fundamental
verificado na década de 90 repercutiu favoravelmente no aumento da taxa de
atendimento da população de 7 a 14 anos (Gráfico 2). De acordo com os
dados da PNAD 2003 (IBGE), nenhuma Unidade da Federação apresentou
taxa de escolarização, nesta faixa etária, inferior a 93%. Por outro lado, todos
os estados das regiões Sul e Sudeste já alcançaram taxas de escolarização
superiores a 97%, destacando-se os estados de Santa Catarina e São Paulo,
que obtiveram os melhores índices do país (98,9% e 98,5%
respectivamente)7.

7 Este desempenho reflete a eficácia de políticas de combate à evasão escolar, como o Programa Bolsa
Escola, que garante benefício financeiro mensal equivalente a um salário mínimo para famílias de baixa
renda que assumem o compromisso de manter os filhos com menos de 14 anos na escola.
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No Ensino Médio, os estados do Sul do país exibem taxas de escolarização
líquida acima dos 50%, com Taxas de Atendimento acima dos 80%. Isto significa
que, de cada dez jovens de 15 a 17 anos, oito estão na escola e cinco estudam no
nível de ensino correto. O estado de São Paulo e o Distrito Federal acompanham
esta tendência, seguidos de perto pelos demais estados do Sudeste. Os estados do
Nordeste, embora apresentem altas taxas de atendimento dessa população jovem,
mostram que apenas dois ou três alunos, entre os oito que estão na escola,
encontram-se no nível correto. Os demais ainda tentam concluir seus estudos no
nível de ensino Fundamental (Gráfico 3). Ainda assim, as taxas de atendimento
próximas de 80%, tanto nos estados do Nordeste como nas regiões Norte e
Centro-Oeste, indicam o grande avanço alcançado com a volta à escola de jovens
que não tinham a perspectiva de terminar seus estudos, ou mesmo concluir o
processo de alfabetização. No início da década de 90, essas mesmas taxas de
atendimento variavam de 50% a 63%, entre os estados do Nordeste.

2.2. O déficit da qualidade na educação básica

Nota-se que o desafio atual do ensino fundamental não se situa mais em
termos de democratização do acesso e sim na oferta de um ensino que atenda
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a padrões mínimos de qualidade. O monitoramento sistemático do sistema
educacional – realizado anualmente por meio do Censo Escolar e a cada dois
anos pelo Saeb – tem mostrado que a capacidade de atendimento das redes de
ensino já é suficiente para assegurar vaga a todas as crianças de 7 a 14 anos,
embora ainda existam déficits localizados em determinadas regiões do país.
Dessa forma, o principal objetivo passa a ser a promoção da permanência e da
aprendizagem dos alunos, ou seja, assegurar-lhes as condições de sucesso
escolar. Para isso, torna-se indispensável um conjunto de ações, que vai desde a
melhoria das instalações físicas da rede escolar até a completa superação da
arraigada cultura da repetência. A garantia de um padrão satisfatório de
qualidade exige ainda a implantação de jornada escolar de, no mínimo, cinco
horas e a adoção de políticas de formação e valorização do magistério.

A falsa premissa de que seria benéfico para o aluno com baixo rendimento
escolar repetir a mesma série para reforçar a aprendizagem dos conteúdos
correspondentes contribuiu para gerar uma das principais anomalias do sistema
educacional brasileiro, que é a incidência de elevadas taxas de distorção
idade/série. Isso ocorre porque os alunos levam em média cerca de 10,5 anos
para concluir as oito séries da escolarização obrigatória. Somente no ensino
fundamental estão retidos 6,8 milhões de alunos com 15 anos ou mais e que já
deveriam estar freqüentando o ensino médio. Este excedente de matrículas, que
resulta numa taxa de escolarização bruta de 130%, aumenta em cerca de 30% os
gastos dos sistemas de ensino. A conseqüência mais drástica, porém, recai sobre
os próprios alunos com distorção idade/série, pois já se comprovou que essa
situação afeta a sua auto-estima e prejudica o seu rendimento, resultando
freqüentemente no abandono definitivo da escola9.

A identificação das causas – repetência e abandono – e o reconhecimento
das conseqüências drásticas da distorção idade/série – aumento dos custos,
queda dos níveis de desempenho e fracasso escolar – estão levando os sistemas
de ensino a criar programas de aceleração da aprendizagem e a promover outras
iniciativas com vistas à correção do fluxo escolar. A distorção idade/série, que
era de 64% em 1991, caiu para 34% em 2003. Apesar da redução, são cerca de
11,6 milhões de alunos, de um total de 34,4 milhões matriculados neste nível
de ensino em 2003, que apresentam no mínimo um ano de atraso no seu
percurso escolar. A queda da taxa de distorção idade/série foi mais pronunciada
nas quatro séries iniciais, tendência que certamente está associada à implantação
do ciclo básico, eliminando dessa forma o problema da reprovação. Esta política
vem produzindo efeitos sobre as séries finais, que exibem historicamente taxas
de distorção mais elevadas. Especialmente na 5.ª série a redução merece
destaque, passando de 70% em 1991 para 43% em 2003 (Tabela 3).

9 Os resultados do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica (Saeb) e da Avaliação dos Concluintes
do Ensino Médio (Acem) demonstraram que o nível de desempenho dos alunos cai à medida que aumenta
a distorção idade/série. O mesmo resultado se verificou nas avaliações do Enem (1998-2003) e nas
avaliações do Pisa 2000 e 2003.
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Portanto, em que pesem alguns avanços mais recentes, o quadro geral
exige ainda esforços redobrados dos sistemas de ensino para combater as causas
da distorção idade/série e, simultaneamente, criar oportunidade de aceleração
de estudos para o enorme contingente de alunos que se encontra defasado no
seu percurso escolar. Do ponto de vista regional, evidencia-se mais uma vez a
situação das regiões Norte e Nordeste, que apresentam taxas bem acima da
média nacional, de 48% e 49%, respectivamente. Em contraste, nas regiões Sul
e Sudeste as taxas são muito mais baixas, de 19% e 21% respectivamente. A
Região Centro-Oeste, com taxa de distorção de 32%, está bem próxima da
média nacional.
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Com as classes de aceleração de aprendizagem, há uma tendência de
declínio das taxas de distorção idade/série, indicando, de um lado, os
resultados positivos dos programas que vêm sendo executados e, de outro, o
efeito da melhoria dos principais indicadores de rendimento do ensino
fundamental10. A taxa de aprovação subiu de 70,6%, em 1995, para 80,2% em
2002. Neste mesmo período, a taxa de reprovação caiu de 15,7% para 11,7% e
a taxa de abandono recuou de 13,6% para 8,0% (Tabela 4).

Esta evolução positiva das taxas de rendimento – sustentada pela queda
sistemática das taxas de reprovação e abandono e pelo crescimento da taxa de
aprovação – tem resultado num acréscimo sistemático do número de concluintes
do ensino fundamental. O aumento acumulado nos últimos oito anos foi de 75%,
enquanto a matrícula cresceu 12,6% no mesmo período. Em 1997, o número de
concluintes ultrapassou pela primeira vez a casa de 2 milhões, atingindo, em 2002,
2,8 milhões. Esta tendência, que deverá manter-se nos próximos anos, já vem
pressionando fortemente o crescimento das matrículas do ensino médio. Basta
notar que, no período de 1989 a 2002, o número de alunos atendidos por este
nível de ensino quase triplicou, passando de 3,5 milhões para 8,7 milhões. O
número de concluintes também triplicou, passando de 658 mil, em 1990, para
1,9 milhão, em 2002 – sem contar os 418 mil concluintes de nível médio do
programa de Educação de Jovens e Adultos (Gráfico 4).

10 De acordo com o Censo Escolar de 1998, as matrículas em programas de correção de fluxo – as chamadas
“classes de aceleração” – abrangiam 1,2 milhão de alunos de 1.ª a 8.ª série em todo o país. O Censo Escolar
de 2003 apontou para uma redução de quase 50%, passando para 682 mil alunos em classes de aceleração.
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A expansão acelerada do ensino médio na década de 90 repete com
maior intensidade o mesmo fenômeno observado nas décadas de 70 e 80 no
ensino fundamental. Mas as simetrias não se esgotam na velocidade do
processo de crescimento da matrícula. A democratização do acesso à escola
secundária foi igualmente acompanhada do rebaixamento da qualidade do
ensino. Os resultados do Saeb, de 1995 a 2003, mostraram alguma
estabilidade nos indicadores de desempenho, apesar do nível baixo de
resultados observados durante o período. Verifica-se ainda uma forte
concentração da oferta de vagas na rede pública, que já responde por 88% da
matrícula. A participação da rede privada na matrícula do ensino médio caiu
de 46,5%, em 1980, para 12,1%, em 2004. Em termos absolutos, a matrícula
nas escolas privadas também sofreu uma redução, neste mesmo período,
passando de 1,3 milhão para 1,1 milhão de alunos. Caberá, portanto, ao
setor público sustentar o esforço para absorver o crescimento da demanda e
assegurar a progressiva universalização do ensino médio, conforme
determina a Constituição.

Contudo, o desafio não se limita à expansão do atendimento.
Igualmente complexa é a implementação da reforma do ensino médio,
iniciada em 1999, cujos parâmetros foram estabelecidos pela nova Lei de
Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei 9.493/96) e as diretrizes
fixadas pelo Conselho Nacional de Educação. Esta tarefa envolve a solução
para a falta de professores qualificados nas disciplinas básicas – Química,
Física, Matemática e Biologia –, a adequação das escolas que se encontram
mal-equipadas e a gradual introdução da reforma curricular. Como resultado
deste processo de reorganização do sistema, espera-se que a escola de nível
médio se qualifique para cumprir o papel de formar cidadãos competentes
para sua plena inserção social e no mundo do trabalho. Desde que este nível
de ensino se tornou menos elitizado, vem recebendo uma clientela mais
heterogênea, o que já repercute nos indicadores de desempenho.

