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COISAS DA ECONOMIA – POR QUE DILMA DESTEMPEROU-SE?

Já tivemos oportunidade de comentar que a personalidade centralizadora da Presidente
Dilma Rousseff é um “dado” no atual cenário da política econômica brasileira. Será assim,
gostemos ou não, até o fim de 2014, ou até o fim de 2018, caso ela seja reeleita.

A Presidente Dilma frequentou aulas de economia, ao que consta, na UFMG (BH) e na
UNICAMP. Na UFMG pode ter ouvido opiniões de professores de economia da linha
ortodoxa e não tão ortodoxa. Em Campinas, a predominância, certamente foi de professores
que chamaríamos preferencialmente de “tendências heterodoxas”.

Pelo que a Presidente andou falando na África do Sul, ela parece convencida de que
“está provado” (ela utilizou o termo “contraprova”) que a baixa do juro não gera inflação,
ou que a alta do juro não derruba a inflação.

Então, quando aparece a opinião de um economista da estatura de Affonso Celso Pastore
(ex-Presidente do BC) dizendo que a derrubada da inflação (que está muito acima do
centro da meta) requer uma “recessão”, é natural que Dilma fique nervosa. Ela não aceita
uma recessão, como remédio para combater a inflação! Ela não vai aplicar um “choque
monetário” (forte alta do juro) para desaquecer a economia e, assim, conter a alta da
inflação! Pastore, se estivesse no BC, talvez fizesse isso, por convicção.

Tombini, poderá elevar os juros, mas de forma mais moderada, e, talvez, com menos
pressa do que o faria Pastore.

Isso não significa, necessariamente, que Tombini esteja fazendo algo em desacordo com
sua cabeça de economista. A política monetária executada por Tombini, pode ser exatamente
a que ele acha correta, como economista. Se fosse muito diferente, talvez preferisse não
continuar no cargo ou, talvez, nem ter assumido. Aliás, por que Tombini era o nome mais
citado para substituir Meirelles, caso Dilma vencesse as eleições? A afinidade entre a
então Chefe do Gabinete Civil de Lula e o então diretor do BC já existia antes.



O ex-ministro Delfim Netto, ao que podemos depreender da leitura de seus artigos, no
Jornal Valor Econômico, acredita que a orientação de Dilma e do Ministro Mantega,
está basicamente na direção desejável. Delfim e Pastore são eminentes professores
(USP) e estudiosos de temas econômicos, por toda uma vida, e trabalharam juntos no
Governo. Isso, entretanto, não significa que tenham visões sempre coincidentes em
temas de política econômica. Aliás, costuma-se dizer que quando dois economistas se
encontram, traçam pelo menos seis cenários diferentes (um otimista, um mediano e um
pessimista, para cada um deles).

O interessante no estudo da economia é que por ser uma ciência social, cheia de
limitações, dá margem a visões diferenciadas sobre um mesmo tema. Como o ser
humano é, em geral, muito vaidoso (o papa Francisco parece ser uma exceção), o
resultado é que cada qual acaba elaborando suas “verdades”. Quem pensa igual é visto
como certo, competente, inteligente. Quem pensa diferente é visto como errado,
incompetente, burro. Daí o agrupamento dos economistas em “escolas” de pensamentos
mais coincidentes do que divergentes ( FGV-Rio, FGV-SP, PUC-Rio, USP, UNICAMP...).

Mário Henrique Simonsen, a mente analítica mais brilhante entre os economistas
brasileiros da segunda metade do século vinte (na minha opinião) que foi Ministro da
Fazenda (Geisel) e Planejamento (por nove meses, com Figueiredo) e foi, principalmente,
Professor de Economia na Escola de Pós-graduação em Economia (EPGE) da FGV-
Rio, tinha abertura mental para dialogar com economistas de diferentes “escolas”. O
que estaria dizendo Simonsen da atual política econômica de Dilma Rousseff?

Arrisco-me a dizer que estaria criticando alguma coisa, mas também apoiando outras.
Simonsen, com todo seu brilhantismo e experiência prática e teórica, chegou a acreditar
na chance de sucesso do pré-destinado ao fracasso, Plano Cruzado, do então Ministro
da Fazenda Dilson Funaro (de congelamento geral de preços, em 1986). Roberto
Campos, outro eminente economista brasileiro da segunda metade do século passado,
jamais apoiaria um plano de congelamento geral de preços! A admiração de um pelo
outro, entretanto, era conhecida! Simonsen, aliás, fora o principal assessor (informal)
de Campos, quando este exerceu o cargo de Ministro (poderoso) do Planejamento (no
Governo Castello Branco). Coisas da economia.



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 3,1 3,5

- 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 3,1 3,5

7.  Inflação (% a.a.) (preços ao consumidor) (IPCA) 4.3 5,9 6,5 5,8 5,8 5,8

8. Inflação (% a. a. - IGPM) -1,7 11,3 5,0 7,8 5,2 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 2,4

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

13.  Exportações (US$ bilhões) 153,0 201,9 256,0 242,6 260,0 280,0

14. Importações (US$ bilhões) 127.6 181,6 226,2 233,1 247,0 266,0

15. Balança comercial (US$ bilhões) 25.4 20,2 29,8 19,0 13,0 14,0

16. Saldo em conta-corrente (US$ bilhões) -24,3 -47,3 -52,6 -54,2 -66,0 -68,0

17. Saldo em conta-corrente/PIB (%) -1,6 -2,2 -2,1 -2,4 -2,7 -2,8

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

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 -90,0 -90,0

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

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 2,6 2,6

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

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

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

25. Dívida Pública Bruta (R$ bilhões) 2.156,5 2426,1 2653,6 2583,9 2830,0 3050,0

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

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 4,8 4,7

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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