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Especial

EntrevistaPara ministro, restrição orçamentária é
menos decisiva para estagnação que a falta de ideias

Produçãoeeducação
sãofocodopós-ajuste,
defendeMangabeira
RaymundoCosta
DeBrasília

Filiado ao PMDB, o filósofo Ro-
berto Magabeira Unger voltou
para a Secretaria de Assuntos Es-
tratégicos da Presidência da Re-
pública (SAE) na cota pessoal da
presidente Dilma Rousseff. Os
dois têm uma história em co-
mum no brizolismo. A presiden-
te entregou a seu ex-colega de
PDT a missão de escrever a agen-
da pós-ajuste fiscal do país. O tra-
balho está pronto. Tem uma ver-
tente econômica, que denomina
de “produtivismo includente”, e
outra, educacional, na qual Man-
gabeira espera que sejam assen-
tadas as bases de “uma transfor-
mação radical na educação”.

As restrições fiscais não consti-
tuem desestímulo para Mangabei-
ra. O filósofo diz que o dinheiro
não é o mais importante para a
construção da agenda pós-ajuste.
“O que mais nos falta são ideias”.
No entanto, adverte que o ajuste
fiscal precisa ser compreendido
emsuaexatanatureza.Emsuaopi-
nião, há duas narrativas a respeito
doajuste.Eumadelasé falsa.Abai-
xo, trechosdaentrevista:

Valor:O sr. é ministro da Secreta-
ria de Assuntos Estratégicos pela se-
gunda vez, numa situação inteira-
mente distinta da primeira passa-
gem pelo governo. Qual o desafio?
Mangabeira Unger:Na fase an-

terior (2007- 2009), o Brasil esta-
va na bonança, vivendo o perío-
do áureo de um modelo de de-
senvolvimento que agora se es-
gotou, mas que já era frágil na-
quela época, embora as suas fra-
gilidades estivessem ocultas. Era
um modelo de desenvolvimento,
do qual ainda não nos livramos,
com duas bases: a produção e ex-
portação de commodities e a po-
pularização do consumo.
Valor: Quais as características

desse sistema?
Mangabeira: A primeira é ha-

ver mantido a vasta maioria dos
brasileiros empregada, porém,
em empregos de baixíssima pro-
dutividade. A segunda, o fervor
empreendedor encarnado nessa
multidão empreendedora que
vem de baixo, mas com a grande
maioria dos empreendimentos
afundados num primitivismo
produtivo. As limitações estavam
ocultas pelas riquezas da nature-
za.Oboomdopreçodascommo-
dities, o apetite do mercado chi-
nês e a abundância de dinheiro
fácil no mundo, todos esses fato-
res se reverteram.Masa fragilida-
de mais importante nesse siste-
ma é haver convivido com uma
produtividade muito baixa da
economia brasileira. O potencial
desse sistema está agora exauri-
do. Eu chego num momento em
que a gente tem agora de organi-
zar uma transição desse modelo.
Valor:Qual é a nova estratégia?
Mangabeira: Uma estratégia

produtivista e capacitadora. O
modelo anterior era organizado
em torno do consumo e da de-
manda. O novo modelo tem que
ter como preocupação central a
produção e a oferta.
Valor:Qual é a diferença?
Mangabeira: A democratiza-

ção da demanda pode-se fazer só
com dinheiro. A democratização
da oferta exige uma inovação es-
trutural, que raramente fizemos
em nossa história nacional. Nós
estamos acostumados a resolver
problemas com dinheiro e não
com imaginação e inovação ins-
titucional, que é agora a tarefa.
Valor:Quais sãoasdimensõesdo

novo modelo?
Mangabeira: A dimensão eco-

nômica, que eu chamaria de pro-
dutivismo includente, e a dimen-
são educacional, uma transfor-
mação radical na educação que
qualifique o ensino público.
Valor: Como fazer uma trans-

formação radical na educação

em tempos de ajuste fiscal?
Mangabeira:Neste período em

que o modelo de desenvolvimen-
to começava a revelar as suas li-
mitações, o Estado brasileiro,
muito compreensivelmente, ten-
tou evitar o custo da crise que co-
meçava a emergir à população
trabalhadora e recorreu a políti-
cas contracíclicas, aquilo que
chamamos de keynesianismo
vulgar. Essas políticas de fato
adiaram o dia da conta e do casti-
go, mas não resolveram e até
agravaram o problema, come-
çando a desorganizar as finanças
públicas. O ajuste fiscal é impera-
tivo. Porém é muito importante
compreender corretamente o
seu sentido. Há duas narrativas a
respeito do ajuste. Uma é falsa.
Valor:Qual?
Mangabeira: Ela está resumida

na doutrina da confiança finan-
ceira. Segundo essa visão, o ajus-
te seria necessário para ganhar
confiança financeira para trazer
o investimento para gerar cresci-
mento. A doutrina da confiança
financeira é uma magia que não
tem respaldo na realidade, basta
ver a situação da Europa, entre-
gue agora, simultaneamente, à
austeridade e à estagnação. A
narrativa correta a respeito do
ajuste é o inverso da doutrina da
confiança. O ajuste é para permi-
tir ao governo e ao país não de-
pender da confiança financeira.