Conforme já foi assinalado, o ensino médio também apresenta elevadas
taxas de distorção idade/série, reproduzindo o mesmo quadro verificado no
ensino fundamental. Isso ocorre porque a maioria dos alunos já ingressa na
escola secundária com defasagem acumulada ao longo das oito séries da
escolarização obrigatória. No entanto, a taxa de distorção idade/série vem
declinando, tendo recuado de 55% em 1996 para 49%, em 2003. Esta
tendência acompanha a melhoria dos indicadores de transição do ensino
fundamental. O problema é mais acentuado nas regiões Norte (69%) e
Nordeste (67%), contrastando com as taxas exibidas pelas regiões Sul (34%)
e Sudeste (39%), onde a redução da distorção foi muito mais acentuada nesse
nível de ensino (Tabela 5).
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As taxas de rendimento do ensino médio também tiveram uma evolução
positiva nos últimos anos. A taxa de aprovação saltou de 67,7% em 1995 para
77,1%, em 2002. Neste mesmo período, a taxa de reprovação caiu de 10,3%
para 9,1% e a taxa de abandono recuou de 22,0% para 13,8% (Tabela 6).

2.3. O crescimento da demanda no ensino superior

Os ganhos de eficiência do ensino fundamental e do ensino médio,
embora permaneçam aquém dos níveis desejados, produziram reflexos positivos
no sistema de ensino superior. O caráter seletivo e excludente da escola
primária, responsável no passado pelas altas taxas de repetência e de evasão,
representava o maior entrave à expansão dos níveis de ensino mais elevados.
Portanto, à medida que as políticas educacionais foram se mostrando eficazes
para promover tanto a universalização quanto a melhoria das taxas de transição
do Ensino Fundamental, gerou-se uma sinergia que dinamizou todos os demais
níveis de ensino. Este efeito, obviamente, é de longo prazo, mas observa-se um
aumento de produtividade do sistema educacional brasileiro que beneficia
diretamente o Ensino Médio e o Ensino Superior.

Entre os indicadores que melhor sinalizam esta mudança destaca-se a
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velocidade com que a matrícula destes níveis vem se expandindo. O movimento
tem sido mais intenso no ensino médio, conforme já foi mencionado. No ensino
superior, o ritmo de crescimento da matrícula acelerou-se nos últimos anos, depois
de um longo período de relativa estagnação. Durante a década de 1980, a evolução
das matrículas não acompanhou o crescimento populacional. A razão não estava na
falta de vagas, mas no reduzido número de alunos aptos a ingressar na
universidade. Entre 1980 e 1994 havia se registrado um incremento de apenas 284
mil matrículas, o que representou ummodesto aumento percentual de 20% em 14
anos. Em 1998, o número de alunos no ensino superior havia subido para 2,1
milhões, alcançando quase 4 milhões em 2003, contabilizando um aumento de
134% em relação a 1994.

O número de vagas também apresentou grande crescimento. Até 1996, o
crescimento foi lento, da ordem de 2% ao ano, suficiente para acompanhar o
crescimento dos concluintes do ensino médio. A partir de 1996, as medidas
destinadas a melhorar o fluxo escolar, bem como a promover a volta à escola,
começaram a exercer influência sobre a demanda potencial. Em 1998, o número
de vagas no ensino superior havia crescido 8% ao ano, para um crescimento de
concluintes do ensino médio de 14% ao ano. Com este ritmo, a relação de
concluintes do ensino médio para cada vaga no ensino superior passou de 1,3 para
quase 2 concluintes por vaga. Nos últimos anos, o número de concluintes
encontrou seu patamar em 2,3 milhões de alunos, com crescimento de 3% ao ano,
enquanto o número de vagas no ensino superior alcançou 2 milhões em 2003,
crescendo vertiginosamente a 18% ao ano. Assim, a relação de concluintes do
ensino médio para cada vaga no ensino superior voltou ao ponto de 1,3 em 2001,
passando para 1,1 concluintes por vaga em 2003 (Gráfico 5).

Pelo lado do corpo docente, até 1995 o sistema havia incorporado 145 mil
professores, com um crescimento de 2% ao ano. A partir de 1997, houve um
ritmo mais intenso de contratação de docentes, alcançando 254 mil professores
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em 2003, com taxas mais expressivas de crescimento, chegando a 11% ao ano
nos últimos três anos. No ano de 2000, o número de professores com mestrado
ou doutorado passou a marca dos 50% no total das instituições de ensino
superior. Em 1991, apenas 35% dos docentes tinham mestrado ou doutorado.

As instituições federais passaram a contar, em 2003, com 71 % de funções
docentes com pós-graduação, com predominância do doutorado. Mas desde
1994 as federais apresentavam mais da metade de suas funções docentes com
titulação de mestre ou doutor. As instituições privadas, por sua vez, precisaram
ampliar os seus quadros de professores com pós-graduação, desde a década
passada, em função da pequena proporção que tinham. Em 1994 eram 26% e
passaram a 51% em 2003 (Tabela 7).

O Brasil tem melhorado, assim, seu indicador de número de alunos por
função docente, no ensino superior. Nas universidades públicas, a média é de
12,8, enquanto nas instituições privadas situa-se em 16,6 estudantes por
professor. O país passou de uma média de 11,7 alunos por professor, em 1994,
para uma média de 15,3 em 2003. Entre os países que integram a Organização
para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico (OCDE), a média está em
16,7 alunos por função docente.

Comparativamente à sua situação em décadas passadas, é possível afirmar
que o ensino de nível superior obteve ganhos extraordinários. Entretanto, ainda
há muito para conquistar. Relativamente a países com níveis de renda e estágio
de desenvolvimento similares ou até mesmo a países mais atrasados, o Brasil
ocupa posição ainda muito desfavorável no que diz respeito à cobertura do
ensino superior. Essa situação é indicada pela sua taxa de escolarização bruta,
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que em 2002 situou-se em 18%, considerando a faixa etária de 18 a 24 anos.
Este seria o percentual da demanda potencial que estaria suprida caso todos
demandassem o ensino superior na faixa etária esperada. Esse percentual está
próximo do México (21%), porém é um terço da taxa da Argentina (56%) e
menos da metade da taxa do Chile (42%)11.

No tocante à taxa de escolarização líquida, o Brasil possui apenas 10% dos
estudantes de 18 a 24 anos ocupando uma vaga na universidade.
Comparativamente, o México tem 17%, a Argentina 31%, o Reino Unido 36%,
os EUA 41%, a Irlanda 41%, e a Coréia do Sul 61%.

Com relação ao investimento público do Brasil no ensino superior, este se
situa muito próximo da média dos países mais desenvolvidos. O país gasta em
torno de 0,8% do PIB, enquanto a média dos países da OCDE é de 1% do PIB.
Entretanto, com a mesma capacidade de investimento, nosso ensino superior
poderia estar absorvendo um volume de alunos maior, próximo ao da média
OCDE, que é de 50% dos jovens em idade apropriada para este nível de ensino
(cerca de 20 anos). A taxa de ingresso ao ensino superior, no Brasil, é pouco
mais da metade disso, ou 27% dos jovens com idade de 20 anos (Gráfico 6).

Olhando a situação pelo indicador de sucesso do sistema, o Brasil continua
muito aquém dos países mais desenvolvidos, embora próximo de países da
América do Sul. A proporção de graduados na população de 25 a 34 anos é da
ordem de 7% no Brasil, 9% na Argentina e 11% no Chile. A média dos países da
OCDE é de 18% na mesma faixa etária; a Coréia do Sul chega a 25%. Isto
significa que para uma proporção de investimento semelhante, o Brasil
apresenta uma taxa de sucesso muito baixa no ensino superior, situação que não
está muito diferente de vizinhos como o Chile e a Argentina (Gráfico 7).

11 WORLD BANK, World Development Indicators 2005. Disponível em <www.worldbank.org/wdi2005>.
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Constata-se, portanto, que a capacidade de atendimento do ensino superior
brasileiro ainda é bastante reduzida quando confrontada com a realidade de
outros países. O tamanho do sistema também se tornou insuficiente para atender
às necessidades do processo de desenvolvimento social e econômico do país. A
nova dinâmica de expansão do ensino médio e a crescente seletividade do mercado
de trabalho – que exige mão-de-obra de alta qualificação profissional – tendem a
exercer uma pressão cada vez maior sobre o ensino superior, exigindo a ampliação
de vagas, a diversificação dos cursos, a flexibilização dos currículos, a melhoria da
qualidade do ensino e a parceria com o setor produtivo.

3. O novo enfoque das políticas educacionais nos anos 90

A década de 90 representa um novo marco no desenho das políticas
educacionais no Brasil. Três fatores foram determinantes para induzir esta
mudança no perfil de atuação do poder público na área educacional. Em
primeiro lugar, alcançou-se um razoável grau de consenso no diagnóstico das
causas da baixa efetividade dos sistemas de ensino. Em segundo lugar, evoluiu-
se para uma grande convergência das ações desenvolvidas pelos diferentes níveis
de governo, sobretudo em relação ao ensino fundamental. Em terceiro lugar, a
sociedade passou a dar maior valor à educação, mobilizando-se para reivindicar
ensino de melhor qualidade nas escolas públicas.

