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Anova presidente Dilma
Rousseff assume o governo
com uma economia equili-
brada e que cresce 7,5% ao

ano. Este será o seu primeiro desafio:
administrar um crescimento que
não é correspondido pelo aumento
da produção. O resultado é uma infla-
ção de 5,8%, com tendência de alta.

O desafio é desacelerar o ritmo da
expansão econômica sem trazê-la a
níveis inferiores a 4,5% para não ge-
rar desemprego. Ao mesmo tempo, é
preciso executar um programa de in-
centivo à produção para atender a de-
manda que está sendo suprida por

importações de itens antes fabricados
no País. Com isso, se evitará a desindus-
trialização em importantes setores.

Há outros desafios, como coordenar
o corte de gastos com ajuste fiscal, sem
deixar de incentivar o crédito, a produ-
ção e os investimentos; reduzir a dívida
interna, hoje de 42%; criar uma política
industrial e de comércio exterior.

Ao contrário do que a presidente tem
afirmado, a taxa de juros não está entre
esses desafios, pois ela é consequência e
não causa da inflação. Não pode haver
meta de juros reais de 2% enquanto não
se adotam medidas para conter a infla-
ção. Vai ser preciso coordenar a política

industrial e agrícola (esta funcionou
bem) para atender amplamente a de-
manda interna que continuará crescen-
do mesmo com um ajuste menor do salá-
rio mínimo, que teve um ganho real, aci-
ma da inflação, de 53% nos últimos oito
anos. Além disso, a drástica redução do
desemprego ao nível recorde de 5,7%
continuará pressionando os salários.

Nos 8 anos do governo Lula, foram
criados 15 milhões de empregos, dos
quais 2,5 milhões este ano, compensan-
do os 2 milhões perdidos na recessão.
Cerca de 30 milhões de pessoas das clas-
ses mais pobres entraram no mercado
consumidor e alguns milhões estão mu-

dando os padrões de consumo.
Esse desafio imediato só poderá ser

superado com incentivo aos investi-
mentos produtivos. Um desafio que
tem sido pouco realçado nesta fase de
transição. Há o programa muito bem-
vindo de estímulo a investimentos na
área de infraestrutura, mas é pouco. É
preciso algo que comece a dar resulta-
dos ainda este ano. Produção estagnada
ou crescendo menos que consumo, prin-
cipalmente quando este continua au-
mentando, é o caminho inevitável para
a inflação. Essa mesma que vemos aí.

Desafios. A nova presidente recebe
uma herança positiva do governo Lula
na área econômica. Não vamos enume-
rá-la, pois o leitor a encontra em todos
os meios de comunicação nestes dias.
Há o superávit menor, mas há o cresci-
mento que elevou a receita, o que torna
mais fácil alcançar a meta ideal; há dívi-
da interna, mas há um mercado financei-
ro não contaminado pela crise externa.

Este cenário permitiu aumentar a cre-
dibilidade externa confirmada pela en-
trada de investimentos. Se houver uma
política industrial agressiva, esses inves-
timentos poderão se destinar não só pa-
ra rolar a dívida, mas para a produção de

um mercado interno com potencial
ainda por explorar.

Trunfos. A presidente encontra
três grandes trunfos: o petróleo do
pré-sal com reservas que crescem a
cada dia e podem passar de 50 bi-
lhões de barris. A exploração desse
petróleo atrairá investimentos inter-
nos e externos para as proporções da
economia nacional. O segundo fator
são as obras para a Copa do Mundo e
Olimpíada, que, com o pré-sal, de-
mandarão consumo de matéria-pri-
ma e produtos indústrias, o que gera
emprego e renda. O terceiro são as
obras de infraestrutura para reduzir
o custo do escoamento da produção;
muitas com projetos já prontos e
aprovados ou em execução. Entre
elas – e este é mais um trunfo –, a
construção de usinas hidrelétricas
na Amazônia. Falta ao novo governo
corrigir as distorções tarifarias que
elevam o preço dessa energia anulan-
do o baixo custo de geração. A presi-
dente Dilma Rousseff vai encontrar
uma economia na qual o grande desa-
fio não é crescer, mas crescer menos,
sem inflação. Tem condições para fa-
zer um bom governo.

Fernando Dantas

Para Kenneth Rogoff, da Uni-
versidade Harvard e ex-econo-
mista-chefe do poderoso Fun-
do Monetário Internacional
(FMI), um dos maiores riscos
para a recuperação da econo-
mia global são grandes erros
que os países ricos possam co-
meter diante da lenta, sofrida e
acidentada recuperação dos Es-
tados Unidos e da Europa.

