
N
uma de suas últimas entrevis-
tas na televisão, Roberto Cam-
pos afirmou que, para ter um
desenvolvimento econômico e
social sustentado, o Brasil pre-
cisavamelhorar muito seu sis-

temaeducacional eestimularo aumen-
to da formação da poupança domésti-
ca.Nadefiniçãodoseconomistas,apou-
pança nacional de um país é a soma da
poupançaprivada, empresas e famílias,
mais a poupança do governo. Contudo,
o que temos observado é que, medida
por instituições internacionaisqueana-
lisam seu desempenho, a educação no
Brasil tem apresentado anualmente in-
dicadores piores.

Alémdisso, a formaçãoda poupança
nacional de 2010 a 2014 sofreu uma for-
te retração, conformerevelaestudoela-
boradopeloCentro deEstudosdo Insti-
tuto Ibmec (Cemec), dirigido pelo pro-
fessor Carlos Rocca: o declínio foi de
4,7% do PIB, sendo que 3,5% devido à
reduçãodapoupançaprivada,pelaque-
da do lucro das empresas, e 1,2% pelo
aumento dos gastos do governo. En-
quanto isso, a taxa de poupança de paí-
ses asiáticos, como China e Coreia, que
apresentam taxas de crescimento do
PIBmuito superioresàsdoBrasil, atingi-
ram em 2012 níveis de 49,5% e 31,4%
doPIB, respectivamente.

Tradicionalmente, afirma-se que a
cultura inflacionária fezcomqueosbra-
sileiros fossem mais consumidores do
que poupadores. Nos últimos quatro
anos—períodoemqueseobservouafor-
te queda da poupança no Brasil — hou-
ve, por parte do governo, forte incenti-
voaoconsumo,principalmentedasclas-
ses de rendamais baixa, através de uma
políticadecréditogenerosaedaconces-
sãode incentivos fiscais a determinados
setores. Namatriz da formação da pou-
pançanacional,acontribuiçãodas famí-
lias émuitomenor do que a das empre-
sas e os gastos do governo, suportados
por uma arrecadação tributária que se
avizinhados40%doPIBeasfixiao setor
privado— famílias e empresas, que po-
deriamdar umacontribuiçãomaior pa-
ra o aumentodapoupança doméstica.

Paralelamenteàarrecadaçãotributá-
ria,queconfiscaapoupançaprivada, te-
mosossistemasdepoupançacompulsó-
riadosetorprivado,quesãoadministra-
dos pelo governo, seja nummodelo de
acumulação, como o FGTS e o FAT, ou

num regime de caixa, como o sistema
de seguridade (aposentadorias, pen-
sões, saúde, seguro-desemprego etc).
Narealidade,secorretamentecompara-
do com outros países, o brasileiro não
poupa pouco: ele tem sua poupança se-
questrada pelo governo.

A solução? Para começar, privatizar
uma parte da poupança das empresas e
dos indivíduos de modo a reduzir-se a
tributação que recai sobre a sociedade e
permitir que os recursos compulsoria-
mente feitos pelo governo fossem geri-
dos pelos próprios trabalhadores. Neste
sentido, foi apresentado no Senado, em
2002, pelo senador Antonio CarlosMa-
galhães Junior, um Projeto de Lei que
permitiria aos trabalhadores gerirem
seus recursos depositados no FGTS. Da
mesma forma, em2007, foi propostono
FórumdaPrevidênciaummodeloprevi-
denciário para novos trabalhadores
adaptado à nova realidade brasileira.

Outro uso queo governo tem feito da
poupança privada é direcioná-la para a
criaçãodeempresas estatais,muitasve-
zesemsetoresquenão justificamaatua-
ção do Estado como gestor dessas em-
presas. Emrecente julgamento feitope-
la Comissão de Valores Mobiliários no
caso da Eletrobras, há umamanifesta-
çãoclara doórgão regulador e fiscaliza-
dor do nosso mercado de capitais de
quenão cabe ao governoutilizar as em-
presas de controle estatal para fazer a
política econômicadopróprio governo.
É uma boa hora para revermos a cartei-
ra de empresas públicas, aproveitar a
crise fiscal pela qual atravessa o país e
realizar umnovoprocessodeprivatiza-
çãoutilizando-se—e,agora sim,priva-
tizando-se — a poupança compulsória
dos trabalhadores brasileiros.
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