aassegurarumcontextomacroe-
conômico favorável a essas ini-
ciativas institucionais de demo-
cratização de oportunidades
econômicas.O terceirocapítuloé
a qualificação do ensino básico.
Valor: O que é produtivismo in-

cludente?
Mangabeira: São três conjun-

tosde iniciativascapazesdecom-
por a agenda do produtivismo
includente.Oprimeirosedestina
a qualificar. Há centenas de mi-
lhares de pequenos e médios em-
preendimentos no país, mas a
vasta maioria está afundada nes-
se primitivismo produtivo, sem
acesso a crédito, à tecnologia e a
práticas avançadas. Não basta ter
uma agenda simplificadora, a
antiga agenda Hélio Beltrão, pa-
ra aliviar o ônus tributário e re-
gulatório que pesa sobre os em-
preendedores, é preciso também
ter uma agenda qualificadora.
Nas grandes economias do mun-
do, as maiores empresas estão
cercadas por uma periferia de
empresas menores, porém van-
guardistas, que acalentam as
inovações mais radicais. A nós
falta esta periferia vanguardista.
Nós temos que criá-las.
Valor:Com subsídio?
Mangabeira: O subsídio não é o

instrumento mais importante. O
mais importante é o acesso ao cré-
dito, à tecnologia e às práticas
avançadas. É isso o que nós temos
que fazer. Não é a distribuição de
subsídios. É a institucionalização
do acesso. É uma parceria entre os
governos e os empreendimentos
emergentes em que o objetivo é a
qualificação e o método é a am-
pliação do acesso destinado a qua-
lificá-las. Ao contrário do que nós
temosmuitasvezesnoBrasil, queé
a distribuição de favores a um pe-
quenogrupodeapaniguados.
Valor:O horizonte são apenas as

pequenas e médias empresas?
Mangabeira:Até mesmo as nos-

sas maiores empresas não têm
muitasdastecnologiasdosproces-
sos produtivos complexos que es-
tão difundidos em países como a
China. E não têm porque são espe-
cializadas — empresas como a Pe-
trobras ou a Vale — no aproveita-
mento de recursos naturais. A or-
ganização de um choque de ciên-
cia e tecnologia é um imperativo
para todasasempresas.
Valor:E o segundo conjunto?
Mangabeira: Tem a ver com o

mundo das relações entre o capi-
tal e o trabalho. A informalidade
diminuiu no Brasil. Era 60%, ago-
ra é mais ou menos 40%. Mas na
economia formal a precarização
aumentou. Nós temos no Brasil,
como ocorre em muitos países
do mundo, uma proporção cres-
cente de trabalhadores em situa-
ções precarizadas do trabalho
temporário, terceirizado ou o au-
to-emprego. Esses trabalhadores
estão além da proteção eficaz das
leis. Não podemos progredir
apostando em trabalho precari-
zado, desqualificado e desprote-
gido. Temos que criar, ao lado do
direito do trabalho existente, um
segundo corpo de regras desti-
nado a governar esse novo mun-
do de relações produtivas. O tra-
balho voltou a ser organizado
com base em uma rede de rela-
ções contratuais descentraliza-
das, como era antes do século 19,
mas agora em nível global, com a
decomposição do processo pro-
dutivo e sua delegação a equipes
de trabalhadores espalhados pe-
lo mundo. Nós temos que esco-
lher se essa nova forma de orga-
nizar o trabalho vai resultar em
insegurança econômica radical
para a maioria ou se vai ser toma-
da por um novo regime que evite
essa insegurança. Eu tenho dito
sempre que nós não podemos
prosperar como uma China com
menos gente, jogando os traba-
lhadores brasileiros na insegu-
rança radical. Para isso nós preci-
samos de uma grande iniciativa.
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Mangabeira: “Fecundidadedasaçõesdeprodutivismo includentedependedeacertarpanode fundomacroeconômico”

“Deixara
depreciação
cambial seguir
seucurso, sem
tisná-lo.Oreal
aindaestámais
carodoque
convémaopaís”

“ “Oajusteépara
permitirnão
dependerda
confiança
financeira.Para
quegovernoe
paísnãofiquem
de joelhos”

Valor: Os marcos regulatórios
trabalhistas estão desatualizados?
Mangabeira: O direito tradi-

cional do trabalho não alcança
essa nova realidade. Não é corre-
to entender essas formas precari-
zadas de trabalho como mera
evasão fraudulenta das leis. É um
novo paradigma produtivo que
está emergindo e continuará a
emergir em todo o mundo. Nós
não conseguiremos evitá-lo.
Valor:O que é preciso?
Mangabeira: Um novo direito.

