
É tempo de colocar a questão da Embraer em pratos limpos, cuidar da montanha de dinheiro público investido na 
Empresa, evitar terminantemente sua evasão e prevenir que a finalidade desse investimento seja preenchida. O Brasil 
é um país economicamente travado, afeito quanto ao mercado internacional a práticas que chegam a beirar a falta de 
educação, fechando-nos seletivamente; precisa desregulamentar até o ponto em que o controle das carteiras não seja 
prejudicado. Não precisa de abertura, que já somos uma Economia aberta; se escancarar a porta seremos engolidos 
pela necessidade quase desesperada de exportar desse ou daquele país do Atlântico Norte que, embora alguns 
espasmos, chegou economicamente ao ponto-limite. Cada facilitação generosa levará os nossos dólares e os nossos já 
escassos empregos. É a nossa Economia que precisa ser destravada, não a dos outros; não faz tanto tempo assim, 
tivemos praticamente pleno emprego  e padecemos da escassez de mão de obra. Não custa ter isso em mente.

A nossa situação econômica é rigorosamente incerta a despeito do foguetório partido das mesmas fontes de sempre.
O crédito para capital de giro é um pesadelo para os homens de negócios, nada lhes aproveitando a redução dos juros 
quando, pela falta de capital de giro, escasso e difícil de obter, têm dificuldades para produzir o que lhes é 
encomendado. Sem falar-se no fato de que parte significativa das Empresas está operando sob forte risco de 
insolvência. De que adianta o juro baixo para o consumo, se o segmento econômico respectivo não consegue produzir
os itens demandados na proporção adequada? Vamos ser claros, a Economia, em seus fundamentos, descontadas as 
perfumarias, está uma bagunça, amarrada e impotente. (04 de Outubro de 2017)

O petróleo explodia terra acima no recôncavo baiano, os mandarins subiram o tom e aumentaram a pressão negando
a existência do óleo no país, brasileiros de  verdade entraram na luta, Monteiro Lobato engajou-se. Ante a evidência  
inafastável e a disposição brasileira de, mais uma vez, não se deixar enganar, a estratégia mudou; nossas jazidas 
petrolíferas deveriam ser exploradas por empresas estrangeiras. A luta recrudesceu, um governo para o Brasil 
posicionou-se, surgiu a Petrobras, que tinha, como tem, de ser estatal num país com grupos de mandarins sensíveis à 
entrega das riquezas do país. Ser estatal dificulta as coisas para eles. De cerca de um ano e meio para cá, jazidas do 
pré-sal, na nossa plataforma marítima, entraram na pauta de entregas, bilhões de barris de óleo. O nosso petróleo será 
explorado por terceiros, produzido a qualquer coisa como 6 (seis), sete (sete), 8 (oito) dólares o barril, que nós 
recompraremos pela cotação internacional, hoje acima de 70 (setenta) dólares. Esse escândalo nem é mais entrega, é 
um real estupro do país, tem de ser revisto.

Do jeito que as coisas estão, nossas exportações não têm futuro, logo, a expansão do nosso espectro industrial, 
logo, o emprego, não têm futuro. As exportações, esbarrando no teto da incompetência e dos interesses, não 
propiciando a mais intensa movimentação de riquezas, manterá inibido o mercado interno que, por sua vez, não 
assumirá o seu papel natural de grande consumidor e motor do consumo, que move a industrialização, o emprego, os 
serviços e as atividades paralelas e correlatas, disparando a Economia do país. Os mandarins nos querem um país 
agrário, com um mínimo de indústria e com o máximo de tecnologia obsoleta, importando o que quer compreenda 
tecnologia avançada. Temos de sair do isolamento econômico regulatório para o campo econômico globalizado, 
precisamos deixar o primarismo econômico interno e especialmente nosso comportamento selvagem externo para 
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usufruir das vantagens de um comércio exterior civilizado, produtivo e lucrativo, não fazer regra dos acordos 
regulatórios engessadores, reduzir a rigidez limitadora e ingressar no terreno das práticas sérias e saudáveis, 
exemplarmente alinhadas nas convenções internacionais do mundo civilizado, afastando desse modo os mandarins, a 
quererem o Brasil de cabeça e modos grosseiros, como são as suas próprias cabeças e modos. É imperativo 
desligarmo-nos das nossas origens, nefastas e desonestas, interesseiras e fingidas. Há algum país oriundo do mesmo 
tronco que o Brasil a ter alcançado padrões gerais aceitáveis, satisfatórios, não apenas em suas elites, mas na 
população como um todo? Temos alguns bons instrumentos, mas precisamos de mais, muito mais, aos quais apenas 
chegaremos se afastarmos de nós o cálice amargo da nossa bagagem histórica, dos seus agentes, e nos empenharmos 
em comportamentos civilizados econômicos, comerciais e gerais, internos e externos. Os mandarins nada têm a 
oferecer nesse quesito, ainda se querem os donos do pedaço; foram, são e sempre serão capazes de muita coisa feia 
para manter o statu quo. É urgentemente necessário aprender a dizer-lhes não, deixar de ser o yes-man a quem estão 
habituados. Sem isso, sem desconstruir o projeto dos mandarins, continuaremos a ser os selvagens do juízo que 
sempre fizeram de nós e ampliaremos a Reserva já estabelecida. Ninguém fala dos nossos milhões de desempregados, 
dos desesperançados da busca do emprego. Isso não interessa aos mandarins, para eles é perfeitamente natural; de 
fato, “essa gente”, como é da sua expressão, para eles nunca existiu. (19 de Junho de 1918)

