
Afinado, governo muda rumo da política econômica 
Cristiano Romero  
 
Dilma acredita que inflação começará a ceder em maio, ajudando a melhorar as expectativas  
 
A presidente Dilma Rousseff acredita que a inflação mensal, medida pelo IPCA, começa a ceder 
em maio, mantendo-se em patamares baixos nos três meses seguintes. Isso, na avaliação do 
governo, dará fôlego ao Banco Central (BC) para melhorar as expectativas dos agentes 
econômicos, que vêm se deteriorando desde o início do ano. 
 
A presidente sabe, no entanto, que apesar da queda do IPCA entre maio e agosto a inflação 
acumulada em 12 meses poderá superar os 6,5%, o limite superior do intervalo de tolerância 
do regime de metas. Em conversas reservadas, Dilma tem dito que a inflação de 2011 não é 
"culpa" deste governo. "O mercado vê Dilma como um governo de oito anos [de Lula] e quatro 
meses. Para ela, seu governo tem quatro meses", diz um assessor. 
 
Dilma aproveitou a reunião do Conselhão (Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social), 
na semana passada, para harmonizar o discurso do governo. Tanto ela quanto os ministros 
Guido Mantega (Fazenda) e Antônio Palocci (Casa Civil), além do presidente do Banco Central 
(BC), Alexandre Tombini, salientaram em suas apresentações a preocupação prioritária com a 
inflação. 
 
O propósito foi mostrar ao mercado que o governo está unido. Em seu discurso, Dilma 
reconheceu que os preços subiram no Brasil por causa de "choques internos adversos na 
produção de bens como alimentos in natura e etanol", além das pressões internacionais. 
Insistiu em afirmar que a economia crescerá de forma acelerada em 2011, mas fez isso 
apenas para não adormecer o "espírito animal dos empresários". 
 
Falando publicamente sobre o tema pela primeira vez neste governo, Palocci fez questão de 
ressaltar que o ataque à inflação é "sem dúvida uma prioridade que não devemos abandonar". 
O ministro, seguindo acerto feito com a presidente, não fala publicamente sobre política 
econômica, a não ser quando autorizado, mas na convivência diária com ela tem tratado do 
tema. A "nova" política, focada mais na inflação e menos no câmbio, está mais à sua feição. 
 
No discurso feito no Conselhão, Palocci chamou a atenção para a necessidade de o governo 
desenvolver o mercado privado de títulos de longo prazo, uma forma de reduzir a dependência 
das empresas do crédito subsidiado do BNDES. Dois dias depois, a mesma preocupação 
constava da ata da última reunião do Comitê de Política Monetária do BC (Copom), o que 
também revelou afinidade entre Palocci e Tombini. 
 
O novo ambiente fez o BC mudar sua estratégia. Agora, a autoridade monetária recorrerá mais 
à taxa básica de juros (Selic) e menos a medidas macroprudenciais para combater a inflação. 
Na prática, Tombini se sente mais encorajado a perseguir a inflação com o instrumento 
convencional de política monetária - os juros. Não vai fazer isso de uma só vez, mas 
gradualmente, dado o elevado grau de incerteza da economia mundial. O BC rendeu-se 
também ao fato de que, depois de recorrer a medidas macroprudenciais, os bancos centrais de 
vários países emergentes voltaram a elevar juros - entre as duas últimas reuniões do Copom, 
11 países emergentes fizeram isso. 
 
Definidas as correções da política econômica, a presidente Dilma considera maio o mês do 
verdadeiro início do seu governo. É neste mês que ela pretende anunciar as iniciativas que, na 
sua acepção, marcarão a gestão, diferenciando-a da do seu antecessor, Luiz Inácio Lula da 
Silva. "O governo começa, em maio, a ter a cara da presidente", sustenta um assessor. 
 
Na semana passada, Dilma lançou a primeira de cinco iniciativas prioritárias do governo - o 
Programa Nacional de Ensino Técnico e Capacitação Profissional (Pronatec), voltado para a 
formação de mão de obra. Ela pretende divulgar, também este mês, e por essa razão vem 
cobrando pressa do ministro da Ciência e Tecnologia, Aloízio Mercadante, o programa que 
concederá 75 mil bolsas a brasileiros interessados em estudar Ciências Exatas no exterior. 



 
Uma terceira iniciativa, esta uma promessa da campanha presidencial, é lançar, se possível em 
maio, o Programa de Erradicação da Pobreza.  
 
Dilma faz seus ministros e assessores correrem contra o relógio para enviar ao Congresso, 
ainda este semestre, propostas de mudança no regime tributária. Embora não ambicione fazer 
uma reforma ampla, a presidente quer, com as novidades, dar agilidade à devolução de 
créditos tributários, beneficiar micro e pequenas empresas, estimular as exportações, 
combater a guerra fiscal e desonerar os investimentos e a folha de pessoal, estimulando o 
aumento do emprego formal. "Há cerca de R$ 15 bilhões em créditos tributários a serem 
devolvidos às empresas. Isso é pior do que o câmbio [apreciado]", diz um auxiliar de Dilma. 
 
