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A economia pós-industrial

Merkel anunciou sua disposição de apoiar a reeleição de Sarkozy. Por Klaus F. Zimmermann

“Está na hora
de a sociedade
consagrar quem
possa escrever
uma história
d i fe re n te . ”
De Alexandre Camanho,
presidente da Associação
Nacional dos Procuradores da
República, ontem à noite, quando
a Lei da Ficha Limpa tinha seis
votos a favor no STF.

N a e rc i o
Menezes Filho

Crescimento da
p ro d u t i v i d a d e
tem que passar
necessariamente pelo
setor de serviços

A
chave para o cresci-

mento econômico sus-
tentado de um país é o
crescimento de sua

produtividade. Os Estados Uni-
dos, por exemplo, tornou-se líder
econômico mundial pelo cresci-
mento contínuo de sua produti-
vidade. Nos últimos anos, o Brasil
tem crescido principalmente por
meio da utilização de mais traba-
lhadores e máquinas, enquanto a
produtividade desses fatores está
patinando. Aliado a isso, houve,
nas últimas décadas, uma trans-
formação estrutural na nossa
economia, com o setor de servi-
ços dominando a geração de no-
vos empregos.

Quais problemas isso tem cau-
sado para o crescimento da nossa
economia? Como a produtivida-
de pode voltar a crescer?

O crescimento sem produtivi-
dade tem causado muitos pro-
blemas. O principal deles é que o

espaço para crescimento com ex-
pansão de emprego está acaban-
do pois a taxa de desemprego
atingiu níveis historicamente
baixos. Assim, o Brasil só poderá
continuar a crescer com forte au-
mento de salários, o que contri-
buirá para a volta da inflação e
diminuirá ainda mais a competi-
tividade da indústria.

O nosso problema de produti-
vidade foi agravado pelas trans-
formações setoriais que ocorre-
ram na economia brasileira. No
início da década de 60, o Brasil
era um país essencialmente agrí-
cola. Metade dos nossos trabalha-
dores estava empregada na agri-
cultura, 15% na indústria e ape-
nas 35% nos serviços. Entre os
anos 60 e 80, a agricultura se mo-
dernizou, os trabalhadores dei-
xaram o campo e vieram para as
cidades trabalhar na indústria
(24%) e nos serviços (53%). Hoje
em dia o Brasil é basicamente
uma economia de serviços, que
emprega 65% dos trabalhadores.
Somente 16% deles estão na agri-
cultura e a indústria desde 1990
participa com apenas 1/5 do em-
prego. Economia pós-industrial.

Vale notar que esse mesmo
processo tem ocorrido, em maior
ou menor grau, com velocidade
maior ou menor, em todos os
países do mundo. Com a expan-
são da renda disponível e queda
dos preços, resultados do au-

mento da produtividade agríco-
la, as pessoas passaram a gastar
mais com serviços do que com
roupas, geladeiras e televisões.
No Brasil, esse processo foi acele-
rado pela liberalização comer-
cial. Como vários setores indus-
triais no país não podiam com-
petir com outros países, por te-
rem sido protegidos durante
muitos anos, a abertura fez com
que uma parcela significativa
dos trabalhadores industriais
fosse transferida para o setor de
serviços e para a informalidade.

Como a grande maioria dos
trabalhadores está empregada
no setor de serviços, o crescimen-
to da produtividade na economia
brasileira tem que passar neces-
sariamente por esse setor. Au-
mentos de produtividade na in-
dústria, conquanto necessários,
pouco efeito terão na produtivi-
dade e no crescimento do país co-
mo um todo. O problema é que a
produtividade no setor de servi-
ços é muito baixa no Brasil. En-
quanto a produtividade dos tra-
balhadores agrícolas brasileiros
já atingiu 50% dos seus equiva-
lentes americanos, na indústria
ela equivale a 20% e nos serviços é
de apenas 10%. Como o setor de
serviços foi aumentando sua par-
ticipação no emprego, o cresci-
mento da produtividade na agri-
cultura e na indústria não se refle-
tiu totalmente na economia É por

isso que nosso PIB per capita é
apenas 20% do americano.

