
Pierre Salama, professor e pesquisador

Distribuir renda, eis a questão

Vindo de Buenos Aires, o professor da Universidade de Paris 13 e diretor científico da revista Tiers Monde, 
Pierre Salama, passou pelo Rio, na última semana, antes de seguir para Fortaleza, onde foi convidado a participar 
de evento comemorativo dos 53 anos de fundação do Banco do Nordeste, que homenageou o economista Celso 
Furtado, morto em novembro de 2004.

Na primeira parte desta entrevista exclusiva concedida ao MONITOR MERCANTIL, Salama reafirma sua 
convicção de que sem distribuir renda e promover uma política industrial consistente, a América Latina não vai 
superar o atraso e a estagnação. “A questão central na Argentina agora é a repartição do excelente crescimento 
obtido nos últimos anos, pois não houve efeitos muito positivos sobre o salário e o emprego”, disse, observando 
que  o  caso  brasileiro  é  bem mais  complexo.  “A partir  do  Plano  Real  há  um processo  bastante  forte  de 
financeirização da economia”, enfatizou.

Como encontrou a Argentina nesta última visita?
– A situação melhorou muito. A taxa de crescimento é muito mais alta do que no Brasil. Mas boa parte do 

desempenho da Argentina é fruto do crescimento das exportações de produtos primários. A questão central na 
Argentina agora é a repartição desse crescimento, pois não houve efeitos muito positivos sobre o salário e o 
emprego. A taxa de pobreza continua bastante alta, em torno de 40%. É melhor que há três anos, quando chegou a 
53%, mas a verdade é que 40% depois de um crescimento bastante forte ainda é muito, herança do período Menen 
e De La Rúa.

Não houve um aumento das pensões e do salário mínimo nesse período?
– Quase nada, completamente insuficiente frente à inflação e queda do salário a partir da crise. Penso que o 

crescimento só se sustentará com a recuperação da renda e do emprego. Pensávamos que Kirchner iria agir nesta 
questão com a mesma firmeza demonstrada na moratória,  estratégia  tão bem-sucedida que o risco país da 
Argentina já está quase equiparado ao brasileiro.

A Argentina tem aumentado o controle sobre o capital especulativo. Isto também ajudará a sustentar o 
desempenho da economia?

– Isto está ligado à questão das taxas de juros. Na Argentina, no México e nos EUA a taxa de juros pode ser bem 
mais baixa que no Brasil. Aqui a taxa é muito ligada à meta inflacionária. Para mim esta é uma postura falsa, pois 
não se pode sustentar uma taxa alta de crescimento a longo prazo com o juro real nesse patamar. Além disso, juros 
reais altos têm impacto na repartição da riqueza. Aumentam os ganhos dos ricos, enquanto as camadas médias 
irão conhecer uma queda. Ou seja, no pais mais desigual do mundo, as taxas de juros nesse patamar implicam em 
mais desigualdade. É um modo excludente de crescimento. A partir daí, podemos esperar o pior. Neste sentido, 
está se fazendo o oposto da Argentina.

A Argentina está empenhada em desenvolver sua indústria. Como vê essa postura?
– A verdade é que a Argentina hoje protege mais do que ontem sua indústria. É uma postura correta, pois a 

vulnerabilidade  do  país  é  muito  maior  que  a  do  Brasil,  que  tem  participação  bem  maior  dos  produtos 
manufaturados na pauta de exportações. É verdade também que no Brasil tem aumentado bastante a participação 
de produtos primários. A diferença é que a Argentina tem sua estrutura hoje quase totalmente primarizada, à 
exceção talvez dos setores têxtil e automotivo. Isto quer dizer que a abertura comercial oferece muito mais risco 
para a Argentina. Significa que o Estado tem que intervir no âmbito fiscal, para reduzir a desigualdade e promover 
uma  política  industrial  que  viabilize  o  aumento  da  participação  dos  produtos  manufaturados  na  pauta  de 
exportações. 

O mesmo vale para o Brasil?
– O caso brasileiro é bem mais complexo. A partir do Plano Real,  há um processo bastante forte de 

financeirização da economia. A abertura (globalização) comercial e a abertura financeira não tiveram a 
mesma velocidade. A abertura comercial é significativa, mas limitada. O Brasil é bem menos aberto 
(comercialmente) que o México, por exemplo. Já em nível financeiro, é quase completamente aberto. 
Não totalmente, como a Argentina na época de Menen. Mas é muito aberto.



Quais os principais canais?
– No aspecto macroeconômico há que se fechar o balanço de pagamentos, todos entendem. Isso implica em 

muitas coisas. Os investimentos externos passam a ser fundamentais para fechar o circuito. Mas há também 
problemas domésticos, como o endividamento das empresas e famílias. A prática de impor taxas de juros fortes 
faz com que a repartição dentro do lucro se dê entre ganho financeiro e investimentos produtivos. Pode-se ver que 
o setor  financeiro convive cada vez mais dentro das empresas não financeiras.  Isto quer dizer  que o lucro 
industrial,  relativamente,  passa  a  pesar  menos.  Implica  que  todos  os  frutos  do  progresso  técnico  não  são 
repassados aos salários, que conhecem um caminho de progresso muito mais lento que o progresso do lucro 
agregado. No Brasil uma observação sobre a repartição do valor agregado do setor industrial revela que a parte do 
lucro e dos impostos é cada dia mais forte, em detrimento da parte que cabe aos salários. 

Como a crise política brasileira está sendo vista na Europa?
– Foi uma surpresa para muita gente de esquerda na França ouvir notícias de corrupção e propinas no governo 

Lula. Outros acham que houve uma tentativa de golpe de estado branco. Uma tentativa do poder econômico de 
minimizar o poder de Lula, como se o presidente fosse contra o poder do setor financeiro. 

Por trás desse “golpe branco”, estaria a proposta de déficit nominal zero?
– Déficit nominal zero é uma proposta inteligente dentro de um sistema de pensamento. Para Palocci isto tem 

sentido. Se a via seguida por ele é boa, a melhor maneira de caminhar é aprofundar sua proposta. Elevar superávit 
primário até zerar o déficit nominal teria impacto sobre a taxa de inflação, que cairia para níveis europeus. Com o 
problema da inflação resolvido, ficaria mais difícil justificar nível elevado de taxa de juros.

Este é um bom caminho?
– Não. Elevar o superávit primário o suficiente para zerar o déficit nominal vai resultar em uma sociedade cada 

dia mais desigual amanhã, a partir de uma base já muito desigual. Vai impulsionar o poder financeiro. Quem tem 
renda financeira terá melhores condições para oferecer educação à sua família, etc. Enquanto isso, o Estado 
disporá cada vez menos de recursos para o investimento. O risco de crise financeira aumentará. 