Temos no DNA a marca do colonizador: viver às expensas da colônia. Já se abordou aqui questões essenciais para o 
estabelecimento do país como candidato ao desenvolvimento sustentado, duas vertentes bem definidas: a 
Administração Pública e o empresariado.

Não chegaremos a lugar nenhum com a observada escassez de mão de obra qualificada, estradas, portos, energia, 
carga trabalhista e fiscal que estão aí, assim como a muito pouco além do que temos poderemos aspirar se os nossos 
homens de negócios não implementarem as políticas empresariais necessárias à ultrapassagem dos termos médios 
alcançados pela nossa economia.

Está mais do que na hora dos empresários afeitos à prática aposentarem o pires historicamente estendido para 
recolher as benesses circunstanciais concedidas pela Administração para facilitar-lhes a vida, de seguir o exemplo da 
indústria do calçado que, em última análise, por questão pura de sobrevivência, partiu para a modernização do seus 
equipamentos, para a racionalização dos meios de produção, para a adoção de modernos princípios administrativos, 
para a redução dos custos e melhoria de qualidade que lhe estão devolvendo a competitividade.

Corremos o sério risco de estacionar no patamar em que estamos pela absoluta falta de capacidade de crescer 
solidamente, com fundamentos próprios. Se e quando os dois lados do Atlântico Norte voltarem ao seu patamar 
econômico habitual, deixaremos de ser os queridinhos da vez porque todo esse frenesi apenas se manifesta por 
absoluta falta de alternativa para os grandes capitais internacionais. Pode ser muito dura a volta à nossa realidade. Já 
vimos esse filme antes. ( 28 de Março de 2012)

Você já se perguntou o que acontecerá quando terminar o desmonte de nossas montanhas de ferro, cair a nossa 
capacidade de produzir petróleo e, livre-nos Deus, diminuir, pelos imponderáveis da Natureza, a nossa produção 
agrícola? Os senhores da vida e da morte estão loucos para arranjar um jeito de poluir de uma só tacada todo o planeta,
isso se não conseguirem destruí-lo de vez. 1 trilhão e 500 bilhões de dólares só para este  ano de 2018. Muito bem, 
você já se perguntou? Não? Eu vivo pensando nisso. Quer saber, de saída, o que acontecerá? Os produtos de 
qualidade média para boa acompanharão os de melhor qualidade nas exportações; tudo o que prestar será exportado. 
Para fazer divisas? Não, para pagar contas. Internamente ficaremos com o restolho para mal nos alimentarmos. 
Sinistrose? Não! O que será dos brasileiros do futuro? Ou eles não têm futuro? Há países que  até derrubaram 
florestas, mas mantiveram os produtos primários, mantendo, assim, sua capacidade de produção e sobrevivência, 
protegeram os seus habitantes do futuro, não lhes venderam a sorte para pagar oportunistas e aproveitadores. E até 
replantaram as árvores que derrubaram. Tornaram-se potências. E dão-se o luxo de constituírem provisões futuras em
outros países! Sabe por quê? Por administrarem bem os seus recursos, não os dilapidando, tornando-se por isso 
fortes, muito fortes, em todos os sentidos. E nós, o que fazemos? 

O que acontecerá com o Brasil, com as nossas águas, com a nossa Amazônia, com toda a Amazônia, a considerar 
neste último caso o que já está acontecendo? Cogita-se a Embraer passando para o domínio estrangeiro, balões de 
ensaios já estão sendo convenientemente soltos no ar, aplicação de termômetro, a União tem de concordar. 
Eletrobrás. Aeronáutica e energia são estratégicas. O grau de desnacionalização do nosso parque industrial é 
assustador. Capricha-se para que o Brasil não se equipe, para que os brasileiros não constituam meios de defesa; 
chegará o tempo de serem enxotados do seu próprio país? Não é piada, tremo ao pensar nisso, não jogados no mar,  
necessariamente, mas confinados no que temos de mais árido e inóspito, as melhores regiões e cidades reservadas 
para usufruto de gentes especiais, as gentes não especiais reservadas para as funções inferiores, a serem especificadas 
pelas gentes especiais e seus experts. Isso é fantasia, alucinação, teoria da conspiração, chavões usados sempre que 



alguém toca em pontos sensíveis? Há quem não queira a população em geral pensando nessas coisas, sempre tentando
impedir sejam ditas, divulgadas, consideradas, comentadas.