Com ritmos e ênfases diferenciados, respeitando as peculiaridades locais
e regionais, é possível afirmar que o Brasil já ultrapassou a etapa de prioridade
exclusiva à política de expansão do acesso à escola e, portanto, de
investimento prioritário na rede física12. A busca da qualidade e a promoção
de maior eqüidade do sistema passaram a ocupar lugar de destaque na nova
agenda das políticas de educação básica.
12 Ressalta-se, porém, que o problema da rede física está longe de ser satisfatoriamente equacionado, pois
a precariedade das instalações e das condições de infra-estrutura da grande maioria das escolas públicas do
país é uma realidade que não pode ser ignorada no estabelecimento de políticas para a melhoria da
qualidade do ensino. Cf. Caracterização física das escolas. Inep/MEC: Brasília, 1998.
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Estas novas diretrizes incorporaram-se às principais políticas e programas
implementados pelo governo federal a partir de 1995 e passaram também a
orientar as iniciativas dos estados e municípios na área educacional. Como eixo
comum das ações dos três níveis de governo, observa-se uma forte ênfase na
descentralização da gestão educacional, orientada para a promoção e o
fortalecimento da autonomia da escola.

As reformas institucionais no setor educacional – consolidadas por meio da
Emenda Constitucional nº 14, de 12 de setembro de 1996; da criação do Fundo
de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do
Magistério (Fundef); da aprovação da nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação
Nacional (Lei 9.394/96) e da reorganização e redefinição das competências do
Conselho Nacional de Educação (CNE) – reforçaram o papel do governo federal
de coordenador das políticas nacionais, ao mesmo tempo que redefiniram as
responsabilidades dos estados e municípios na oferta dos serviços educacionais13.
Além disso, foram criados mecanismos que incentivam a parceria e a articulação das
três esferas do poder público em torno de uma meta comum: a melhoria da
qualidade da aprendizagem e a busca da escola efetiva.

3.1. Principais políticas do governo federal no período 1995-2002

Ao reconhecer o papel dos estados e municípios na oferta da educação
básica, o governo federal orientou as políticas nacionais para a promoção da
melhoria da qualidade e da eqüidade, destacando-se, a partir de 1995, as
seguintes iniciativas:

Políticas de descentralização, promoção de eqüidade e fortalecimento da
escola pública

• a criação e implantação do Fundef, que estabelece maior eqüidade na
distribuição dos recursos da educação – garantindo, assim, condições efetivas para a
recuperação dos salários dos professores e para o resgate do prestígio social da carreira
– e assegura um investimento mínimo anual por aluno, a ser complementado pela
União nos estados em que este valor per capita não for alcançado14.

13 De acordo com a nova redação dada pela Emenda Constitucional n.º 14 ao Art. 211 da Constituição
Federal, os municípios deverão atuar prioritariamente no ensino fundamental e na educação infantil,
cabendo aos estados e ao Distrito Federal atuar prioritariamente no ensino fundamental e médio.
Determinou, ainda, que os estados e municípios deverão estabelecer formas de colaboração para assegurar
a universalização do ensino obrigatório. A União, por sua vez, foi incumbida de exercer, em matéria
educacional, “função redistributiva e supletiva, de forma a garantir a equalização de oportunidades
educacionais e padrões mínimos de qualidade do ensino, mediante assistência técnica e financeira aos
Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios”.
14 A Emenda Constitucional n.º 14, que instituiu este fundo, determina que os estados e municípios devem
aplicar no ensino fundamental pelos próximos dez anos, no mínimo, 60% dos recursos vinculados à
educação. Ou seja, devem ser destinados ao ensino obrigatório 15% de todas as receitas estaduais e
municipais, inclusive as provenientes de transferências intergovernamentais. O Fundef é constituído, no
âmbito de cada unidade da Federação, por 15% dos recursos: do Fundo de Participação dos Estados (FPE);
do Fundo de Participação dos Municípios (FPM); da parcela do Imposto sobre Produtos Industrializados
(IPI) devida aos estados e ao Distrito Federal; da parcela do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e
Serviços (ICMS) devida ao Distrito Federal, aos estados e aos municípios; compensação financeira paga pela
União aos estados e aos municípios pela desoneração das exportações – Lei Complementar n.º 87, de 1996.
Estes recursos são divididos entre o estado e os seus municípios de acordo com o número de matrículas nas
respectivas redes de ensino fundamental. Do que couber a cada um, 60% pelo menos devem ser destinados
ao pagamento dos professores que estão em sala de aula. Os valores mínimos, por aluno, fixados em 2002,
foram R$ 418,00 para as séries de 1.ª a 4.ª e R$ 438,90 para as séries de 5.ª a 8.ª.
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• o Programa Dinheiro na Escola, obedecendo à política de
descentralização e promovendo o repasse automático de recursos da quota
federal do Salário-Educação para escolas públicas, o que garante maior
eficiência na sua aplicação, além de fortalecer a autonomia financeira da escola
e incentivar a organização e participação da comunidade na construção do
projeto pedagógico e na gestão escolar15;

• a ampliação e descentralização do Programa Nacional de Alimentação
Escolar (Pnae), assegurando a regularidade dos repasses para os estados e
municípios e maior transparência na prestação de contas da aplicação dos recursos;

• o financiamento de ações focalizadas nas regiões mais pobres do país e
com maiores carências na área educacional, no âmbito do Projeto Nordeste e
do Fundescola, apoiando o desenvolvimento do ensino fundamental16, e do
Programa Alfabetização Solidária, que atende os municípios com maiores taxas
de analfabetismo, oferecendo oportunidade de escolarização a jovens e adultos;

• o desenvolvimento de um moderno e eficiente sistema de informações
educacionais, abrangendo todos os níveis de ensino, que gera indicadores
quantitativos e qualitativos para subsidiar as ações do poder público nas
diferentes instâncias da gestão educacional17;

3.2. Políticas para a melhoria da qualidade da educação básica

• o aperfeiçoamento metodológico e a consolidação do Sistema Nacional
de Avaliação da Educação Básica (Saeb), que oferece referências qualitativas
sobre a efetividade das redes de ensino fundamental e médio – medida em
função do rendimento dos alunos – e que identifica um conjunto de fatores que
incide no processo da aprendizagem, subsidiando assim as políticas de melhoria
da qualidade do ensino;

• a avaliação pedagógica qualitativa dos livros didáticos e a elaboração e
distribuição do Guia de Avaliação do Livro Didático, que orienta a escolha do
professor, enfrentando questões graves como a reprodução de erros conceituais
e de enfoques discriminatórios e preconceituosos;

• a discussão, formulação e divulgação de referenciais e metas de qualidade
por meio dos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) para o ensino
fundamental e médio; da Proposta Curricular para a Educação de Jovens e

15 Implantado em 1995, este programa repassou mais de R$ 2,3 bilhões para cerca de 130 mil escolas, até
o ano de 2002, beneficiando 30 milhões de alunos por ano. O recurso pode ser aplicado nas seguintes
ações: manutenção, conservação e pequenos reparos na unidade escolar; aquisição de material de consumo
necessário ao funcionamento da escola; capacitação e aperfeiçoamento de profissionais de educação e
aquisição de material didático-pedagógico.
16 Estes dois programas são parcialmente financiados pelo BancoMundial (Bird). O Projeto de Educação Básica
para o Nordeste, concluído em 1999, investiu ao longo de seis anos cerca de R$ 800 milhões nos nove estados
da região. O Fundo de Fortalecimento da Escola, que começou a ser implementado em 1998, transferiu R$ 49
milhões às escolas, no período de 1999 a 2002. Em sua primeira etapa foram priorizadas as escolas das regiões
Norte, Nordeste e Centro-Oeste (MEC, A Educação no Brasil – Relatório de Gestão 2002).
17 Este esforço foi consolidado com a reestruturação do Inep, em 1995. Com a mudança, efetivada por
meio da Lei 2.448, de 14 de março de 1997, o Inep foi fortalecido e recebeu novas atribuições, voltadas
para a realização dos censos educacionais e a implementação dos sistemas nacionais de avaliação. As
informações produzidas por estes levantamentos são amplamente disseminadas, tanto por meio das
publicações tradicionais quanto dos novos meios eletrônicos, especialmente na página que o Inep mantém
na Internet (<www.inep.gov.br>).
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Adultos; do Referencial Curricular para a Educação Infantil e para a Educação
Indígena, levando aos sistemas de ensino e às escolas subsídios que estimulam
a renovação e atualização dos currículos;

• a implantação dos novos Referenciais para a Formação de Professores,
com enfoque na formação de professores da educação infantil e das séries
iniciais do ensino fundamental, orientando o debate sobre o novo perfil
profissional exigido pela LDB e oferecendo subsídio para a tomada de decisões
políticas dos gestores de sistemas de ensino e das instituições formadoras;

• a implementação do Programa de Formação de Professores
Alfabetizadores/Profa e dos PCNs em Ação, em parceria com estados e
municípios, com o intuito de promover a formação em serviço de professores
das escolas públicas;

• o Programa de Aceleração de Aprendizagem, que estimula e apóia os
esforços dos sistemas de ensino para promover a correção do fluxo,
enfrentando assim um dos principais entraves à melhoria da qualidade da
educação, a incidência de elevadas taxas de distorção idade/série, cujas
maiores causas são a repetência e a evasão;

• o Programa TV Escola, que possibilita aos professores das escolas
públicas de ensino fundamental atualização e capacitação em serviço, além de
divulgar vídeos que podem ser utilizados no suporte para as atividades em sala
de aula;

• o Programa Nacional de Informática na Educação (Proinfo), que tem
como meta permitir às escolas públicas o acesso às novas tecnologias e que
incentiva programas de capacitação de professores, por meio de uma rede de
Núcleos de Tecnologias Educacionais (NTEs), executado em parceria com as
Secretarias de Estado de Educação;

• a implantação da reforma da Educação Profissional, que, ao estabelecer
a sua desvinculação do ensino médio, criou condições para a expansão da
oferta, a flexibilização dos currículos e a diversificação dos cursos de forma a
adequá-los às novas demandas do mercado de trabalho;