Vale notar que a perda de em-
pregos na agricultura não impe-
diu que ela se tornasse a principal
fonte de recursos de exportação
hoje em dia. Ao concentrar-se nos
produtos em que o Brasil tem van-
tagens comparativas e produzir
inovações constantes nas técnicas
produtivas, a agricultura superou
o custo Brasil e (com forte ajuda da
China) tem contribuído muito pa-
ra a geração de divisas. A indústria
deveria fazer o mesmo.

O setor de serviços abrange,
além dos serviços pessoais, comér-
cio, bancos, comunicações, trans-
porte e setor público. Aumentos de
produtividade nesses setores, além
de afetarem diretamente a econo-
mia como um todo, têm impactos
importantes na indústria e agri-
cultura, que dependem de energia,
transporte e educação eficientes.
Mas, como aumentar a produtivi-
dade do setor de serviços?

Grande parte dos trabalhado-
res no setor de serviços está em
pequenas empresas, muitas delas

A
s reformas do mercado
de trabalho recente-
mente anunciadas na
Itália e Espanha che-

gam bem atrasadas, mas colo-
cam os dois países na trilha certa
para um futuro mais próspero.
Portugal e Irlanda também vêm
adotando várias medidas acerta-
das. Tudo isso deve ser elogiado
como um benefício a mais para
toda a Europa. Nesse contexto, é
ainda mais lamentável que a
França, sob o suposto comando
de François Hollande, possa se
mover na direção contrária, que
possa buscar reverter as tímidas
reformas que Nicolas Sarkozy
conseguiu levar adiante.

Se o candidato do Partido So-
cialista à presidência for de fato
eleito e seguir o que vem anun-
ciando, ele deixará a França sob
risco de passar a ser vista, muito
rapidamente, como o país que
está assumindo o lugar que per-
tencia à Itália pré-Mario Monti.
Sim, “monsieur ” Hollande
apoiou as reformas no mercado
de trabalho alemão promovidas
pelo ex-primeiro-ministro do
país, Gerhard Schroeder, há mais
de dez anos, mas apenas com pa-
lavras. Essas medidas adotadas
pela Alemanha mostraram que o
desemprego pode ser derrubado
mesmo em meio a uma crise eco-
nômica mundial e mesmo em
uma economia com alto custo da
mão de obra.

Hollande, no entanto, não pa-
rece compreender que depender
de elevações ainda maiores dos
impostos foi exatamente o cami-
nho que os sociais-democratas
alemães, suas almas gêmeas
ideológicas, não seguiram. Basi-
camente, Schroeder percebeu
que, para a economia voltar a
crescer, a parcela do setor públi-
co no Produto Interno Bruto
(PIB) não podia ser aumentada
nem mais um pouco.

Os sociais-democratas lança-
ram e executaram, de fato, um
corajoso experimento social e
econômico. Demonstraram que
os partidos de esquerda podiam
perfeitamente tomar as medidas
acertadas para reestruturar e vol-
tar a dinamizar a economia na-
cional, com a redução de benefí-
cios e encolhimento do papel do
Estado na economia. No mínimo,
essa é a lição que Hollande deve-
ria aprender, especialmente ten-
do em vista que a participação do
setor público na economia fran-
cesa é consideravelmente maior
que a da Alemanha. Em vez disso,
ele opta por um caminho espe-
cial francês, argumentando, na

Em relação à reportagem “Grupo de
hackers ataca sites da TAM e da Gol”,
publicada ontem na página B17, o banco
Santander esclarece que não foi ataca-
do por nenhum grupo hacker no mês de
feve re i ro .

no setor informal ou no setor pú-
blico. Os métodos de gestão de
pessoal e de solução de proble-
mas nessas empresas são muito
antiquados. Basta entrar num bar
e pedir um café ou numa reparti-
ção pública para notarmos as ine-
ficiências por toda a parte. Se es-
ses trabalhadores fossem realoca-
dos para empresas maiores no se-
tor formal, tudo seria diferente.
Para que isso ocorra, o governo
deve fazer sua parte. É necessário
privatizar empresas, desregula-
mentar mercados, reformar as
leis trabalhistas, simplificar a es-
trutura tributária e qualificar ur-
gentemente os trabalhadores.