Continuam-se a buscar fundos para manter os nossos absurdos estruturais, os altos e improdutivos custos que nos 
têm arruinado. Desmontamos com mais velocidade no afã de pagar e se gastar mais e mais. Déficits monstruosos nos 
acenam a insolvência; a palavra para definir o estágio seguinte é impronunciável. Ela é sugerida por nossas 
perspectivas.

Um toque nos discursos desatualizados: Não há mais espaços para o a repetitiva questão das privatizações, há que se 
fazer funcionar adequadamente, com quadros enxutos e profissionais, o que temos. Tudo o que não é estatal no Brasil 
fica perigosamente exposto a circunstâncias, olha o que está acontecendo com Embraer!  O Brasil precisa de quem 
saiba fazer boa política, não essa política que aí está, precisa de quem saiba de administrar e, muito especialmente, de 
quem saiba estabelecer prioridades, notadamente quanto às atividades de algum modo estratégicas. Praticamente, já 
perdemos o bonde da história, mas sempre é tempo de começarmos a nos preservar.

Embora aparentemente descartada, vale insistir; não aprovem, senhores, qualquer reforma da Previdência enquanto 
contas não forem prestadas, centavo por centavo, do que tem sido feito nos últimos três anos com o que foi arrecadado
a esse título; façam leis, isso sim, para começar a demolir o pesado fardo que o país carrega sem forças para fazê-lo. 
Preserve-se o Artigo 5° da Constituição Federal e revejam-se por intermédio de uma Constituinte todas as estruturas 
existentes, adequando-as às nossas realidades, às nossas condições reais. É questão de sobrevivência. (19 de Fevereiro de 
2018)

Existe uma clara linha divisória, nem sempre percebida nitidamente, entre a moral 
e o moralismo. Aquela, grosso modo, revela um conjunto de valores e princípios 
que deve reger a conduta humana, variando no espaço e no tempo. Todas as 
sociedades, em algum momento de sua história, adotaram determinadas normas 
de comportamento, não raro resultantes de práticas multisseculares, as quais 
reputaram essenciais para a convivência harmônica de seus integrantes.
Embora destituída de sanções materiais, a moral corresponde a um código de 
procedimentos que sujeita os transgressores à reprovação, velada ou explícita, dos
membros da coletividade a que pertencem, acarretando, por vezes, a própria
exclusão dos recalcitrantes de seu convívio. 
Já o moralismo representa uma espécie de patologia da moral. Enquanto nesta há 
um certo consenso das pessoas no tocante à distinção entre o certo e o errado, no 
moralismo alguns poucos buscam impor aos outros seus padrões morais 
singulares, circunscritos a certa época, religião, seita ou ideologia. Os que 
discordam são atacados por meio de injúrias, calúnias ou difamações e até 
agressões corporais. No limite, são fisicamente eliminados. Paradoxalmente, quase
sempre os moralistas deixam de praticar aquilo que exigem dos demais.
(Ricardo Lewandowski – Ministro do Supremo Tribunal Federal – Trecho de entrevista 
concedida à Tribuna do Advogado, órgão oficial da Seccional do Estado do Rio de Janeiro da 
Ordem dos Advogados do Brasil (OABRJ), Junho de 2018, páginas 06 e 07).

Eu estou lendo “Après le concile de Trente, La RESTAURATION catholique/1563-1648”. Léopold Willaert, o 
autor, traz à baila a parábola da figueira (Lucas, XIII, 07-09), registrando: 

Diante da árvore doente da Igreja, duas atitudes, duas escolas, querem, 
de modo passional, restaurar-lhe a saúde: uns, pessimistas impacientes,
angustiados com a planta que julgam envenenada, ordenam, como o 
proprietário da figueira: « Cortem-na logo! ». Ou, ao menos, para 
restaurar as raízes sadias, querem cortar a árvore ao rés do chão. Ou 
ainda, para continuar a parábola, pretendem curar a árvore, nela  
enxertando algo que lhe é estranho. Os outros, confiantes no futuro e na 
sua seiva, respondem como o vinhateiro. « Deixem-na um pouco mais. 
Eu (sic) a adubarei… Talvez ela dê  frutos no próximo ano. » (Op. Cit. pg.
21 ao início – Tradução minha)

À guisa de orientação, reproduzo Lucas, XIII, 7-9:

Na Bíblia de Jerusalém:
Então disse ao vinhateiro: ‘Há três anos que venho buscar frutos nesta figueira e não 
encontro. Corta-a; por que há de tornar a terra infrutífera?’ Ele, porém, respondeu: 
‘Senhor, deixa-a ainda este ano para que cave ao redor e coloque adubo. Depois, talvez, 
dê frutos… Caso contrário, tu a cortarás’.