• a implantação da reforma do ensino médio, com as novas diretrizes
curriculares consentâneas com as novas exigências da sociedade da informação
e do mundo do trabalho e estabelecendo os requisitos necessários para que
esse nível de ensino possa se expandir com qualidade e cumprir o papel de
terminalidade da educação básica que lhe é atribuído pela nova LDB;

• a implantação do Exame Nacional de Ensino Médio (Enem), com o
objetivo de avaliar o desempenho do aluno ao término da escolaridade básica,
aferindo o desenvolvimento das competências fundamentais ao exercício da
cidadania e oferecendo uma referência para orientar suas escolhas futuras,
tanto em relação ao mercado de trabalho quanto em relação à continuidade
dos estudos;

• o esforço permanente de mobilização social e de construção de
parcerias estratégicas, realizado por meio do programa “Acorda, Brasil! Está na
hora da Escola!”, da campanha “Toda Criança na Escola” e de outras
propostas mobilizadoras que contribuíram para acelerar as mudanças.
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3.3. Políticas de expansão e melhoria do ensino superior

• a reorganização do sistema de ensino superior (Decreto nº 2.306/97),
baseada nos princípios estabelecidos pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação
Nacional, assegurando, entre outras, as seguintes mudanças: diversificação
institucional, criando as novas modalidades jurídicas dos Centros Universitários
e das Faculdades Integradas; estímulo à expansão de vagas, conferindo maior
liberdade para a criação de novos cursos por instituições não-universitárias que
se destaquem pela qualidade do ensino medida em avaliações periódicas;
garantia do direito dos alunos de se informarem sobre as condições e o
desempenho das instituições, tornando obrigatória a publicação anual de
catálogo geral sobre os cursos oferecidos, perfil do corpo docente e infra-
estrutura disponível (laboratórios, bibliotecas etc.);

• a consolidação dos sistemas de informação e de avaliação, com a
realização anual do Censo do Ensino Superior, que coleta dados do perfil do
ensino e indicadores básicos; bem como a realização anual dos exames nacionais
de cursos, que avaliam o desempenho dos diversos cursos em termos da
qualidade da formação oferecida;

• o fortalecimento das comissões de especialistas da Secretaria de
Educação Superior, para verificação das condições de oferta do sistema –
estabelecendo mecanismos transparentes para avaliar o ensino de graduação em
todo o país e fornecendo novos parâmetros para o recredenciamento de
instituições e o reconhecimento de cursos;

• a elaboração das novas Diretrizes Gerais dos Currículos de Graduação,
mediante um amplo processo de debates iniciado no primeiro semestre de
1998, no qual foram envolvidas as instituições de ensino superior, entidades
acadêmicas e organizações profissionais, orientadas para a expansão e a melhoria
na oferta de cursos; ampliação e integração entre as várias áreas do
conhecimento; flexibilização curricular; combate à evasão escolar e ampliação
do espaço de decisão do aluno na definição do seu currículo acadêmico;

• incentivo à titulação docente, mediante continuidade dos programas
normais de apoio à qualificação do magistério para o ensino superior; ampliação
do programa de bolsas de estudo e adoção de política para o preenchimento de
cargos nas instituições federais de ensino, abertos pela aposentadoria precoce de
professores;

• retomada dos investimentos na recuperação e melhoria da infra-estrutura
das instituições federais, viabilizando a atualização do acervo de livros para
bibliotecas de graduação, implantação de redes de informação e aquisição de
equipamentos para laboratórios de graduação e hospitais universitários;

3.4 O impacto redistributivo do Fundef

A principal reforma educacional promovida pelo Brasil na década de 90 é
o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de
Valorização do Magistério (Fundef), criado pela Emenda Constitucional n.º
14, de 1996, e implantado em 1.º de janeiro de 1998. Esta política merece,
pela sua importância, ser destacada como paradigma do novo enfoque das
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políticas públicas de educação, pois incide sobre três variáveis cruciais para a
melhoria deste nível de ensino:

• vincula a descentralização do Ensino Fundamental e a divisão de
encargos entre estados e municípios à redistribuição dos recursos com base
no número de alunos atendidos pelas respectivas redes de ensino;

• garante um valor mínimo por aluno como mecanismo para reduzir os
desníveis regionais e intraestaduais, propiciando maior eqüidade na
distribuição dos recursos públicos vinculados ao desenvolvimento do ensino
fundamental;

• estabelece a destinação de, no mínimo, 60% dos recursos para o
pagamento de salário dos professores em efetivo exercício, incentiva a
adoção de planos de carreira e estimula investimentos na capacitação do
magistério.

Até a criação do Fundef, não havia qualquer correspondência entre a
partilha das receitas tributárias entre estados e municípios e a divisão de
encargos educacionais, especialmente na oferta do ensino fundamental
obrigatório. Portanto, não havia incentivo ao “regime de colaboração”
preconizado pela Constituição e fortalecido pela LDB. Isso acarretava duas
graves conseqüências: de um lado, favorecia a inobservância da
obrigatoriedade constitucional de “aplicar 25%, no mínimo, das receitas
resultantes de impostos, compreendida a proveniente de transferência, na
manutenção e desenvolvimento do ensino”18; por outro lado, estabelecia
acentuadas disparidades entre as redes estaduais e municipais de ensino,
afrontando o princípio da eqüidade na prestação de um serviço básico à
população.

Na prática, observavam-se situações de municípios ricos com poucos
alunos em sua rede, pois as escolas estaduais supriam o atendimento; e, no
outro extremo, municípios pobres com muitos alunos e recursos
insuficientes para garantir a oferta do ensino obrigatório com mínimas
condições de qualidade. O Fundef ataca uma das principais raízes da
ineqüidade do sistema educacional brasileiro, a má distribuição dos
recursos. Esta distorção contribuía para cristalizar as desigualdades
regionais e os contrastes entre as redes públicas de ensino fundamental,
estaduais e municipais – responsáveis pelo atendimento de 32 milhões de
alunos em 1998.

Em seu primeiro ano de funcionamento, o Fundef redistribuiu um
expressivo volume de R$ 13,3 bilhões19. Os estados, que se encarregaram
em 1998 por 59,3% das matrículas do ensino fundamental público, ficaram

18 Art. 212 da Constituição Federal.
19 Os recursos que compõem o Fundef, de acordo com o que estabelece a Emenda Constitucional n.º 14,
são provenientes de 15% das seguintes fontes: Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS);
Fundo de Participação dos Estados (FPE); Fundo de Participação dos Municípios (FPM); Imposto sobre
Produtos Industrializados, proporcional às exportações (IPIexp); e ressarcimento aos estados pela
Desoneração de Exportações, nos termos da Lei Complementar n.º 87/96 (Lei Kandir). Também fizeram
parte do montante redistribuído pelo Fundef em 1998 os recursos repassados pela União – que totalizaram
R$ 524,2 milhões – referentes à complementação aos estados que não alcançaram o valor mínimo por
aluno/ano de R$ 315 – Pará, Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão, Paraíba, Pernambuco e Piauí.
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com R$ 8,2 bilhões destes recursos (61,6%), enquanto os municípios, que
atenderam 40,7% dos alunos, receberam R$ 5,1 bilhões (38,4%). O
acréscimo do valor aluno/ano, devido ao Fundo, foi de 23% naquele ano,
enquanto que em 2002 situou-se próximo de 60%. As Regiões Norte e
Nordeste foram as mais beneficiadas, com aumentos da ordem de 130% e
116% respectivamente em 2002. Entre o valor aluno/ano de 1998, sem o
Fundef, e o valor aluno/ano de 2002, com o Fundef, a diferença chega a
90%, praticamente o dobro, passando de R$ 335,00 para R$ 636,00.

As redes municipais foram as principais beneficiadas, recebendo um
significativo incremento de recursos, o que possibilitou expressiva melhoria
dos valores por aluno/ano em relação à situação anterior. Sem a participação
do Fundef, um total de 2.315 municípios teria menos do que R$ 439 de
recursos por aluno em 2002. Estariam disponíveis para cada um dos 11,7
milhões de alunos matriculados nas redes municipais dessas cidades apenas
R$ 210, em média. Com o Fundef, essa média sobe para R$ 543 (um
acréscimo de 157% de recursos). Apenas as 1.140 localidades cujo valor
anual por aluno era inferior a R$ 200 tiveram uma receita adicional, em
2002, de cerca de R$ 2 bilhões.

A receita adicional bruta dirigida aos municípios em conseqüência do
Fundef beneficia dois terços dos municípios que apresentam saldo positivo
em relação ao valor aluno/ano mínimo. No Norte e Nordeste essa
proporção é muito maior (cerca de 80% no Norte e mais de 90% no
Nordeste). Esses municípios concentram quase 90% dos alunos do Ensino
Fundamental. O impacto redistributivo foi, portanto, mais efetivo nos
municípios dessas Regiões, onde se concentravam as maiores carências na
área educacional. Verificou-se também um significativo aporte de recursos
em favor do conjunto dos municípios de oito regiões metropolitanas do país,
excluídas as capitais de estado, nas quais prevalece o atendimento oferecido
pelas respectivas redes estaduais20. Portanto, esta reforma trouxe maiores
benefícios para as áreas mais pobres do país, que apresentam maior número
de crianças fora da escola e exibem os piores indicadores de qualidade no
ensino fundamental.

A melhoria no perfil da distribuição dos recursos proporcionada pelo
Fundef também se traduziu em aumentos salariais para o magistério, como
decorrência direta da obrigatoriedade imposta aos estados e municípios de
destinar no menos de 60% dos recursos a esta finalidade. A remuneração média
do magistério público aumentou nas redes estaduais e municipais de ensino,
em todos os níveis de formação e em todas as jornadas de trabalho. Os ganhos
salariais médios foram, inclusive, maiores nas redes municipais em comparação
com as redes estaduais. Do ponto de vista regional, o aumento médio mais
expressivo foi registrado nas redes municipais da Região Nordeste.
20 O Fundef proporcionou ganhos financeiros para as redes municipais de ensino das regiões metropolitanas
de Fortaleza (CE), Belém (PA), Vitória (ES), Recife (PE), Curitiba (PR), Rio de Janeiro (RJ), Natal (RN)
e Porto Alegre (RS). Nas de Belo Horizonte e São Paulo, o impacto foi atenuado pela predominância da
oferta de matrícula nas respectivas redes estaduais, verificando-se transferência de recursos dos municípios
para o governo do estado.