Uma “decisão catastrófica”
particularmente temida por ele
seria a de o Congresso america-
no lançar o país numa guerra
comercial contra a China, o
que poderia contaminar o mun-
do todo. Coautor, junto com
Carmen Reinhart, de Oito Sécu-
los de Delírios Financeiros – Desta
Vez é Diferente, uma elogiadíssi-
ma história de 800 anos de cri-
ses econômicas, Rogoff conver-
sou por telefone com o Estado
sobre as perspectivas da econo-
mia global, incluindo o Brasil,
em 2011.

● Pouco mais de dois anos de-
pois da eclosão da crise financei-
ra global, como o sr. vê a situa-
ção hoje?
Já superamos o momento mais
profundo da crise, mas Esta-
dos Unidos e Europa ainda es-
tão comprometidos por imen-
sas dívidas, tanto do governo
quanto do setor privado. As dí-
vidas privadas estão muito aci-
ma de qualquer coisa que te-
nhamos visto antes. E as dívi-
das dos governos atingiram ní-
veis similares aos picos do fim
da Segunda Guerra Mundial. A
desalavancagem, isto é, a redu-
ção dessas dívidas fora de pro-
porção para tamanhos mais
sustentáveis, é realmente o
grande desafio por muitos
anos à frente. Além disso, o de-
semprego subiu tremendamen-
te nos Estados Unidos. Na Eu-

ropa, não subiu tanto, mas já
saiu de um nível muito alto.

● Quais as perspectivas de de-
sempenho dessas economias
daqui para a frente?
Acho que em ambas as regiões
está havendo um crescimento
normal, mas não fantástico.
Existem diferenças, é claro. O
Fed tem sido muito mais agres-
sivo (nos estímulos monetá-
rios, comparado ao Banco Cen-
tral Europeu), e a política fis-
cal nos Estados Unidos tam-
bém tornou-se muito mais
agressiva. Mas ambos estão em
estágios similares no ciclo eco-
nômico.

● Como o sr. caracterizaria essa
recuperação?
O crescimento na Europa e nos
Estados Unidos não é rápido o
suficiente para fazer uma redu-
ção mensurável na taxa de de-
semprego, que provavelmente
vai flutuar perto do nível de
dois dígitos por um longo perío-
do, nas duas regiões. Eu acredi-
to que essa recuperação insufi-
ciente para reduzir o desempre-
go é absolutamente típica na se-
quência de uma crise financei-
ra, como mostra o meu livro
Desta Vez é Diferente. Nessa si-
tuação, sempre foi exatamente
o que estamos vendo agora: re-
cessão profunda, retomada va-
garosa, desemprego persistente
e uma crescente carga de dívi-
da, especialmente dos gover-
nos.

● Esse ritmo é suficiente para
ajudar o mundo voltar à normali-
dade?
É um ritmo lento, mas Estados
Unidos e Europa devem acabar
tendo uma recuperação comple-
ta. Na verdade, acho que o desa-
fio do mundo rico hoje é o de
não fazer grandes erros de polí-
tica econômica que provoquem
uma nova queda, levando o de-
semprego a permanecer alto
até por mais tempo do que já
deve ficar. Estou particularmen-
te preocupado com o comércio
internacional. O desemprego
está muito alto nos Estados
Unidos, há uma eleição em

2012 e o Congresso é sempre
protecionista. O presidente Ba-
rack Obama certamente descre-
ve a si mesmo como um defen-
sor do livre comércio, mas, se
considerarmos os seus discur-
sos ao longo dos anos, parece
ter perdido convicção em rela-
ção a isso. Por que o governo
americano não assinou o acor-
do de livre-comércio com a Co-
lômbia, por exemplo? Então, es-
tou preocupado com a possibili-
dade de que o baixo crescimen-
to se traduza em algum tipo de
decisão política catastrófica. É
claramente o maior perigo.

● Que tipo de decisão catastrófi-
ca?
O maior perigo é que o Congres-
so americano se volte contra a
China. Por exemplo, ameaçan-
do colocar uma tarifa de 25%
nas exportações chinesas de
têxteis ou de produtos eletrôni-
cos de consumo se o yuan não
tiver uma valorização significa-
tiva. Nós já vimos um sentimen-
to muito favorável a uma lei des-
se tipo durante a campanha elei-
toral para o Congresso em
2010. A China não vai ficar para-
da diante de uma medida des-
sas, e certamente vai retaliar
com suas próprias medidas pro-
tecionistas, a partir das quais
uma escalada maior pode ga-
nhar vida própria.