Em João Ferreira de Almeida:
7 – Pelo que disse ao vinhateiro: ‘Há três anos venho procurar fruto nesta figueira, e não 
acho; pode corta-la; para que está ela ainda ocupando inutilmente a terra?
8 – Ele, porém, respondeu: Senhor, deixa-a ainda este ano, até que eu escave ao redor 
dela e lhe ponha estrume.
9 – Se vier a dar fruto, bem está; se não, mandarás corta-la.

Sábio o vinhateiro. Assoma o desejo e prática de benefícios sem esforços, a ânsia por frutos sem trabalho, sem 



adubar a figueira; antes, o adubo é colocado em árvores que dele não necessitam de fato. Comandos adequados 
deveriam ser providos, além de recursos para o seu implemento. É mais fácil para a incúria cortar as figueiras não 
adubadas, que por falta dos meios corretos, não dão frutos. Isso atende melhor a propósitos e interesses estranhos ao 
modo natural de existência das coisas.

Deve prevalecer o que é relevante de verdade: Neste começo de semana avultou a votação da desoneração de 11 
(onze) setores da Economia. 

Por primeiro, há de observar-se, com base nas renúncias de receita já existentes, a par de outros benefícios ao 
empresariado — um polpudo percentual do PIB —, que essas desonerações tornam-se permanentes, transferindo 
dinheiro do contribuinte, do cidadão sem emprego e desiludido de consegui-lo, dolorosamente pago no bojo do 
preço quando, e se, consegue comprar, por exemplo, um pouco de arroz e feijão, para os senhores da Economia, 
ampliando a concentração de renda, alargando as distâncias sociais e empurrando mais para baixo do abismo já  
existente as camadas menos favorecidas da Sociedade.

Assistência aos empresários se deve dar com condições operacionais adequadas e baixos juros, havendo estes 
últimos, em termos de Brasil, já caído a patamares razoáveis. Tais juros baixos não chegam à Economia porque os 
bancos, a pretextos diversos,  não deixam. A Administração tem mecanismos suficientes para força-los a repassar ao 
mercado as Taxas do Comitê de Política Monetária, mas, inexplicavelmente, não os utiliza, transformando as reduções
SELIC em miragens, puro estardalhaço promocional. Daqui a pouco voltarão as cantilenas da Previdência, quando 
todos os recursos de que o país precisa para cobrir o seu déficit está na transferência de riqueza dos pobres para os 
ricos por conta de desonerações e vantagens diversas, que, sob ótica elitista, equivocada e distorcida devem ser 
financiadas com mais sacrifícios da população.

E ainda com vistas ao artigo anterior, ademais de tratar-se de assunto recorrente no blog pela perversidade do seu 
tema, a recente decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo no sentido de negar a esterilização de uma senhora sem 
teto, dá a medida da brutalidade com que são tratados os segmentos inferiores da elitista Sociedade brasileira. O 
escopo do pedido, negado pelo Judiciário, é confirmação da crueldade e desumanidade oficial contra os desassistidos. 
A Reserva de selvagens, assim entendida pela minoria que detém o prestígio e o domínio econômico sobre o país, de 
populações já sem saúde e faminta — de onde os salões perfumados dessa minoria pensam que os desesperançados de
buscar trabalho, milhões deles, tiram recursos para comer e dar de comer decentemente aos seus dependentes? —, à solta por 
ruas, bairros e favelas sem qualquer assistência direta e efetiva, já, também, não fora a proteção do Judiciário, não 
teriam direito, à luz de certa ótica, sobre o próprio corpo; querem-na esterilizar à força, brutalmente, à pretensão de 
medida socialmente justa. Uma aberração, como definida a questão pelo último refúgio das cidadãs e cidadãos 
espoliados dos seus mais elementares direitos.

A constatação, como da epígrafe: Paradoxalmente, quase sempre os moralistas deixam de praticar aquilo que exigem
dos demais. (28 de Junho de 2018)

O desenvolvimento econômico tem seus limites e condicionamentos, um deles, enunciado por Thomas Robert 
Malthus, primeiro professor de Economia da história, angustiante: A capacidade de multiplicação das populações é 
indefinidamente maior do que a capacidade da terra de produzir comida para o homem. 