186 Revista de Economia & Relações Internacionais, vol.5(edição especial), 2006

Outra importante mudança induzida pelo Fundef foi a melhoria do
perfil do magistério do Ensino Fundamental público. Até 1995, o número
de professores leigos, ou com formação básica, era de 132 mil,
representando 9% do total – a maioria dos quais nas escolas do Norte e
Nordeste e nas classes de 1.ª a 4.ª série. Na outra ponta, apenas 580 mil
professores apresentavam formação superior, representando 41% do total – a
maioria presente nas escolas do Sul e Sudeste e nas classes de 5.ª a 8.ª série.
Entre o período de 1995 e 2003, o número de professores leigos sofreu uma
acentuada redução. Em 2003, encontravam-se cerca de 16 mil professores com
formação básica (apenas 1% do total), principalmente no Nordeste, mas também
em localidades rurais de outras regiões do país.

O número de professores com formação superior em 2003 passou a ser
928 mil (um crescimento de 6% ao ano). Apenas no ensino de 5.ª a 8.ª série,
a proporção de docentes com formação superior passou a representar 77%.

Outro fenômeno associado à dinâmica desencadeada pelo Fundef tem sido a
acelerada municipalização do ensino fundamental. Até 1995, a matrícula das redes
municipais representava não mais que 32% do total, chegando a 10 milhões de
alunos. Em 2003, mais de 50% das matrículas passaram a ser de escolas municipais,
alcançando quase 18 milhões de alunos. No mesmo período, a matrícula das redes
estaduais sofreu uma redução na sua participação, de 56% para 38%, com um
decréscimo no número de alunos de 18 milhões para 13 milhões.

A municipalização sempre foi mais forte nos estados do Nordeste, onde a
rede estadual representava, até 1995, no máximo 40% do total das matrículas e
a rede municipal atingia quase 50%, sendo a demanda complementada pelo
atendimento das escolas particulares. Os estados do Ceará e da Bahia chegaram
a ter, nos anos 80, mais de 60% de matrículas municipais. Em 2003, a rede
municipal desses estados estava respondendo por mais de 70% das matrículas,
reduzindo-se para quase 20% a participação estadual (Tabela 8).
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Em contrapartida, na Região Sudeste a rede estadual sempre foi mais ativa,
chegando a quase 70% de matrículas nos anos 90 – tendo o estado deMinas Gerais
ultrapassado os 70% e o estado de São Paulo alcançado 80% de participação. A
municipalização trouxe um equilíbrio na oferta de vagas dessa região, ficando a
rede estadual, em 2003, com cerca de 50% das matrículas e a rede municipal com
pouco acima dos 40%, sendo o restante coberto pela rede particular.

As maiores taxas de crescimento da matrícula na rede municipal foram
registradas nas regiões onde as escolas municipais tinham menor participação –
crescimento de 119% no Norte e 93% no Sudeste. Nestas regiões, a matrícula
municipal passou a representar, em 2003, respectivamente, 57% e 41%. Este
desempenho reflete tanto o processo de municipalização de escolas, mais
acentuado nessas regiões, quanto o esforço de matricular novos alunos. Ao
incentivar os municípios a assumir maior compromisso com o ensino
fundamental, já era esperado que o Fundef produziria uma retomada do
processo de descentralização – que havia estagnado na década de 90, depois do
forte impulso dos anos 80.

4. Observações finais

Não obstante os problemas apontados, o balanço da última década é positivo
para a educação brasileira, registrando-se um salto de qualidade no ensino
fundamental, com a melhoria do fluxo escolar, a queda das taxas de repetência e
evasão, o aumento da taxa de aprovação e do número de concluintes. No ensino
médio também se verifica um quadro promissor, destacando-se a rápida expansão
da matrícula e a gradual melhoria dos indicadores de transição. O ensino superior,
que enfrentou um período de estagnação nos anos 80, retomou o processo de
crescimento, dobrando seu tamanho, pressionado pelo aumento do número de
concluintes do ensino médio.

Em seu conjunto, os resultados alcançados pelo Fundef indicam que a
reforma efetuada alcançou seus principais objetivos. Do ponto de vista
redistributivo, produziu-se uma evidente melhoria tanto em termos de
assegurar maior acessibilidade quanto a garantir maior transparência e eficiência
na gestão dos recursos da educação. Também houve reflexo positivo na
elevação do nível salarial do magistério e no aumento de gastos em atividades
de capacitação docente, transporte escolar, reforma e ampliação de escolas e
aquisição de equipamentos e materiais didáticos. O Fundef inaugurou uma
nova etapa no processo de desenvolvimento do ensino fundamental,
oferecendo respostas para alguns dos seus principais dilemas. Naturalmente os
resultados desta reforma deverão ser ampliados e consolidados nos próximos
anos. Com a aproximação do prazo para o término de sua vigência de 10 anos,
ou seja, em 2006, iniciou-se o debate sobre a implantação do Fundeb, que visa
ampliar o financiamento para todos os níveis da educação básica: educação
infantil, ensino fundamental e médio.

Os desafios que deverão ser enfrentados na próxima década são de grande
magnitude, exigindo esforço conjunto dos três níveis de governo e da
sociedade, para que o Brasil supere deficiências históricas acumuladas na área



189A educação no Brasil..., Maria Helena Guimarães de Castro, p. 162-189

educacional e alcance, finalmente, um estágio de desenvolvimento condizente
com os meios e recursos de que o país dispõe. Diante do quadro atual da
educação, combinado com a mudança do perfil demográfico, é certo que
algumas tendências se projetam.

Após o aumento do fluxo escolar na direção das séries finais do Ensino
Fundamental e do ingresso no Ensino Médio, tendência essa dinamizada pela
volta à escola de jovens e adultos que haviam interrompido seus estudos, as
matrículas voltam a encontrar um novo patamar de estabilidade, indicando que
uma primeira etapa do processo foi cumprida.

Um número maior de concluintes do Ensino Médio pressiona a demanda
por mais vagas e oportunidades de ingresso em cursos pós-médio, seja de nível
técnico, seja de nível tecnológico, seja de formação superior. Continua
premente a expansão do ensino superior, acompanhada da diversificação dos
cursos, da flexibilização dos currículos e da abertura de novos cursos de nível
técnico e tecnológico.

O financiamento do ensino básico, abrangendo a educação infantil e o ensino
de nível médio, continua em foco. O Fundef representou um esforço de garantir
recursos para o ensino obrigatório de oito anos. Naturalmente os demais níveis do
ensino básico continuam demandando financiamento certo e bem caracterizado.
Entretanto, a constituição de fundos para esse fim, em um país com grande
desigualdade fiscal e orçamentária, continuará a exigir uma política de
redistribuição. Isto implica a perda de recursos por parte de alguns entes
federativos, o que exige consenso quanto ao objetivo maior a ser alcançado.

Questões técnicas precisarão ser superadas na constituição desse fundo,
uma vez que envolve competências diferenciadas quanto à responsabilidade
pela educação infantil e pelo ensino de nível médio. A formação de fundos
únicos contribui para que estados e municípios passem a multiplicar esforços no
sentido da ampliação da oferta e da expansão de matrículas, o que deverá
ocorrer nestes dois níveis de ensino.

Por outro lado, o país desenvolveu instrumentos de coleta de dados e de
avaliação de padrão internacional, além de participar de avaliações comparativas
com países desenvolvidos e em desenvolvimento. A divulgação atualizada de
indicadores e resultados de avaliações contribui ainda mais para chamar a atenção
da opinião pública, fomentando maior participação da sociedade no debate sobre
as políticas públicas e sobre o desempenho das instituições de ensino.
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Brasil: compreender e superar
Carlos Alberto Furtado de Melo*

Resumo: Em alguns momentos, as perguntas são mais importantes
que as respostas. É preciso perguntar por que somos o que somos.
Em nossa formação cultural está a contribuição para pelo menos
uma pequena parte da resposta. Retomamos ainda hoje as questões
de Sérgio Buarque porque voltamos a passar por momentos que
impõem novos padrões de comportamento. A globalização, a
integração do planeta, a abertura econômica e o novo padrão da
economia mundial exigem mudanças. Nossa capacidade mais uma
vez é testada. Nossa cultura miscigenada, o sentimento de que não
há pecado e que, portanto, é possível ousar permite afirmar que
temos instrumentos mentais e culturais para superação: o espírito
adaptativo e a criatividade para inventar o Brasil, como, um dia,
sugeriu Darcy Ribeiro.
Palavras-chave: Formação cultural brasileira, transformação social,
cultura e globalização, economia e cultura.

É um grande prazer e um enorme desafio discorrer sobre a formação cultural
do meu país. Orgulha-me mais ainda que o faça aqui na Argentina. Tenho
profunda admiração por sua literatura, por suas cidades, por seu futebol e mais
recentemente por seu cinema. Para mim, nossas diferenças e rivalidades são, antes,
as expressões de admiração mútua que nosso personalismo não permite admitir. O
historiador brasileiro Sérgio Buarque de Holanda demonstrou, com perfeição,
como herdamos o personalismo de colonizados ibéricos. Estóicos e inflexíveis em
nossa vaidade, temos dificuldades em aceitar que nossas características sejam
complementares e que sejamos irmãos numa mesma América.