Em suma, a economia brasileira
de hoje depende muito do setor de
serviços e não há nada o que se
possa fazer quanto a isso. Apesar
de ter menos “status” do que os se-
tores altamente tecnológicos, o
crescimento do país sem inflação
vai depender do que ocorrer com a
produtividade nos serviços. Para
aumentar a produtividade, o go-
verno tem que fazer a sua parte.
Mas, para começar esse processo, é
necessário, antes de tudo, diagnos-
ticar corretamente o problema.

Naercio Menezes Filho, p rofe s s o r
titular - Cátedra IFB e coordenador do
Centro de Políticas Públicas do Insper, é
professor associado da FEA-USP e
escreve mensalmente às sextas-feiras
n a e rc i o a m f @ i n s p e r. e d u . b r

prática, que as leis econômicas
que se aplicam no resto do mun-
do não valem para a França.

Isso é ainda mais lamentável,
porque uma França na direção
errada, uma França que deseje
reabrir as negociações sobre o
pacto fiscal da União Europeia
(UE) e uma França que não corri-
ja suas escolhas do passado, na
melhor hipótese, está destinada
a atrasar o processo de reforma
europeu. O crescimento e os em-
pregos só voltarão ao país bem
mais tarde. Na pior, poderia
ameaçar paralisar o Banco Cen-
tral Europeu (BCE), que hoje, em
muitos sentidos, é o verdadeiro
motor da integração europeia.

Uma reviravolta como essa se-
ria duplamente lamentável, já
que Nicolas Sarkozy, pela TV fran-
cesa, recentemente aderiu à abor-
dagem alemã para os assuntos
sociais e econômicos. A primei-
ra-ministra da Alemanha, Mer-
kel, por sua vez, rompeu com pro-
tocolos do passado e declarou
disposição em fazer campanha a
favor do atual presidente francês
para ajudá-lo a se reeleger.

Qualquer um que conheça os al-
tos e baixos da história franco-ale-
mã admitirá que, sob qualquer as-
pecto, trata-se de uma aposta de
alto risco. Em um ano em que fran-
ceses e alemães se aproximam do
50 o aniversário de seu Tratado de
Amizade, a melhor evidência da
proximidade das relações entre os
dois países seria se “monsieur ”
Hollande, caso eleito, repensasse o
rumo de suas políticas.

Recentemente, até o Banco
Mundial, sob a égide de Bob

Zoellick, que pode ser caracteri-
zado mais como um crítico da
política econômica alemã do que
o contrário, declarou claramente
que países como a França vêm
elevando excessivamente os cus-
tos do mercado de trabalho, sen-
do que o número de horas traba-
lhadas é cada vez menor e os be-
nefícios pelo tempo de folga, ge-
nerosos demais. No caso da Fran-
ça, o Banco Mundial declara que
a estratégia não é sustentável em
uma economia mundial marca-
da cada vez mais pela concorrên-
cia entre fronteiras.

O pior sobre os pronuncia-
mentos de Hollande é que tra-
zem expectativas na população
francesa, que provavelmente fi-
cará dolorosamente desaponta-
da. Embora todas as críticas de
Hollande ao setor financeiro se-
jam justificadas, certamente essa
não é a raiz da falta de competiti-
vidade da França. E culpar os
bancos certamente não torna o
país mais responsável fiscalmen-
te a ponto de poder reduzir a ida-
de mínima de aposentadoria de
volta para os 60 anos, como Hol-
lande pretende fazer.

Se ele observasse as escolhas feitas
pelos sociais-democratas alemães
há dez anos, entenderia que não op-
taram pela abordagem sem motivo.
As reformas foram, e algumas delas
ainda são, extremamente dolorosas.
Mas não havia alternativa. Altos pa-
drões de vida precisam ser conquis-
tados, não apenas reivindicados.

Pelo mesmo motivo, na Euro-
pa de hoje, a batalha certamente
não se trata de tornar-se mais
“a l e m ã o”. Dizer isso mostra pro-

fundo engano sobre as realida-
des mundiais, em particular so-
bre as pressões competitivas que
emanam de uma economia glo-
bal que se integra rapidamente.

Se é possível culpar os ale-
mães de algo, então é por terem
mostrado disposição em aban-
donar qualquer atitude de supe-
rioridade e por terem percebido
que precisavam se adaptar. Os
alemães talvez possam ser des-
critos como a economia mais in-
ternacional da Europa, por sua
orientação às exportações e pe-
las reformas bem-sucedidas no
mercado de trabalho. Em minha
opinião, essa é a verdadeira for-
ma de liderança da Alemanha —
e a única relevante.