A tecnologia pode ajudar nesse quesito, mas ela não está de modo nenhum à venda ali, na primeira esquina, ou em 
qualquer outro lugar, salvo as mais corriqueiras. As tecnologias realmente valiosas são reservadas por quem as detém 
para um futuro à vista, perfeitamente previsível, quase deparável. Muito mais do que de ordinário se propaga, as 
Economias mais avançadas estacionaram pela ausência de meios para se expandirem no ritmo do crescimento das suas 
populações; não se fala aqui, de início, em falta de alimentos, mas da impossibilidade de manterem o padrão de seus 
povos e isso gerará consequências, chega, mesmo, a parecer um caminho sem volta. 

Os países de grandes Economias não estão acumulando tanto poder para nada.
O problema não é localizado, nem pretérito, os estragos de 2008 ainda batem à porta. Foi um sinalizador. Há riscos 

de uma idade de trevas provocada por desacertos econômicos globais e seus imprevisíveis desdobramentos? Há, 
concreta e definitivamente há.

Falando claro e recusando a falaciosa justificativa de que a verdade provocará pânico, a economia ocidental como um 
todo já está em estado de pré-insolvência, alguns países já estão tecnicamente insolventes. Independentemente do que 
possam manifestar as Agências de Risco, e as há com o passivo da eclosão da crise de 2008 — não se podendo deixar de 
imaginar na matéria acentuado sabor político —, os seus títulos já não têm valor cheio; com o passar do tempo deverão 
ser negociados com forte deságio. Mantendo o exemplo, há dinheiro para adquiri-los, com algum esforço, mas há. 
Reduz-se a dívida de 1 PIB em um terço ― à metade, quem sabe? ―, tornando-a administrável; tudo ficará bem em 
casa, mas, e os outros? Bem, os seus países são problemas deles; um país não tem amigos, tem interesses, lembra–se? 
Como aconteceu ao fim da segunda guerra, haverá uma consequente perversa: Emergirá da crise global um poder 
mundial econômico absoluto e muito bem armado que canibalizará naturalmente, de formas diversas, as demais 
Economias, um poder muito sensível ao mercado, com a experiência de um século e um quarto em domesticá-lo e 



mantê-lo a seus pés, cheio de encantamento, cativo e feliz, somente três grandes economias, além delas uma outra, 
igualmente bem armada, embora nem tão forte economicamente falando, e outras em formação, essa e aquela já não 
mais em estado incipiente, 4 potências hegemônicas, uma continental, o domínio econômico absoluto direcionado 
para o domínio político, viés de poder que produzirá dominação cultural, ressentimentos, ataques e ódios, uma 
torrente de retaliações, todo o resto periferia em um mundo convertido em barril de pólvora com estopins diversos em 
condições de explodi–lo. Isso não acontece da noite para o dia, é um processo, longo, que pode muito bem já se haver 
iniciado. 

Sinistrose? O mundo estará saudável se analisado sob o prisma econômico/social? Há reais perspectivas de 
recuperação, quer sob os pressupostos da teoria econômica, quer de acordo com o panorama descortinado? As 
populações aumentam sem parar, grandes cidades, de países fortes, em pedaços, populações se evadindo, 
remanescendo guetos de luxo, senhores respeitáveis postulando cargos de poder sob o argumento da construção de 
muros, concreto, para deixar do lado de fora, de uma vez, e já, quem simplesmente está lutando para sobreviver, a 
medida em si não assustando por apenas materializar uma tendência, mas a declaração final e expressa de que os outros 
não importam, absolutamente, o drama dos refugiados na Europa dispensando comentários mais extensos. O clima 
parece ser de salve–se quem puder e isso não é bom, nada bom!

As Economias menores precisam preparar seu futuro, fazer o esforço e o sacrifício que houver de ser feito para se 
associarem, criarem seu próprio sistema de financiamento, como BRICS, porque, no quadro que se desenha, não terão 
vez, dignidades literalmente à venda em troca de financiamentos, de dinheiro, do que comer. Perscrutemos com cuidado
o que temos à frente e tenhamos olhos para ver que o mundo está lidando com gente competente no que faz, um plano 
de longuíssimo prazo executado com paciência, sem medir sacrifĩcios, uma linha traçada e seguida com rigor e nenhuma
complacência. Como escrevi, quando o macaco desceu da árvore para se fazer humano levou com ele a lei da selva, que o
orientou em sua caminhada em direção à civilização, deixando pelo caminho apenas bocados de sua selvageria. A lei da 
selva está sendo aplicada com frequência, intensidade, fúria e indiferença crescentes. (20 de Setembro de 2015)