Quero começar meu raciocínio falando um pouco de minhas angústias
pessoais e a partir delas chegar ao nosso tema, nesta noite, que é a formação
cultural do Brasil. Sou um cientista político e sou também um professor
universitário. Como cientista político, procuro compreender e explicar a
realidade política; como professor universitário, cabe-me ensinar o método
analítico de modo que meus alunos possam por eles mesmos compreender a
dinâmica do processo social brasileiro.

Na Universidade, tomei a obrigação de ensinar Sociologia e Política para
alunos dos cursos de Administração de Empresas e Ciências Econômicas. Esses
alunos têm acesso à teoria mais avançada e atualizada do mundo; debruçam-se
sobre livros estrangeiros e aprendem o que há de mais moderno e
empiricamente estabelecido como correto e eficiente no mundo dos países
desenvolvidos. Ora, é muito bom que assim seja, mas creio ser também preciso
conhecer o “doente a quem se quer ministrar o remédio”; saber das
características de sua saúde, das origens de suas perturbações e das causas da sua

* Carlos Alberto Furtado de Melo é Cientista Político, doutor pela PUC-SP, professor de Sociologia e
Política do Ibmec São Paulo.
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doença. Logo, é preciso conhecer o Brasil de modo que se possa nele adaptar
os remédios da teoria e se possa perceber a perspectiva da formulação até de
uma teoria própria. Por isso, a cada novo semestre pergunto aos meus alunos
em tom de desafio: o que é o Brasil? Noto que causo certo desconcerto pois
nós, brasileiros, acreditamos conhecer o Brasil. Ele está presente em nós;
respiramos seu ar, ardemos sob seu sol, comemos do seu chão. Ora, o que é o
Brasil? Todo mundo acredita saber a resposta, sentimentalmente. Mas, na hora
de racionalizar a questão, muitos ficam paralisados. Depois de alguns minutos,
normalmente os estereótipos afloram: “o Brasil é samba, futebol e mulatas; o
Brasil é malícia, jeitinho e muito desacerto e desigualdade social”. Quando
ousamos compreender o Brasil autenticamente, nos perdemos.

Percebemos que o país é bem mais complexo que os rótulos que o
simplificam ao extremo. Como disse Sérgio Buarque, a identidade do Brasil está
em devir; ainda não se consolidou. Como podemos explicar algo que ainda não é
pleno, que está em transformação? Como admitir que não será exatamente o país
que gostaríamos que fosse, mas tão somente aquilo que conseguiremos fazer que
seja? Como compreender que vivemos num processo de interações múltiplas, na
maioria das vezes desencontradas? Como demonstrar que isto ocorre com todos
os povos, mas que a forma como ocorre conosco é mesmo peculiar?

O certo é que se trata de um país repleto de paradoxos, de histórias mal-
-contadas; explicações que não se fecham e que raramente são consistentes
entre si. Vemos que para explicar o Brasil precisamos ter, antes de tudo, o senso
de complexidade. O esforço requer que nos dispamos da arrogância e do
ufanismo, sem nos deixarmos cair no derrotismo e na mais baixa auto-estima.
Não podemos nos furtar a fazer digressões e lançar perguntas para as quais
ainda não temos respostas. Neste momento, o melhor é nos preocuparmos mais
com as perguntas a fazer do que com as respostas a dar. Elas, as respostas, virão
com o tempo, se as perguntas estiverem corretas. O pensamento utilitarista
norte-americano, a teoria econômica e a racionalidade do Homo economicus
nem sempre se coadunam com o jeito do brasileiro; como todo povo, temos
nossos particularismos, nossas manias, nossa idiossincrasia e isso nem sempre é
captado por uma teoria geral. Logo, não há respostas prontas porque as
perguntas ainda não estão claras. Primeiro, é preciso admitir o incômodo que
nos ronda, para depois saber o que nos incomoda.

Por isso, na perspectiva de ensinar meus alunos, peço-lhes que tenham
dúvidas a respeito do Brasil; rogo-lhes que abandonem certezas, que se dispam
de explicações coerentes e politicamente corretas dos livros oficiais de história,
que abandonem o sentido da ética burguesa-protestante que deu fundamentos
e espírito ao capitalismo, como nos ensinou Max Weber, e com a qual não
conseguiremos apreender plenamente o sentido da formação nacional. E assim
recorro a escritores, historiadores, sociólogos e antropólogos que, no fim dos
anos 1920 e durante as décadas de 1930 e 1940 ousaram compreender e
tentaram explicar o Brasil. Refiro-me especialmente a Paulo Prado (Retrato do
Brasil),Mário de Andrade (Macunaíma, o herói sem nenhum caráter), Gilberto
Freyre (Casa-Grande & Senzala) e Sérgio Buarque de Holanda (Raízes do
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Brasil e Visão do Paraíso); a Raymundo Faoro (Os Donos do Poder) mais tarde e,
mais recentemente, a antropólogos como Darcy Ribeiro e Roberto da Matta, que
também deram contribuição fundamental para que evoluíssemos nessa tentativa de
explicar o Brasil para, como aconselha Darcy Ribeiro, talvez reinventá-lo.

Mas, como disse, ensinar o que é o Brasil, cultural e estruturalmente, é
apenas uma de minhas tarefas. Cientista político, procuro entender e explicar
também a cena política contemporânea conjuntural para investidores nacionais
e estrangeiros. Devo confessar que nos últimos meses essa tarefa tem sido mais
difícil porque se a política e a história são mesmo dinâmicas, no Brasil atual elas
têm sido supersônicas. Se olharmos com perspectiva histórica, veremos que nas
últimas duas décadas o Brasil conheceu transformações fantásticas, fortalecendo
as suas instituições tradicionalmente fragilizadas. O ambiente institucional geral
do país é muito melhor do que no fim da década de 80. Mas ainda assim,
parece-me um erro afirmar que chegamos à solidez institucional e à plenitude
democrática. Os partidos, instituições políticas por excelência, por exemplo,
encontram-se fragilizados e nosso sistema representativo tem sido
profundamente questionado. Mesmo a democracia, que politicamente tem se
consolidado, ainda terá de trilhar longo caminho para atingir patamar mais
digno de igualdade social.

Os jornais e revistas têm apontado problemas gravíssimos e denunciado
práticas tradicionais que nos levam a perguntar se e o quanto evoluímos
realmente. Há escândalos a acompanhar e reclamos a fazer nas mais distintas
áreas de abrangência do Estado, e isto não me parece um problema exclusivo
do atual governo e de nenhum governo em particular. Estruturalmente, nosso
Estado tem sérios entraves. Não conseguimos demonstrar eficiência no
tratamento da coisa pública e no gasto dos (muitos) impostos arrecadados. Por
isso, tanto a idéia de res pública quanto a de política ficaram enfraquecidas.

É claro, pode-se explicar a cena conjuntural brasileira por ela mesma;
compreender os interesses e os conflitos em jogo; a racionalidade dos atores diante
de seus objetivos mais imediatos e das disputas eleitorais que no Brasil estão sempre
no foco de médio e curto prazos. Ainda assim, hoje tenho clareza de que a
explicação conjuntural não basta; assim como não me parece ser suficiente uma
tentativa de explicação puramente econômica, pois, como disse acima, nossa
racionalidade é diferenciada em relação àquela presente nos livros-texto.

Uma análise estrutural, que considere as características de nossa formação
cultural, forjada no processo histórico se faz necessária. Parece-me imprescindível
que voltemos aos clássicos; que retomemos a tentativa de explicar o Brasil pelas
suas raízes culturais; pelo espírito que se implantou e que séculos de prática
consolidaram. É neste ponto que o professor de sociologia e o analista político se
encontram. E, para ser sincero, se fundem e se confundem num ambiente apenas
aparentemente confuso, porque é fusão da cultura de três raças tristes, como disse
Paulo Prado, mais tarde enriquecida de outras tantas e tão complexas raças e
culturas que fizeram do Brasil uma espécie de “mundo todo”.

Digo apenas aparentemente confuso porque a história e as relações sociais
forjadas desde o Descobrimento nos ajudam a compreender o Brasil e as suas
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gentes: a sua ganância, a sua esperteza, a vontade de gozar a vida, a alegria e ao
mesmo tempo a tristeza.

É engraçado, por paradoxal, mas nosso contrato social deixou de levar em
conta a existência do outro. O Contrato parece ter sido o trato de e para uma
única parte, que entrou em litígio consigo própria. Um país que unificou
culturas, mas que essencialmente não uniu os homens. É claro que esse tipo de
abordagem não se revela como “a” explicação, mas parece-me importante
elemento voltado à tentativa de constituir uma plausível explicação do país. O
país é isso e muito mais.

Há também certa ternura e uma vontade de se deixar estar no paraíso, de não
se preocupar com as mesquinharias do cotidiano e, antes, subverter o cotidiano a
um eterno carnaval onde todos são irmãos, independente da cor de suas peles,
independente das suas posses, de seus credos. Onde todos são uma única torcida
de um time de futebol que, hipotética e ilusoriamente, sempre vence.

