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É um fato absolutamente natural que nos processos sucessórios cada candidato 
procure valorizar suas eventuais virtudes e transformar em defeitos as possíveis 
virtudes de cada um de seus adversários. Essa estratégia encontra os seus limites na 
tentativa de desconstruir o passado tentando fazer dele tabula rasa. O problema é 
que ela é de baixa credibilidade. Mesmo os cidadãos mais simples e menos 
afortunados sentem a sua vida como um processo sem descontinuidade. 

 

É fato, por exemplo, que o governo Lula com seus programas sociais e condições de 
crescimento favoráveis, consolidou: 1º ) a construção de uma importante classe 
média (mais 30 milhões de cidadãos) que ajudou a formação de um significativo 
mercado interno; e 2º ) a redução da pobreza absoluta (menos 20 milhões de 
cidadãos). É preciso reconhecer, entretanto, que isso só foi possível pela acumulação 
de condições construídas no passado: 1º ) a Constituição de 1988; 2º ) o atabalhoado 
destravamento da economia no governo Collor; 3º ) o suporte e sucesso do Plano Real 
com Itamar Franco; 4º ) a continuidade da política econômica no governo FHC; 5º) a 
sua dramática afirmação no início do atual governo; e 6º ) à intuição do presidente 
Lula que o Brasil ansiava por mais igualdade de oportunidade e um crescimento 
econômico mais robusto. 

É inegável que a Constituição de 1988, a despeito de algumas generosas tentativas de 
violar as identidades da Contabilidade Nacional, "revelou" as preferências da 
sociedade brasileira. A partir dela, aos trancos e barrancos, fomos aperfeiçoando 
nossas instituições. Com a Lei de Responsabilidade Fiscal transformamos o Brasil. 
Colocamos o equilíbrio fiscal e o controle do endividamento público no topo da lista 
de prioridades e, com isso, construímos uma "área monetária ótima". Foram esses 
movimentos que tornaram possível perseguir o equilíbrio monetário pela ação de um 
Banco Central operacionalmente autônomo. 

Toda essa evolução favorável não foi capaz, entretanto, de nos livrar da "maldição" 
do desequilíbrio externo. No governo FHC acumulamos quase US$ 190 bilhões de 
déficit em conta corrente. Fomos, às pressas, pedir socorro ao FMI duas vezes (1998 
e 2002), para completar processos sucessórios que teriam terminado em desastre se 
realizados sob um regime de "default". A nossa dependência externa foi apenas 
amainada pelo "bônus" da expansão da economia e do comércio mundiais a partir de 
2003. Hoje temos US$ 250 bilhões de reservas, mas nossas exportações continuam 



sendo míseros 1,3% do total mundial, a mesma do período 1980-84. Isso revela a 
incompetência da nossa política cambial dos últimos 25 anos. 

Entre 2008 e 2010 (até março) voltamos a acumular um déficit em contas correntes 
de UA$ 64 bilhões. De abril até o fim deste ano o déficit previsto é de US$ 38 bilhões. 

Para 2011 as mais conservadoras previsões são da ordem de um déficit de US$ 60 
bilhões. A situação hoje é menos preocupante porque recebemos outro "bônus". 
Agora da natureza, o pré-sal, que em 2014 deixará um saldo exportável de petróleo. 
De qualquer forma é preciso rever nossa política de câmbio se não quisermos destruir 
os sofisticados setores industrial e de serviços que construímos. 

Ainda que pareça difícil entender, isso tem muito a ver com dois outros graves 
problemas que nos esperam: o envelhecimento demográfico e a necessidade de 
prover recursos para atender à Previdência Social. A tabela abaixo revela as 
previsões de crescimento de nossa população entre 2008 e 2030. Como vemos, temos 
de providenciar emprego de boa qualidade para 151 milhões de brasileiros (216,4 x 
0,697) o que não faremos se não cuidarmos dos setores industrial e de serviços, além 
de continuarmos a aproveitar nossas vantagens no agronegócio. 

No processo eleitoral de 2010 a construção coletiva está dada. Não importa mais. O 
que interessa é saber como cada candidato pretende resolver os novos problemas que 
nos esperam na esquina... 

Antonio Delfim Netto é professor emérito da FEA-USP, ex-ministro da Fazenda, 
Agricultura e Planejamento. 

 