Por que o Brasil caminha aos solavancos? Qual o real tamanho de sua Economia e em qual dos seus fundamentos 
deve ser buscado o ponto de partida para sua reciclagem, não para sua recuperação? Do modo como têm as coisas sido
colocadas, tudo não passaria de investimentos. Uma análise mais detida, porém, sugere não ser esse o caminho para 
colocá-la de forma sustentada entre as grandes Economias mundiais. Investimentos esparsos, sem um plano de 
desenvolvimento integrado, apenas nos levariam de volta aos velhos erros e instabilidades. E nem se fale em 
comprometimento da estrutura econômica por conta de má gestão anterior; nunca tivemos uma Economia 
verdadeiramente estruturada, sempre estivemos expostos a chuvas e trovoadas e sempre se disse, com propriedade, 
que basta a Economia internacional dar um espirro que a nossa contrai pneumonia. Tivemos uma fase de bons 
fundamentos, é verdade, uma construção, todavia, sobre areia; quando a maré vazante levou os capitais flutuantes que 
de várias maneiras os alimentavam para outros portos voltamos às incertezas de sempre. O desinvestimento, por outro
lado, desativou mecanismos do mercado interno acionados com bastante acerto e responsáveis pela manutenção, 
durante algum tempo, da atividade econômica em níveis razoáveis, quando outros elementos concorrentes já 
demonstravam falta de fôlego. 

Não chegamos onde estamos por causa de distorções laborais; o problema, a questão, é bem mais profunda e 
arraigada, muita coisa precisa ser revista antes de quaisquer reformas impactantes uma vez que as mazelas e distorções
que tais reformas pretensamente corrigiriam decorrem do modelo cultural, de amplo espectro. Não somos, 
definitivamente, um Estado capitalista, não fomos educados, treinados ou estruturados nesse sentido; soluções 
capitalistas, portanto, especialmente se aplicadas de afogadilho, mergulharão o país em incertezas e na frustração 
popular, que não pode ser combatida com força e autoritarismo, a solução, parece, preferida de parcelas das gentes. 
Soluções capitalistas não funcionam num país agrícola, exportaor de matérias prima, commodities, deficientemente 
educado e real candidato a retornar às linhas de pobreza e níveis abaixo delas, característicos de sua história. 

Como medir a Economia brasileira em dólares? Da noite para o dia pode instalar-se uma de nossas crises cíclicas, 
recorrentes, o dólar dispara, dobra sua cotação média e o PIB cai pela metade. Em termos, e não por acaso, não é isso, 
de certo modo, o que está ocorrendo? Medir o PIB em dólares é para Economias estáveis geridas por Quadros 
Nacionais maduros. No caso do Brasil atual, as idas e vindas, como as recentíssimas questões do currículo do ensino 
médio e das reformas trabalhista e previdenciária, deixam todos de cabelos em pé, não pelos adiamentos em si, mas 
pela administração pelo método da tentativa autossuficiente que coloca frente à Sociedade um grande ponto de 
interrogação quanto à segurança das medidas que vierem a ser tomadas, sem falar de manifestações produzidas em 
foros internacionais. É preciso saber brincar; problemas surgem se só se sabe brincar quando se é dono do brinquedo 
e parte-se para tomar o brinquedo dos outros. O perigo está em que o novo dono do brinquedo pode cansar-se de 
brincar em conjunto, colocá-lo debaixo do braço e partir para brincar sozinho ou só com os seus amigos do peito. 

Em Reais, o PIB nominal brasileiro evoluiu, base Dezembro, de 1,491 trilhão em 2002, para 1,720 trilhão em 
2003 e 3,887 trilhões em 2010; alcançou 4,375 trilhões em 2011, chegando a 5,904 trilhões em 2015. O dólar 
médio/compra, base 16 de Dezembro, oscilou de 3,595 Reais em 2002 para 2,936 Reais em 2003; cravou 1,8560 



Reais em 2011 e 3,921 Reais em 2015 (Fonte: Portal Brasil). As cotações de 2002 e 2015 não se equivaleram, mas 
estiveram em patamares algo próximos, com a diferença de que em Dezembro de 2015 o país já vivia uma crise 
política desestabilizadora em pleno desenvolvimento, enquanto em Dezembro de 2002 a alta cotação do dólar deveu-
se à insegurança econômica interna, à falta de perspectivas e a dependência do exterior quase absoluta da Economia.  