E assim, quero, finalmente, passar à questão. Para isto, volto ao passado
longínquo dos nossos colonizadores e levanto quatro pontos preliminares:

1) Nós, no Brasil, gostamos de dizer que somos um povo miscigenado.
Mas, miscigenados, antes de nós, já eram os portugueses: lusitanos, galegos e
célticos; fenícios; gregos e cartagineses e depois romanos povoaram a península;
mais tarde ocorreram as invasões bárbaras de suevos e visigodos, depois
vândalos e alanos. Os maometanos vindos de África, designados “mouros”,
ocuparam a cena por mais de 500 anos até que cristãos reconquistassem o
território. Isto mostra o enorme caldeamento de raças e culturas já nos
portugueses. A nossa mistura, no Brasil, não foi, portanto, uma novidade para
o povo português. Sérgio Buarque e Gilberto Freyre, entre outros, enfatizaram
isto, apontando que a ausência de “orgulho de raça” na gente lusitana
contribuiu para que o nosso colonizador aqui se envolvesse com índias e depois
negras, fazendo filhos, adaptando-se à adversidade, povoando o país. O
caldeamento anterior contribuiu para que não houvesse a aversão ao outro,
ainda que o colonizador continuasse a ser o dominador e, inegavelmente, o
feitor e algoz de seus escravos, de sua prole, de seus agregados e até de sua
família branca. Todavia, embora houvesse a dominação, nosso colonizador se
diferenciou, pois se permitiu aprender com nativos da terra e também com a
sabedoria do povo africano que veio dar sua força (e suas vidas) para a
exploração dos ciclos econômicos pelos quais passamos. Foi povo negro que
realmente trabalhou e construiu o país-continente.

Gilberto Freyre demonstrou que essa mistura não se deu apenas ao nível da
raça, no âmbito do fenótipo. A ausência de orgulho racial permitiu que tupis,
portugueses e negros também caldeassem culturas, formas de vida, o contato com
a natureza e com os deuses; os conhecimentos, o corpo, a alma e os espíritos.

2) Outro ponto que chama a atenção, além dessa ausência de orgulho
racial no português, foi o tipo de seu catolicismo. O Infante D. Henrique, o
grande incentivador da navegação portuguesa, era um sujeito que acalentava
uma utopia que, parece, estava presente também no sentimento religioso do
povo português e que veio a dar no sentimento do mundo de nós, brasileiros.
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Uma bonita utopia, entendida, depois, como herética.
Por volta de fins do século XIV e meados do século XV, os lusitanos

acreditavam que o mundo viveria a idade do Espírito Santo. Ou seja, depois do
“Tempo do Pai” (o Deus de que nos fala o Antigo Testamento) e do “Filho”
(do Cristo da evangelização), viria o tempo do Divino Espírito Santo. Seu
exemplo mais eloqüente era a representação dessa utopia por meio das “Festas
do Divino Espírito Santo”, ainda bastante freqüentes no Brasil e no arquipélago
dos Açores (filho de açorianos, menino assisti a várias dessas festas, na periferia
de São Paulo). A festa consiste em que se entronize um menino como Rei; esse
menino soltará os presos e depois distribuirá comida farta e gratuita a toda gente.
Não se trata de uma festa voltada à louvação dos santos e nem do passado, mas
um culto dirigido à idealização do futuro, do mundo que se espera. Note-se o
quão interessante é isto: a “autoridade maior” é uma criança, frágil e singela que
não nos mete medo; não há prisão, os crimes são perdoados, os prisioneiros
libertos; não há fome; há fartura e tudo é dado generosamente pelo Espírito
Santo. Ao contrário do que acreditam os economistas de Chicago, nesta cultura,
nesta utopia, existiria, sim, almoço gratuito. “There is free lunch, sim senhor!”
Estamos, portanto, falando no sentimento utópico de um mundo sem
autoridade, sem crime e sem escassez. O mundo que gostaríamos de ter e que,
inadvertidamente, para o bem e para o mal, às vezes acreditamos que exista.

3) Junte-se a isto a imensa imaginação dos navegadores, que julgavam aqui
ter encontrado o paraíso e teremos um terceiro aspecto a considerar.
Imaginemos a cena: depois de meses de viagem, aqueles homens de humor
enfastiado aportam numa terra em que a água doce é farta e o alimento está à
altura das mãos. Os homens e mulheres que os recebem são bons e ingênuos
como crianças (como o menino da festa do Espírito Santo); as moças nuas,
disponíveis e oferecidas por seus pais e irmãos que acreditavam estar diante de
deuses. Diz Sérgio Buarque que “já as primeiras notícias de Colombo sobre as
suas Índias tinham começado a desvanecer-se naquele Novo Mundo os limites
do possível. E se todas as coisas ali surgiram magnificadas para quem as viu com
os olhos da cara, apalpou com as mãos, calcou com os pés, não seria estranhável
que elas se tornassem ainda mais portentosas para os que sem maior trabalho e
só com o ouvir e o sonhar se tinham por satisfeitos” (Visão do Paraíso, p. 5).
Acreditou-se no Paraíso, acreditou-se que o tempo do Espírito Santo existia
realmente, de fato; em carne, osso e sem roupa.

4) Junte-se a estes três elementos – a “ausência de orgulho de raça”, a
“utopia do tempo do Espírito Santo” e a “Visão do Paraíso” – um quarto: o
exacerbado personalismo dos ibéricos, ao qual fiz alusão acima. Aquilo que
Sérgio Buarque chamou de “a cultura da personalidade, que parece constituir
o traço mais decisivo na evolução da gente hispânica, desde tempos imemoriais
(...) a importância particular que atribuem ao valor próprio da pessoa humana,
a autonomia de cada um dos homens em relação aos semelhantes no tempo e
no espaço (...) Para eles”, continua Sérgio Buarque, “o índice do valor de um
homem infere-se, antes de tudo, da extensão em que não precise depender dos
demais, em que não necessite de ninguém, em que se baste. Cada qual é filho
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de si mesmo, de seu esforço próprio, de suas virtudes” (Raízes do Brasil, p. 32).
Da minha infância, lembro-me que das piores ofensas que se podia fazer a um

menino era apontá-lo como “filhinho de papai”. No Brasil, ser “filho de rico” traz
vantagens, é claro – e, na nossa esperteza, muitos prefeririam sê-lo, se fosse
optativo –, mas nem sempre traz respeito. Chamar alguém de “filhinho de papai”
significa dizer que o sujeito seria incapaz de fazer-se por si próprio. É, mas não o
fez por obra e esforço de si próprio. Fizera-se pelo poder e beneplácito do outro,
o que lhe retira valor e vaidade. Uma espécie de desonra entre os nossos povos –
imagino que na Argentina também seja assim. No Brasil, certamente, uma das
primeiras experiências de vaidade de qualquer garoto consiste em mostrar, para os
outros, aquilo que conseguiu fazer sozinho. “Olha, fui eu que fiz!”, diz orgulhoso
para deleite dos pais. Adulto, percebi que os mitos brasileiros se dão, sobretudo,
em torno das pessoas que “vieram de baixo” e venceram; que se fizeram à margem
e sem o auxílio dos outros. Silvio Santos, um grande empresário brasileiro do setor
de comunicações, até hoje é desmerecido porque teria sido ajudado pelo
comediante Manoel da Nóbrega. Os exemplos atualmente mais eloqüentes desse
personalismo, desse “fazer-se por si mesmo” (mas não os únicos), são nosso
presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, e seu vice, José de Alencar Gomes da Silva.
Não por acaso, ambos “da Silva”, nome de gente “sem eira e nem beira”, que se
fez sozinho. Pode não ser suficiente para outros predicados mais exigentes, mas
ter-se feito por si só distingue o sujeito para grande parcela da população. Fez-se
por si mesmo e, não raro, isto basta.

Essas características trouxeram muitas vantagens, mas também inúmeras
desvantagens. A enorme capacidade de adaptação, a criatividade e a habilidade
de conviver com diferentes vêm dessa ausência de orgulho de raça; mas isto
também criou o seu contrário, que é a pequena percepção de que somos uma
nação. Não acalentamos orgulhos coletivos e cultivamos um difuso “complexo
de inferioridade”, que o dramaturgo Nelson Rodrigues chamou de “complexo
de vira-latas”. Nossa percepção de pátria, dirá Rodrigues, está antes nos campos
de futebol do que no sentimento patriótico, na raça, na história, nos grandes
feitos heróicos políticos ou militares. Para Nelson, somos a pátria quando
somos a “pátria de chuteiras”. Exemplos que contrariam essa tese são raros.
Não é sem motivo, portanto, que qualquer provocação futebolística de nossos
irmãos argentinos toque tão fundo em nossa alma, nesse sentido, recalcada.

A utopia do “tempo do Espírito Santo” parece ter-nos proporcionado
crenças num mundo melhor que, um dia, virá, como se diz no Brasil,
“quando e se Deus quiser”. Chame-se isto de “esperança” no nível
psicológico, ou de “sebastianismo” no nível político, não importa: é assim
que encaramos todos os dias a cada manhã. A alegria advém dessa utopia e
nos dá a idéia de que “não existe pecado ao sul do Equador”, que “um
menino” ou um Messias já veio e por isso estamos irremediavelmente
condenados ao perdão. A ausência da idéia de pecado e o sentimento de
salvação na terra nos afastam do trabalho metódico, da disciplina; a ausência
do medo de punição nos remete à inimputabilidade e à falta de um maior
senso de responsabilidade, auto-indulgência e jeitinhos.
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Para o bem e para o mal, somos em tudo contrários aos protestantes do
norte. Neles, a idéia de salvação apenas após a morte fez com que o esforço, a
poupança, a competição e o reinvestimento consolidassem o capitalismo
mundial. Nós queremos a salvação aqui e agora. O pós-morte é incerto e o
capitalismo é apenas uma vaga idéia daquilo que gostaríamos de ter se nada nos
custasse em termos de comportamento.

Ao nosso modo, criamos certa indolência gostosa de descansar nas redes e
apreciar o horizonte e a silhueta dos corpos e acreditar que o amanhã virá
infalivelmente; de agirmos de modo perdulário em relação às nossas riquezas
naturais seja porque o manancial é inesgotável, seja porque o futuro está muito
longe e não nos diz respeito, pois estaremos, sim, todos mortos – keynesianos
por conveniência, nesse sentido. Esse jeito de ser produziu alguns (poucos)
gênios, é verdade, sobretudo na arte, na música, no lúdico do jogo de futebol.
Mas mesmo eles foram exceções que comprovam a inadequação a um tipo de
capitalismo que prosperou nos últimos duzentos anos e que nos deixou e ainda
deixa, enquanto economia, para trás.