É isso que tenho argumentado à
presidenta da República: assim
como Getulio Vargas criou a CLT,
marco histórico do seu regime,
agora teria que haver uma outra
iniciativa de igual dimensão his-
tórica. Não custa um centavo. É
uma ação normativa. É criar um
novo conjunto de regras. O ter-
ceiro aspecto tem a ver com a
criação do contexto jurídico ins-
titucional desse produtivismo.
Os produtores, sobretudo os pe-
quenos e médios, vivem um pe-
sadelopermanentede faltadese-
gurança jurídica e de regras.
Valor:Dê um exemplo
Mangabeira: A regularização

ambiental. O problema não é
que as regras sejam ou não seve-
ras demais. O problema que não
é compreendido no país é que a
rigor não há regras. O nosso di-
reito ambiental não existe. Não
existe um direito ambiental
substantivo. Existe um direito
quase exclusivamente proces-
sual, que delega poderes discri-
cionários praticamente ilimita-
dos a um elenco de pequenos
déspotas administrativos. Não
estou tratando nem de um outro
aspecto, que são os órgãos de
controle como os tribunais de
contas, o Ministério Público. É
uma perseguição permanente à
atividade criativa do país. Empo-
deramos esta elite política e judi-
ciária, ao mesmo tempo em que
criamos um vácuo de regras, e
portanto nos colocamos sob a di-
taduradesses juízes semlei. Istoé
umimpedimento intransponível
à democratização da economia
de mercado e ao produtivismo
includente.
Valor:Oqueéaagendapós-ajus-

te do ponto de vista econômico?
Mangabeira: A fecundidade

dessas ações de produtivismo in-
cludente depende de acertar o
pano de fundo macroeconômico,
que tem a ver diretamente com o
desenho do ajuste fiscal. São cin-
co os pontos essenciais desse pa-
no de fundo macroeconômico.
Primeiro, deixar que a deprecia-
ção cambial siga o seu curso, sem

tisná-lo, sem maculá-lo. O real
ainda está mais caro do que con-
vémaos interessesdopaís.Nóste-
mos um regime de câmbio flu-
tuante. Deixemos flutuar. Em se-
gundo lugar prover compensa-
ções tributárias para os efeitos da
depreciação cambial para os im-
portadores de bens de capital, so-
bretudo de tecnologias avança-
das. Nós precisamos dessas tec-
nologias. Temos ainda no Brasil o
preconceito mercantilista. Ex-
portar é bom, importar é ruim.
Não é verdade. As nossas mais
exitosas empresas, como a Em-
braer, são as empresas que expor-
tam e importam muito. Se as im-
portações fossem um problema,
apolíticaeconômicacorretaseria
afundar os navios que nos trazem
tudo de volta. O terceiro ponto
desse contexto macroeconômico
— e aí sou eu que defendo, não
conseguiconvencerosmeuscole-
gas da veracidade desse ponto de
vista —, é o abandono unilateral
de todas as restrições tarifárias e
não tarifárias à importação de
bens de capital. Não podemos
avançar, se as tecnologias impor-
tantes custam em São Paulo o do-
bro do que custam em Nova York
ou em Pequim.

Valor: Quando o sr. fala que ain-
da não conseguiu convencer todos
os seus colegas se refere à academia
ou ao governo, à presidente?
Mangabeira: Eu estou falando

do Estado, estou falando do go-
verno. Isso é um debate em curso.
Nós estamos emergindo não só
de um modelo de desenvolvi-
mento exaurido, mas de um con-
junto de ideias ainda confusas.
Nós temos que ter um esclareci-
mento progressivo. Nos libertar
tanto da doutrina da confiança
como do keneysianismo vulgar e
entender esse ajuste fiscal am-
pliado como um instrumento a
serviço do projeto produtivista.
Valor:E os outros aspectos?
Mangabeira: Em quarto, o rea-

lismo fiscal.Nãoparahomenagear
os interesses financeiros, mas para
ter autonomia estratégica. O quin-
to, facultado pela disciplina fiscal,