Em Maio de 2016 tínhamos as atividades agrícolas em pleno desenvolvimento e bem assistidas; em Julho, juros e 
inflação estavam em baixa, tendência já revelada em Maio. A dívida externa bruta de longo prazo alcançava 338,1 
bilhões de USD, perfeitamente administrável, com reservas internacionais no conceito de liquidez alcançando 377,5 
bilhões de USD, e as transações correntes apresentando um déficit de 4,1 bilhões de USD, acumulado nos doze 
meses anteriores em 27,9 bilhões de USD, ou 1,57 do PIB (Fonte: Banco Central). Em suma, tínhamos um quadro 
razoavelmente confortável, nada que justificasse extremos de comportamento. 

Os dez maiores PIB’s do planeta formaram em 2015 o seguinte quadro em trilhões de USD: 

USA 17.947
China 10.983
Japão   4.123 
Alemanha    3.358
Reino Unido   2.849 
França      2.422
India     2.091 
Itália     1.816 
Brasil      1.773
Canadá     1.552 

 
India, Brasil e Rússia perdem muito da expressão no cálculo do PIB per capita. É a partir daí que a Economia 

brasileira tem de ser equacionada e daí a necessidade de revisão geral das estruturas e deficiências internas antes da 
adoção de medidas extremas e casuísticas. O problema crucial é de produtividade, logo, de substância, que o mero
laborar nos erros históricos não resolverá. 

Os questionamentos acima não surgem do ponto de vista do capitalismo, mas a partir de preceitos econômicos 
básicos e, essencialmente, do ponto de vista democrático. O capitalista não é necessariamente um democrata, é um 
capitalista, a quem não importa, absolutamente, paz e justiça social, o desenvolvimento sustentado dos países nos 
quais aplica os seus recursos; quer, apenas, oportunidades de negócios. Em boa medida, se for necessário, para obtê-
los, aplicar métodos ainda que não inteiramente ortodoxos ele o fará para remover eventuais entraves ao seu negócio 
de procurar negócios, irrelevante o que, ou quem, sejam esses entraves. Aqui, o foco é a pessoa física do capitalista, 
mas não se pode esquecer, por coerência, do Capitalismo de Estado. Só uma coisa os detém: A falta de segurança para 
suas aplicações. 

Em se tratando de países, segurança não funciona conceitualmente, mas sob um conjunto de fatos concorrentes da 
estabilidade institucional e administrativa com as cores dos seus gráficos, na ausência da tradição um toque de 
civilização, quando nada pelos seus efeitos práticos em face da comunidade internacional e suas várias tendências. A 
segurança efetiva, na hipótese, começa pela Administração e pelas forças que a sustentam; palavras são apenas 
palavras, se valessem por si as convenções, tratados, acordos e contratos formais e escritos não seriam utilizados. O 
homem de negócios não é um tolo. 

É sem dúvida e inexato concluir que os esforços para estabelecer a falsa analogia entre a uússia 
Soviética e a Alemanha Nazista foi produto de uma distorção consciente por parte de líderes 
privados e governamentais Americanos. Muitos deles adotaram e usaram o argumento com toda a 
sinceridade. Simplesmente o aceitaram sem meditar detidamente sobre ele e independentemente de
uma avaliação crítica. Equivocados, entretanto, logica e factualmente, tais homens não foram 
hipocritas. Mas é também verdade que houve muitas pessoas decentes que partilharam a atitude do 
Senador Arthur K. Vandenberg; ele acreditava ser necessário  assustar com o inferno o povo 
Americano” como forma de obter sua aprovação e suporte efetivos para o tipo agressivo de política 
anti-soviética que desejava. Tais homens exageraram conscientemente, de um lado, e hiper-
simplificaram, de outro, para alcançar seus objetivos. O Senador Taft parece ter oferecido um 
julgamento consistente sobre aquela conduta; ele discorreu, em fala no Congresso sobre o 
Programa de uecuperação Europeia, que estava mais do que cansado de ter a ameaça uussa 
invocada como razão para fazer isso ou aquilo independentemente, ou não, de ser desejável ou 
necessário pelos seus proprios méritos. (William Appleman Williams, The Tragedy Of American 
Diplomacy, Edição do Quinquagésimo aniversário, W. W. Norton & Company, New York e 
Londres, pp. 239 ao final e 240 ao início, conclusão do parágrafo. Tradução e itálicos meus) 

Não temos, essencialmente, uma crise econômica, embora não padeçamos de uma crise psicológica; o que temos 
são as consequências de uma crise política não espontânea. A declaração em foro internacional de inaptidão para 



desempenhar papeis em roteiros dirigidos pela Constituição vai além das fronteiras e mazelas do país, sendo previsível
que a comunidade internacional se ponha em alerta e os olhos dos homens de negócios sejam ofuscados por intensa 
luz vermelha. A Constituição da República Federativa do Brasil regula nos seus Artigos 76 a 83 as funções do 
Presidente e do Vice-Presidente da República; o Artigo 84, em 27 Incisos e um parágrafo único, regula as atribuições 
do Presidente da República. As Vice-Presidências em todos os países democráticos são auxiliares e discretas, um 
sacrifício imposto pela própria natureza do cargo. Quem não é talhado para isso, para colocar-se nos estreitos limites 
da função, não deve compor a chapa presidencial em tal posição. Repetindo a lúcida dicção da Sra. Obama: Foi voce 
quem se ofereceu! 

