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PRESIDENTE DILMA – TAMBÉM MINISTRA DA ECONOMIA?

A personalidade centralizadora da Presidente Dilma Rousseff é mais do que evidente.
Isso não muda, pois é característica de personalidade. No tempo do governo militar, o
Presidente Médici delegava bastante. A área econômica era delegada ao então Ministro
da Fazenda, Delfim Netto. No mesmo governo militar, o Presidente Geisel era centralizador.
Não havia um ministro coordenador da área econômica. Mesmo Mário Henrique Simonsen,
então Ministro da Fazenda (de quem tive o privilégio de ser aluno no curso de Mestrado
em Economia na EPGE/FGV e com quem trabalhei no Ministério da Fazenda), mente
brilhante, não tinha autonomia suficiente para coordenar a formulação e a execução da
política econômica. Geisel era detalhista e gostava de discutir minúcias técnicas em assuntos
de economia e finanças. Fernando Henrique Cardoso, sociólogo, tinha em José Serra
(economista) um ministro importante (Planejamento no primeiro mandato e Saúde no
segundo), mas nunca deixou dúvida de que a formulação e a execução da política
macroeconômica ficavam no eixo Fazenda (Malan)/BC(Franco, Armínio).

No Governo Lula da Silva a política econômica era compartilhada de forma coordenada
entre a Fazenda (Palocci) e o BC(Meirelles), em uma primeira etapa e, depois, (com a
troca de Palocci por Mantega) passou a ser principalmente conduzida por Meirelles (que
ganhou status de ministro) apesar do ruído por vezes provocado por Mantega.

No Governo Dilma Rousseff, depois da rápida passagem de Palocci pelo Gabinete Civil,
não há dúvida de que o principal interlocutor da Presidente, na área econômica, tem sido
o Ministro Guido Mantega, da Fazenda. Mas Dilma não delega o suficiente em área
alguma. Assim, em última instância, para o bem ou para o mal, ela é sua própria “Ministra
da Economia”. O Ministro da Fazenda fala sobre câmbio e juro (nem sempre em sintonia
com o BC), o mesmo ocorrendo com o Presidente do BC, mas é fácil perceber que o
espaço de ação de ambos é delimitado pela personalidade centralizadora de Dilma.

Assim, não faz muito sentido ficar especulando se o BC tem ou não liberdade para
conduzir a política monetária. Agora mesmo, a ata do COPOM mostra que o BC está



preocupado com a inflação, mas não fica claro qual o seu grau de liberdade para,
eventualmente, elevar a taxa de juro. Certamente, a autonomia do BC não é
suficientemente ampla, como acontecia nos governos FHC e Lula da Silva, pois o fator
político/eleitoral tem tido peso específico. Como Dilma procura, politicamente, capitalizar
a derrubada dos juros é certo que não irá querer, agora (em plena campanha por um
segundo mandato), uma elevação substantiva dos juros. Por isso, fará tudo para
“construir” um resultado para o IPCA, com um mínimo possível de alta do juro básico,
caso ela venha ser considerada indispensável. Daí a opção pelas desonerações
tributárias (cesta básica), pelo represamento dos preços (derivados do petróleo), pela
redução direta dos preços (energia), mesmo que à custa de grande aumento das
despesas com subsídios, explícitos no orçamento ou não (que, no futuro, poderá colocar
em risco o equilíbrio fiscal).



Brasil - Indicadores Selecionados
2013 2014

projeção projeção
1.  População (Milhões de habitantes) (1) 189,0 191,1 192,8 194,5 196,2 198,0

2.  PIB (US$ bilhões) (PPP) 1900 2050,0 2060,0 2100,0 2150,0 2230,0

3.  PIB per capita (dólares) (PPP) (1) 10050 10460 10645,0 10797,0 10960,0 11300

4. PIB (R$ bilhões - a preços correntes) 3239 3770 4143,0 4403,0 4730,0 5050

5. PIB (US$ bilhões - a preços correntes) 1420 2140,0 2482,0 2330,0 2380,0 2430

6.  PIB - Crescimento (% a.a.) - 0,6 7,5 2,7 0,9 3,2 3,7

    - Indústria -6,4 10,4 1,6 -0,8 3,0 3,5

    - Agropecuária -4,6 6,3 3,9 -2,3 3,5 3,8

    - Serviços 2,2 5,5 2,7 1,7 3,2 3,7

7.  Inflação (% a.a.) (preços ao consumidor) (IPCA) 4,3 5,9 6,5 5,8 5,8 5,4

8. Inflação (% a. a. - IGPM) -1,7 11,3 5,0 7,8 5,4 5,3

9.  Taxa média de desemprego (%) 8,1 6,5 5,9 5,5 5,5 5,4

10. Taxa Nominal de juros (SELIC % a.a.) 8,75 10,75 11,00 7,25 8,25 8,25

11.  Taxa real de juros (% a.a.) 4,5 4,0 4,0 2,0 1,8 2,6

12.  Taxa de Investimento 16,9 18,0 19,0 18,1 18,0 18,0

13.  Exportações (US$ bilhões) 153,0 201,9 256,0 242,6 265,0 283,0

14. Importações (US$ bilhões) 127,6 181,6 226,2 233,1 248,0 267,0

15. Balança comercial (US$ bilhões) 25,4 20,2 29,8 19,0 15,0 16,0

16. Saldo em conta-corrente (US$ bilhões) -24,3 -47,3 -52,6 -54,2 -64,0 -68,0

17. Saldo em conta-corrente/PIB (%) -1,6 -2,2 -2,1 -2,4 -2,8 -2,8

18. Investimentos Externos (US$ bilhões) 25,9 48,5 66,7 65,3 60,0 60,0

19. Reservas Cambiais (US$ bilhões) 239,0 288,0 352,0 378,6 390,0 395,0

20. Dívida externa total líquida (US$ bilhões) -61,2 -50,0 -75,0 -92,0 -85,0 -80,0

21. Dívida externa total líquida/exportações -0,4 -0,3 -0,4 -0,4 -0,3 -0,2

22. Taxa de Câmbio final de período (R$/US$) 1,74 1,67 1,87 2,08 2,10 2,15

23. Taxa de Câmbio Real/Dólar (variação %) -26,0 -4,0 12,0 11,2 1,0 2,4

24. Déficit Público Nominal (% PIB) 3,3 2,5 2,6 2,5 2,3 2,0

      Governo Federal 3,4 1,2 2,1 ... ... ...

      Governos Estaduais e Municipais -0,1 1,3 0,5 ... ... ...

      Empresas Estatais 0,0 8,0 ... ... ...

25. Dívida Pública Bruta (R$ bilhões) 2.156,5 2426,1 2653,6 2583,9 2800,0 3000,0

26. Dívida Pública Bruta (% PIB) 66,6 64,0 64,0 58,6 59,5 59,0

27.Carga Tributária( % do PIB) 33,3 33,5 35,0 35,0 35,0 35,0

28.Juros/PIB (%) (**) 5,4 5,4 5,7 4,0 4,7 4,3

29. Supermercados-Vendas Reais(%) 5,5 4,2 3,7 5,0 5,0 5,0

Fonte dos dados observados: IBGE, Banco Central, FGV, BNDES, IPEA; SECEX e ABRAS.

(1) Estimativa sujeita a alteração

(*) Calculado pelo Banco Mundial, utilizando o critério de Paridade de Poder de Compra (PPP) .

(**) Juros nominais 
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