A visão do paraíso permitiu que se estabelecesse um espírito menos sovina,
uma calma que é quase “um jeito de corpo”, um suíngue, um modo de estar
no mundo. Mas retirou de muitos de nós o ímpeto do trabalho, o que só pôde
ser compensado pela mão-de-obra do escravo africano, ou pela má esperteza que
hoje nos atrasa enquanto civilização. Por conta disto, o trabalho por muito
tempo foi compreendido como coisa para os desprovidos de sorte e de posses
e até de inteligência, o que se deu tanto no Brasil como em Portugal. Romances
como os de Machado de Assis e os de Eça de Queiroz demonstram isto com
enorme visceralidade. Ademais, basta lembrar a frase popular, dita com
escárnio: “o mundo é dos espertos”.

Já o personalismo – se nos forneceu exemplos de superação como anotei
acima – dificultou também nossa capacidade de associação. Esse personalismo é,
em gênero e grau, contrário ao “individualismo utilitarista” do protestante norte-
-americano, por exemplo, que fez com que lá seja válida a expressão “vícios
privados, benefícios públicos”. Esse personalismo não apenas dificulta como repele
qualquer tipo de ação associativa e, ouso afirmar, é nele que reside nossa maior
dificuldade em consolidar instituições. Ninguém se vê como parte das instituições.
Se as instituições são espelhos da sociedade, nosso espelho mostra uma imagem
deformada, pouco esmerada, bastante desleixada, como a figura de um semeador
que vai, sem preocupação, jogando suas sementes; preso apenas ao método que
chamo “SPP” (se pegar, pegou). A propósito disto, Sérgio Buarque se ateve ao
sentido dessa palavra, “desleixo”. Para ele, palavra tão tipicamente portuguesa
quanto “saudade” e que, segundo Buarque, significaria menos falta de energia do
que a “íntima convicção de que não vale a pena”.

Assim, enquanto a personalidade nos afasta da idéia de instituições, a
religião nos promete o paraíso sem trabalho e sem pecado; a facilidade de nos
caldearmos uns com os outros retira o rigor das regras impessoais e impõe o
“cordialismo” que, na verdade, dissimula interesses individuais, esconde
relações de poder e elimina o mérito, tornando o jogo democrático menos claro
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e, portanto, menos democrático.
Poderia continuar ressaltando os nossos defeitos e, se quisesse de fato

machucar a nossa auto-estima, poderia lembrar da obra do escritor Paulo
Prado. Para ele, numa terra radiosa se desenvolveu um povo triste, formado por
três raças tristes, desde sempre tomadas por sentimentos perversos, como a
cobiça e a luxúria. Sentimentos esses que, por definição, não podendo ser
saciados, geraram a melancolia e o romantismo com que fazemos política e com
que acreditamos construir nossas instituições.

Como analista político, recorro a essa herança cultural para demonstrar que
nossas dificuldades estão estabelecidas de modo mais profundo em nossa alma do
que sugeriria atribuir a este ou àquele partido a responsabilidade por nossos
desacertos e dificuldades; o que, evidentemente, não retira e nem pode retirar o
livre-arbítrio e as culpas de partidos e indivíduos. Mas o certo é que, junto com
isto, desenvolvemos o patriarcalismo e o patrimonialismo; curvamo-nos diante de
líderes personalistas e carismáticos; deixamos que a emoção nos guie. Fazemo-nos
amigos de fé, ou inimigos figadais. Este é o homem cordial a quem Sérgio Buarque
se referiu. Pessoal em tudo, para ele, quem não é nosso amigo, é nosso inimigo. E
aos amigos damos tudo, aos inimigos damos a lei. “Lei... Ora, a lei!”, teria dito
Getúlio Vargas, para muitos nosso maior estadista do século passado.

Mas seria o Brasil apenas isso? Há uma canção relativamente recente que
nos pergunta: “O Brasil é Mauro Silva, Dunga e Zinho; zero a zero e campeão?
Ou é o Brasil que ficou pelo caminho, Zico, Sócrates, Júnior e Falcão?” (A
Cara do Brasil, de Celso Viáfora e Vicente Barreto). Creio, sinceramente, talvez
porque também eu acredite em Paraíso, que estamos mais para a seleção de
1982, dirigida por Telê Santana e, perdoem-me, de lembrança não muito
agradável a vocês, caros amigos da Argentina. Nossas diferenças raciais, nossa
aversão à regra criam adaptabilidade, criatividade, superações e um novo jeito
de querer estar no mundo. Não conseguimos ser burocráticos, não
conseguimos nos ater a normas impessoais e muito menos internalizá-las. Mas,
não raro, conseguimos encantar, desenvolver certa genialidade nisso tudo; a
música e o futebol são apenas dois exemplos. Há mais. Fizemos uma transição
da ditadura para a construção da democracia pela via da negociação;
destituímos o primeiro presidente que elegemos depois de longo inverno, a
vida continuou e a democracia, pelo menos política, se consolidou. Sem abalos,
foi eleito um presidente que expressava a dinâmica de nossa sociedade.
Promovemos alternância de poder e a via eleitoral, tão controversa, virou
definitivamente a regra do jogo. Não sabemos ser radicais, somos moderados
por natureza, ainda que, às vezes, irritantemente moderados.

Nossas instituições têm problemas, é verdade. Como disse acima, não creio
que tenhamos chegado à plenitude institucional e democrática. Mas evoluímos
bastante e continuamos a evoluir. Nossa experiência democrática tem pouco
mais que a idade de um adolescente. Nos últimos anos aprovamos uma “Lei de
Responsabilidade Fiscal”, que é paradoxo em termos – se você tem
responsabilidade, não precisaria de uma lei para algo tão natural quanto o
equilíbrio fiscal –, mas, no Brasil, isto é um inegável avanço. Aos poucos temos
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dado relativa autonomia ao Banco Central e, por conta disto, temos tornado
mais claras as regras do jogo econômico. A história é processo e o processo flui
e é importante que continue a fluir.

Ao escrever Raízes do Brasil, em 1936, e depois ao reescrevê-lo, em 1948,
Sérgio Buarque previa um processo de enormes transformações e de superações
de nossas heranças culturais. O Brasil se urbanizava e a atmosfera das cidades
imporia o padrão impessoal e democrático. Setenta anos depois, estamos
revivendo dilemas muito parecidos. Mas isso não significa que Buarque de
Holanda estivesse errado. O Brasil progrediu, sim. Num processo tortuoso e
cheio de retrocessos e avanços, é verdade. Mas evoluiu. Nossos problemas se
tornam mais agudos, justamente por conta dessa evolução.

Retomamos ainda hoje as questões de Buarque porque voltamos a passar
por momentos que impõem novos padrões de comportamento. A globalização,
a integração do planeta por meio das telecomunicações, da informática e da
eletrônica, a abertura econômica e o novo padrão da economia mundial exigem
novas mudanças. Vivemos, novamente, novos tempos e nossa criatividade mais
uma vez é testada. Nossa cultura miscigenada, o sentimento de que não há
pecado e que, portanto, é possível ousar (como aventureiros que somos) nos
permite pôr à prova a nossa capacidade de adaptação. Temos instrumentos
mentais e culturais para isto.

Precisamos apenas superar o passado, desamarrar as correntes que, às
vezes, como fantasmas, arrastamos. Portugal e Espanha, que são os donos
originais dos nossos defeitos e manias, diante do desafio da integração européia,
souberam desatar as cordas que os prendiam ao passado. Superaram ditaduras,
superaram os personalismos, superaram as idiossincrasias da cultura e caminham
para a consolidação de sociedades democráticas, modernas e, dentro do
possível, justas. Também podemos caminhar nesse sentido. Para isto,
precisamos, antes, compreender a origem de nossos problemas.

Otimista incorrigível, Darcy Ribeiro acreditava estarmos forjando uma
nova civilização; algo novo e inédito, mas comparável a Roma. Sua perspectiva,
além de pretensiosa, era de superação dos nossos entraves. Nossos ancestrais
problemas não podem nos obstruir o caminho; nossas fragilidades são passíveis
de correção, pois nossas qualidades seriam ainda maiores. É preciso reconhecer
o que houve de bom: forjamos uma democracia racial, como disse Gilberto
Freyre (até hoje pouco compreendido), desenvolvemos relações de afeto;
brindamos a criatividade e o nosso “jeitinho” às vezes é mesmo a mais adequada
solução para problemas até então insolúveis. Não importa que a gambiarra seja
instituição nacional, importa que ela funcione e melhore a vida de todos.

Temos um imenso caminho pela frente e para isto é preciso olhar para a
frente. O espelho retrovisor é apenas um instrumento do condutor, mas não
pode ser o guia. Como disse Darcy Ribeiro, somos um povo novo, aberto para
o futuro; nascemos sob o signo da utopia da terra sem males e da morada de
Deus – aliás, acreditamos que Deus é brasileiro (depois, megalomaníacos são os
argentinos!). Macunaíma, personagem de Mário de Andrade, ficou conhecido
como o herói sem nenhum caráter não porque “o herói da nossa gente” seja
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mau, mas, assim como o país, porque seu caráter ainda não se formou. Podemos
progredir, podemos superar o passado que ainda nos prende. Há um trecho de um
poema de Fernando Pessoa que diz: “Deus quer; o homem sonha; a obra nasce”.
O sonho a que o poeta se refere é menos a atitude contemplativa e passiva e mais
a idéia do construtor de desejos. Podemos, sim, inventar o Brasil, como queria
Darcy Ribeiro, assim como creio que a Argentina possa fazer o mesmo.

É com essas palavras de orgulhosa nacionalidade que humildemente espero
ter colaborado para este fórum tão importante para os nossos países. Obrigado.
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