Além da reforma dos tributos, a presidente vai lançar, também em maio, o fórum de gestão e 
competitividade, um canal permanente de interlocução com o setor privado para discutir a 
criação de mecanismos que tornem a máquina pública mais ágil e eficiente e menos onerosa. 
O principal interlocutor de Dilma nesse fórum será o empresário Jorge Gerdau, criador e líder 
do Movimento Brasil Eficiente. 
 
Índice de commodities registra queda de 1,64% 
Fernando Travaglini  
 
O Índice de Commodities Brasil (IC-Br), indicador do Banco Central (BC) que mede a variação 
dos preços no mercado externo, apresentou queda de 1,64% em abril, para 170,69 pontos, 
diante de 173,55 no mês de março. Foi a primeira queda do índice desde junho do ano 
passado. Nos últimos 12 meses, o IC-Br apresentou elevação de 36,43%. No ano, o a alta 
acumulada é de 7,87%. 
 
O indicador do BC, criado no ano passado, apresenta a parcela das variações de preços das 
commodities nos mercados internacionais que tem influência direta na inflação doméstica. O 
IC-Br é composto por três segmentos de preços: agropecuários, metálicos e energéticos. Em 
abril, a única variação positiva veio do setor energético. Os preços apresentaram alta de 
1,28%, com elevação de 9,88% no ano, decorrência direta dos problemas políticos dos países 
árabes. Já as commodities metálicas voltaram a cair, 1,38%, pelo segundo mês consecutivo. 
 
Os preços das commodities agropecuárias no mercado externo caíram 2,91%, depois de terem 
ficado praticamente estáveis em março. No ano, essa parcela do indicador registra alta de 
8,73%. Em 12 meses acumula 57,21%. 
 
O choque de preços externos é um dos fatores que pressionam a inflação doméstica. Somente 
no segundo semestre de 2010, o IC-Br apresentou alta de 29,7%, entre julho e dezembro de 
2010. Boa parte dessa variação foi transferida para os preços de bens e serviços negociados 
no mercado interno. 
 
Alimentos recuam e inflação cresce em bens consumo  
João Villaverde  
 
Depois de pressionar a inflação e "obscurecer" o papel da demanda interna no aumento de 
preços, a redução nas cotações das commodities agrícolas retirou a pressão sobre os 
alimentos, e, já em março, foram os fabricantes de bens de consumo quem puxaram a alta de 
preços. O Índice de Preços ao Produtor (IPP) para a indústria de transformação, calculado pelo 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), avançou 0,39% entre fevereiro e março, 
mas os antigos "vilões", os fabricantes de produtos alimentícios, reduziram seus preços em 
0,6% no período. 
 
Pesquisado na "porta de fábrica", segundo o próprio IBGE, o IPP trabalha com os preços 
cobrados pela indústria antes de impostos e fretes, e antes da venda ao atacadista. Assim, 
serve de termômetro de preços dos bens que chegarão, na ponta, ao consumidor. A partir do 
dado de março, divulgado ontem, são fabricantes de bens como têxteis, vestuário, calçados e 



produtos químicos quem puxam a inflação. Trata-se, segundo os economistas, de uma prévia 
do que será captado pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) a partir deste mês. 
 
"A inflação brasileira já era puxada pela demanda interna aquecida desde o início do segundo 
semestre do ano passado, mas como os alimentos ficavam muito mais caros, devido ao 
contágio externo das commodities, era difícil convencer", diz Thiago Curado, economista da 
Tendências Consultoria. "Agora, veremos o contrário, quer dizer, serão os alimentos que 
ajudarão a conter altas mais fortes da inflação", diz. 
 
No primeiro trimestre, o contágio das commodities ainda é muito claro, mas não entre os 
alimentos. Os fabricantes de produtos têxteis aumentaram seus preços em 9,5% entre janeiro 
e março, influenciando também o reajuste de 3,1% entre os produtores de vestuário em igual 
período. Mas boa parte desses reajustes foram consequência da forte elevação nos preços do 
algodão na Bolsa de Valores de Chicago (EUA), onde as cotações de commodities são 
negociadas. Nos 12 meses terminados em abril, a cotação do algodão aumentou 135% no 
mercado internacional. 
 
Outros itens, como calçados e artigos de couro, acumularam alta de 3,9% nos primeiros três 
meses do ano, puxados principalmente pela elevação de 1,8% entre fevereiro e março. 
 
A Tendências estima que o IPCA registrará avanços mais fracos em maio e junho, de 0,42% e 
0,15%, respectivamente, tendo os alimentos como principais "ajudantes" - segundo a 
consultoria, a variação do item alimentos no IPCA será de 0,35%, em maio, e 0,03%, em 
junho. "O item alimentos e bebidas só não ficará negativo porque a alimentação fora de 
domicílio continuará ficando mais cara", avalia Curado, "justamente porque este item depende 
da demanda, que continua acelerada". 
 