Quanto mais tempo a França
demorar para entrar a bordo do
que é uma visão, não alemã, mas
global da Europa, certamente pior
será para a França e para toda a Eu-
ropa. Podem contar, no entanto,
que os governos da Itália e Espa-
nha, concentrados em reformas,
não deixarão escapar nenhuma
oportunidade futura para ressal-
tar que estão avançando rapida-
mente à frente da França. Os dois
países já ganharam vantagens em
termos de flexibilidade do merca-
do de trabalho e em breve, é de se
esperar, também vão ganhar em
dinamismo econômico. ( Tr a d u ç ã o
de Sabino Ahumada)

Klaus F. Zimmermann é diretor do
Instituto de Estudos do Trabalho (IZA),
uma rede de pesquisas com mais de 1,1
mil economistas especializados na área
de trabalho por todo o mundo.
www.iza .org

Cartas de
Le i to re s

A França de Hollande: atrás da Itália?

Frase do dia

M a s s a c re
Onde está a Organização das Na-
ções Unidas (ONU) que não in-
tervém na carnificina protagoni-
zada pelo ditador sírio, Bashar
Assad contra o povo de seu país,
que já assassinou cerca de 20 mil
opositores ao seu “d e s g o v e r n o”
segundo a Anistia Internacional.
A pergunta que se faz hoje nos
quatros cantos do planeta é até
quando vai continuar o massa-
cre de civis na Síria sem que nada
seja feito para barrar a matança
de pessoas que lutam para tirar
do poder o tirano que está há
mais de 30 anos no poder. Até
quando russos e chineses vão
continuar dando apoio ao dita-
dor, impedindo que uma ação
dos Estados Unidos e do países
europeus intercedam inciviliza-
damente para tirar de uma vez
por toda Bashar do comando do
país e seja julgado pelo Tribunal
Penal Internacional (TPI) pelos
crimes que cometeu?
Turíbio Gasparetto
t u r i b i o l i b e rat to @ h ot m a i l . c o m

Juro imaginário
Venho transmitir minha satisfa-
ção ao ler o artigo “Intrincado ju-
ro imaginário” de Maria Clara do
Prado na edição de ontem. Ela
merece os parabéns, pois de-
monstrou que não come sanduí-
che requentado, que pensa por si
mesma e que não está sendo
guiada por ressentimentos, co-
mo quase todos que abordam
questões relativas ao Banco Cen-
tral. O salutar reencontro do
mundo financeiro com o lado
real da Economia começa com a
crítica dos conceitos e ferramen-
tas que são construídas a esmo
para criar uma armadura corpo-
rativista cuja finalidade é alar-
dear o “quem entende disto so-
mos nós”. Todos os que falam em
taxa neutra devem ler esse arti-
go, pois ali está delimitada a sua
utilidade, que não é muita...
Rui Guilherme Granziera
ruiguig@gmail.com

Ficha limpa
Desta vez, nem aquela redação
dúbia colocada em seu texto pe-
lo senador Francisco Dornelles
atrapalhou a aplicação da Lei da
Ficha Limpa. Parabéns aos minis-
tros que votaram com o povo.
Foram votos pela democracia e
pela moralidade. O Brasil penho-
radamente agradece o início de
novos tempos nas eleições.
Ronaldo Gomes Ferraz
ro n fe r ra z @ g l o b o . c o m

�

Essa questão nem precisaria de
lei se os partidos e os eleitores fi-
zessem o julgamento, não votan-
do em fichas sujas. O eleitor e as
direções partidárias precisam as-
sumir suas responsabilidades.
Uriel Villas Boa
urielvillasboas @yahoo.com.br

Quanto mais tempo
Paris demorar para
entrar a bordo do que é
uma visão global da
Europa, pior para o país.
Os governos da Itália e
Espanha não deixarão
escapar nenhuma
oportunidade futura
para ressaltar que estão
avançando rapidamente
à sua frente.

Opinião

Correspondências para
Av. Francisco Matarazzo, 1.500 -
Torre New York - CEP 05001-100 -
Água Branca - SP ou para
cartas@valor.com.br, com nome,
endereço e telefone. Os textos
poderão ser editados.
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