é a possibilidade de manter uma
pressão para baixo na taxa de ju-
ros,nocustododinheiroparao in-
vestimento. Esses cinco pontos são
os elementos essenciais de um
ajuste fiscal ampliado, a base ma-
croeconômica para assegurar a fe-
cundidade das ações que vão asse-
gurar o espaço para o produtivis-
mo includente.
Valor: A presidente tentou forçar

os juros para baixo, no primeiro
mandato. Qual é a diferença?
Mangabeira:Eusintoqueaposi-

ção da presidenta caminha nesse
sentido, nas grandes linhas. Um
governo fraco tenta esconder as
suasdiferenças, seusdebates.Ode-
bateéessencial.Minhatarefaéaju-
dar a construir um projeto de Esta-
do forte, preciso entrar nos assun-
tos que ainda não são inteiramen-
te consensuais. É parte da minha
responsabilidade. E posso dizer
genuinamente que esse projeto
descreve um rumo, uma direção
que eu considero ser o ponto de
vista preponderante no governo, o
que não quer dizer que todos os
pormenores e exemplos sejam
consensuais.
Valor: A Pátria Educadora é só

um lema ou será o grande salto que
há anos se espera na educação?
Mangabeira: O projeto que co-

mecei a formular e discutir tem
quatro grandes eixos. O primeiro é
organização da cooperação fede-
rativa em educação. O governo fe-
deral só pode avançar em educa-
ção organizando a maneira de co-
operar com os Estados e municí-
pios. Nós não temos na educação
algo semelhante ao SUS em Saúde.
O SUS é o exemplo mais acabado
de federalismo cooperativo. O se-
gundo eixo é a transformação do
paradigma curricular e pedagógi-
co.Oterceiroéumconjuntodeini-
ciativas para qualificar os profes-
sores e diretores para administrar
o ensino analítico. Estamos discu-
tindo a construção de centros re-
gionais de qualificação avançada
de professores em meio de carrei-
ra. O quarto eixo do projeto é o
aproveitamento de tecnologias e
técnicas como são as aulas em ví-
deo e os softwares progressivos e
interativos.
Valor: Isso vai se transformar nu-

ma proposta, em que prazo?
Mangabeira: Já é uma proposta.

É uma obra em construção que es-
tá sendo debatida no governo. Eu
tenhoconfiançaqueonovominis-
trodaEducaçãovaiparticipar com
entusiasmo da construção desse
projeto. É um projeto com o qual a
presidenta se comprometeu, in-
clusive em discurso público. É ela
quevai conduzir esseprojeto.

Valor:Uma não leva à outra?
Mangabeira: Não, é o oposto. É

para que o governo e o país não fi-
quem de joelhos e tenham mar-
gem de manobra. Para que os in-
centivos econômicos não fiquem
desorganizados e para que o Esta-
dopossa reafirmara sua faculdade
deiniciativaestratégica.Éparaisso
que precisamos do ajuste. O ajuste
nãoéagendaenãoéprojeto.Éme-
ra preliminar. A minha tarefa é
ajudar a presidente e o governo a
construirumaagendapós-ajuste.
Valor:Esse agenda tem prazo?
Mangabeira: Já. O ajuste preci-

sa ser desenhado já tendo em vis-
ta a sequela. O desenho do ajuste
precisa fazer sentido à luz de
uma estratégia de desenvolvi-
mento à qual precisa servir. O
ajuste implica sacrifício. E o sa-
crifício precisa ser explicado e
justificado pela oferta de um
projeto de desenvolvimento.
Valor: Como está desenhado, o

ajuste atende a esse propósito?
Mangabeira: Atende mas pre-

cisa ser explicado corretamente.
O que não é possível é exigir sa-
crifícios do país sem explicar pa-
ra que é o sacrifício.
Valor: Em tempos de ajuste, há

dinheiro para esse projeto?
Mangabeira:Não é correta a vi-

são de que a limitação mais im-
portante seja dinheiro. A nossa
limitação mais importante é fal-
ta de clareza a respeito do cami-
nho. Desde que tenhamos clare-
za a respeito do caminho, todas
as restrições materiais serão sus-
cetíveis de manejo. O importante
é compreender o caminho e os
primeiros passos.
Valor:Pode fazer um resumo?
Mangabeira: Este projeto eu

distinguiria em três grandes ca-
pítulos. A primeira parte são ino-
vações destinadas a ampliar as
oportunidades econômicas, o
acesso às oportunidades produ-
tivas. É o que chamo de produti-
vismo includente. O segundo ca-
pítulo são iniciativas destinadas