Segundo Tatiana Pinheiro, especialista em inflação do Santander, a queda nas cotações das 
commodities pode reverberar no IPCA por até cinco meses, o que deve, segundo ela, deixar 
evidente a influência da demanda por detrás das elevações de preços.  
 
"A despeito da desaceleração encomendada que o IPCA terá entre maio e julho, devido à baixa 
nos alimentos, a inflação nos 12 meses continuará elevada, porque deixaremos o passado 
benigno de meados de 2010 para trás", avalia Tatiana. "E as negociações salariais, que em sua 
maioria repõem a inflação e ainda colocam um ganho real, serão uma injeção no consumo e, 
consequentemente, uma chancela à indústria, que poderá reajustar seus preços." 
 
A competição com importados, que incomoda menos os fabricantes de bens de consumo não 
duráveis, como alimentos e bebidas, influenciou os recuos de 0,5% nos bens produzidos pelo 
setor metalúrgico e 0,6% nos preços de máquinas e equipamentos. O segmento de bens de 
capital é o segundo que mais importou no ano - US$ 14,4 bilhões, entre janeiro e abril, menos 
apenas que os US$ 30 bilhões importados em matérias-primas e bens intermediários. 
 



 
 

Mantega pede ajuda para conter preços 
Luciana Otoni e Azelma Rodrigues  
 
O ministro da Fazenda, Guido Mantega, durante reunião ontem, em Brasília, com 
representantes da iniciativa privada, pediu que os empresários colaborem com o governo no 
esforço de conter a inflação e evitem a precificação. Em resposta, Mantega ouviu de alguns 
dos dirigentes das entidades empresariais que a área econômica precisa acelerar o anúncio das 
medidas de desoneração tributária. 
 
O pedido de Mantega para que as empresas não façam remarcação de preços foi feito durante 
o encontro do Grupo de Avanço da Competitividade. O fórum reúne representantes do governo 
e do setor privado para negociar medidas para a segunda versão da Política de 
Desenvolvimento Produtivo (PDP2), a ser anunciada em breve. 
 
Ao deixar o encontro e fazer referência ao pedido de Mantega, o dirigente da Associação 
Nacional dos Comerciantes de Materiais de Construção (Anamaco), Cláudio Conz, salientou que 
o governo precisa apresentar contrapartidas. "É difícil aceitar esse apelo. O governo tem que 
ser mais rápido na elaboração das medidas de desoneração da folha e da redução de impostos 
para a exportação e para os investimentos", comentou. 
 
No encontro, o governo sinalizou que vai apressar a devolução dos créditos do PIS, da Cofins e 
do IPI. O anúncio depende da decisão do Ministério da Fazenda sobre se a devolução mais 
rápida abrangerá o estoque integral dos créditos ou apenas aqueles que forem acumulados a 
partir da apresentação da medida. O secretário da Receita Federal, Carlos Alberto Barreto, 
expôs aos empresários que em fevereiro o Fisco repassou R$ 100 milhões, que um segundo 
lote de ressarcimento ocorreu em abril e que uma grande parte dessa devolução ocorrerá em 
maio. 
 
Por outro lado, a área econômica não foi objetiva em delinear um prazo para o anúncio da 
desoneração da folha de pagamento. O presidente da Associação Brasileira da Indústria de 
Materiais de Construção (Abramat), Melvyn Fox, também presente ao encontro, informou que 
os dirigentes apresentaram ao governo uma proposta de desonerar a folha de pessoal e de 
fazer uma compensação da renúncia tributária por meio de um aumento nas alíquotas do PIS e 
da Cofins. Foi, de acordo com ele, uma proposta teórica sem detalhamento das as condições 
em que essa compensação poderia ser feita. 
 
A qualificação da mão de obra também esteve na pauta. O presidente do BNDES, Luciano 
Coutinho, lembrou que o Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico (Pronatec) dispõe de 
R$ 3,5 bilhões para empréstimos. Coutinho comentou que parte desses recursos começou a 
ser negociada com as algumas entidades do Sistema S (Sesi, Senai, Senat, Sebrae) e que as 



linhas de crédito estão acessíveis às empresas que queiram investir em qualificação e ensinos 
técnico e profissionalizante. 
 
A presidente-executiva do Sindicato da Indústria do Papel, Celulose e Pasta de Madeira (SIP), 
Elizabeth de Carvalhaes, classificou a falta de mão de obra e de trabalhadores qualificados 
como um dos entraves aos negócios. Ela comentou que o setor de celulose possui uma carteira 
de investimento de US$ 20,2 bilhões para o período entre 2011 e 2017 e que as fábricas 
gostariam de acelerar os planos de expansão, mas enfrentam o problema da falta de pessoal. 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 5 maio 2011, Primeiro Caderno, p. A3. 