O Brasil, historicamente, convulsiona-se de crise em crise, prejudicando gravemente a continuidade do seu 
desenvolvimento, o desempenho regular de sua Economia, consequência da irresponsabilidade nacional de não 
definir sua identidade econômica, que continua ruralista com pronunciadas nuances bancárias. Qual Economia pode 
ser consistentemente recuperada, se bem não seja este o termo correto, com juros de cartões de crédito beirando os 
500% (quinhentos por cento) ao ano? Historicamente, ainda, o país colocou sua Economia em mãos de terceiros, 
além do fato de, ou justamente por causa disso, os nossos homens de negócios jamais terem assumido sua 
responsabilidade por ela; apenas vivem dela. Nossa Economia vive de favores, e os favores são cobrados, aquele 
negócio de não haver almoço grátis. Terá caído no esquecimento a realista manifestação de que um país não tem 
amigos, tem interesses? Vivemos de pires na mão, como ocorreu há cerca de 10 dias, mendigando investimentos, que 
têm de ser espontâneos; os homens de negócios estrangeiros têm de desejar investir num país pela sua estabilidade, 
boas condições e higidez econômica, e isso começa com a segurança. E o que é, na hipótese, segurança? 

A Inglaterra voltou as costas para os seus vizinhos europeus; será que, com toda a solidez e tradição de suas 
instituições, forma de governo e Economia, conseguirá manter a posição isolacionista? Pelo Brasil foi significado que 
apenas seis países nada representavam no conjunto dos participantes do foro internacional, reunido, a somarem cerca 
de 200; a declaração decorreu de haverem seis países das Américas Central e do Sul abandonado o recinto da reunião 
em protesto pela atual conformação governamental brasileira. Além de arrogante, não será extremamente presunçoso 
o Brasil pretender virar as costas para a comunidade latino-americana, que é bem mais do que Peru e Argentina? 
Quando nada pelas razões práticas que afligem todas as nações, mesmo parcamente industrializadas, mercados, por 
exemplo. Tal atitude não é política exterior, é suicídio, e, como na questão do apenas cinco por cento, pura soberba e 
autoritarismo do gênero “carteirada”, que precisa urgentemente ser revisto desde suas origens. Ou está em pauta 
fazer do Brasil um mero exportador de commodities? Se a Administração não se dá conta, talvez devamos observar que 
o prestígio ou poder político de um país no concerto das nações altamente industrializadas decorre de uma estrutura 
industrial solidamente plantada. A visão predominante é a de que devemos permanecer coitadinhos? 

Considerando o momento atual do Brasil, podemos encampar as considerações de A Tragédia da Diplomacia 
Americana, apenas substituindo o inferno, e mesmo Rússia Soviética e Alemanha Nazista por bolivarianismo e 
comunismo. Falemos de segurança destacando o ponto central da dicção do Senador Vandenberg, obter a aprovação e
suporte efetivos da população para alcançar os objetivos traçados, sem deixar de lado, entretanto, o Senador Taft. É o 
povo quem tem de decidir, e decide a partir da escolha de quem vai governá-lo e ocupar cadeiras congressuais em seu 
nome, necessitando por isso, necessariamente, da sua aprovação e suporte. Isso tem tudo a ver com segurança porque 
o desprezo, especialmente quando ostensivo, dessas regras, pode provocar reações de quem paga a conta. A 
inadaptação para funções pré-definidas e reguladas constitucionalmente desborda da ordem e segurança jurídicas. E 
esta segurança, por sua vez, tem tudo a ver com Economia, os homens de negócios sabem disso, não são ingênuos. 

Até praticamente algumas semanas atrás, desde muitos meses, dizia-se insistentemente ser preciso ouvir a voz das 
ruas; na semana finda, à conta de manifestações populares de desaprovação, ouviu-se por ocasião da reunião do foro 
internacional não ser importante se apenas cinco por cento (da população?) concorda com as decisões da 
Administração, elas serão executadas até 2018. “Carteirada”. Talvez seja útil observar que se há alguma dúvida 
quanto aos decibéis das manifestações populares passadas e presentes, a única forma de dirimi-la é a antecipação das 
eleições presidenciais. Isso é, também, pura questão de segurança. Para o país, sob todos os pontos de vista.  (26 de 
Setembro de 2016)

  