● Que outros riscos o sr. vê para
a economia global?
Bem, o perigo de instabilidade
geopolítica emanando do Irã e
da Coreia do Norte é claramen-
te maior agora do que há um
ano. A Coreia do Norte está pas-
sando por uma transição de re-
gime, de algo maluco para algo
mais maluco ainda. E o Irã está
correndo em direção a se tor-
nar uma potência nuclear alta-
mente problemática. O perigo é
que um desses países instigue
um grande conflito que desesta-
bilize o mundo.

● E o perigo de uma crise mais
grave na Europa?
De fato, em 2011 a atenção con-
tinuará voltada para a Europa,
onde os líderes estão em dene-

gação. Eles acham que, forne-
cendo maciças e crescentes do-
ses de liquidez, podem evitar
para sempre ter de lidar com a
reestruturação da dívida sobera-
na de governos como Irlanda,
Portugal e Grécia, ou até de dívi-
da bancária através da Europa.
Essa ideia é nonsense e eles aca-
barão tendo de reconhecer isto.
Os problemas que Grécia, Por-
tugal, Irlanda e Espanha estão
enfrentando atualmente são
profundos. Por outro lado, na
medida que a Itália e outros paí-
ses centrais possam ser protegi-
dos, acho que haverá crescimen-
to sólido na Europa. Esses paí-
ses mais afetados, com exceção
da Espanha, são muito peque-
nos diante da economia euro-
peia.

● A camisa de força cambial do
euro não atrapalha os países
com problemas?
Sim, eles estão altamente não-
competitivos. Seus salários su-
biram demais, seus setores ex-
portadores encolheram e preci-
sam ser rejuvenescidos. Está
claro que o euro não está fun-
cionando bem para eles neste
momento. Se pudessem desva-
lorizar suas taxas de câmbio, is-
to faria com que fosse muito
mais fácil passar por uma rees-
truturação da dívida, recuperar
competitividade e superar o
problema via exportação, como
tantos países fizeram no passa-
do. Acho, portanto, que a me-
lhor solução seria reestruturar
as dívidas e colocar os países da

periferia num sabático do euro,
isto é, sair temporariamente da
zona do euro e ter as suas pró-
prias moedas. Mas essa ideia é
categoricamente rejeitada pe-
los líderes europeus, o que dei-
xa aqueles países em uma situa-
ção muito mais difícil para lidar
com a reestruturação.

● O sr. está otimista quanto à
continuidade do crescimento na
China?
Sim, mas acho sem sentido a
ideia de que a China vai simples-
mente continuar com o seu
crescimento de 10% sem jamais
experimentar uma desacelera-
ção, provavelmente aguda, que
é normal nos ciclos econômi-
cos. Esse é ainda um risco mui-
to alto para a economia global,
com certeza. As autoridades chi-
nesas veem o risco de supera-
quecimento e têm intenção de
baixar os preços dos ativos e
controlar a inflação, mas que-
rem fazê-lo sem interromper o
crescimento.

● O sr. acha que a China está fa-
zendo a transição em direção a
um crescimento baseado no mer-
cado interno?
Não de forma significativa, por-
que essa é uma transição muito
difícil. É verdade que o consu-
mo da China tem crescido num
ritmo de dois dígitos, mas a par-
tir de uma base muito baixa. O
problema é bem mais profundo
do que simplesmente trocar de-
manda externa por interna. A
China tem uma política de com-

petição muito fraca. As indús-
trias voltadas para dentro do
país não são tão impressionan-
tes quanto as voltadas à expor-
tação, para as quais os merca-
dos mundiais servem como ár-
bitro de quem ganha e quem
perde. Se a China tentasse se
mover rápido demais na dire-
ção do consumo interno, ela te-
ria muitos problemas com mo-
nopólios, falta de inovação, in-
terferência política, compadrio.
Não está claro que eles possam
manter o crescimento de produ-
tividade das últimas décadas
com uma estratégia tão voltada
para dentro.

● Qual a sua visão sobre o Bra-
sil?
O Brasil teve um ano magnífi-
co em 2010 e deve ter um cres-
cimento sólido em 2011, embo-
ra menos acelerado. A inflação
ascendente é uma preocupa-
ção, mas, na verdade, o princi-
pal ponto de interrogação no
longo prazo no Brasil é se o no-
vo governo será capaz de to-
mar os passos certos para con-
tinuar a fortalecer os funda-
mentos e se preparar para o dia
em que o País passar por uma
situação mais desafiadora. Co-
mo, por exemplo, uma redução
dos benefícios do comércio
com a China, ou uma reversão
dos fluxos de capital. Acho par-
ticularmente importante con-
trolar o tamanho do governo,
que continua a se expandir, me-
lhorar a educação e tocar refor-
mas estruturais.

Kenneth Rogoff,
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