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N a geração dos po-
líticos dessa fai-
xa indefinível da
meia-idade, pró-
xima da “curva
perigosa dos

50”, o ministro Antônio Palocci
reluz como estrela rara. O seu
talento desconcerta e seduz.
Dos mais habilidosos, dizem
que sabem dar nó em pingo
d’água. De Palocci pode-se di-
zer mais: ele dá nó em pingo
d’água e o pingo d’água ainda
aplaude. Essa arte não é boa
nem má, que fique bem claro.
Ela não o transforma num ho-
mem virtuoso, assim como não
inscreve em seu caráter a marca
da dissimulação (tomemos cui-
dado com o julgamento moral,
ou melhor, tomemos cuidado
com o moralismo). Essa arte
apenas o capacita para o jogo
político, do qual ele tem sido
um praticante exímio.

Ministro da Fazenda do pri-
meiro governo Lula, ele pôs de
pé uma construção impossível:
manteve a política econômica
inaugurada pelos tucanos, en-
quanto a comunicação do Palá-
cio do Planalto só se referia à
gestão de Fernando Henrique
Cardoso para xingá-la de “he-
rança maldita”. Palocci foi esca-
lado para manter vivo o que seu
governo prometia sepultar e
deu conta da tarefa com enor-
me sucesso. Muitos petistas
que o patrulhavam pelas cos-
tas, a portas fechadas, batiam
palmas para eleem público. Em-
presários e banqueiros o consa-

graram como o interlocutor con-
fiável, o lastro da estabilidade.
Não fosse a quebra do sigilo ban-
cáriode Francenildo Santos Cos-
ta, Palocci teria despontado co-
mo possível sucessor de Lula.

Depois da derrapada, ele pas-
sou quatro anos como deputado,
discreto, reservado, até ressurgir
com força na coordenação da
campanha de Dilma Rousseff em
2010. Em 2011 virou ministro da
Casa Civil. Na prática, é hoje o
coordenador dos demais minis-
tros. O seu poder, mais que visto-
so, bojudo, incontestável, é ne-
cessário: ele organiza o governo.
A palavra é um tanto pernóstica,
mas ao atual chefe da Casa Civil
se pode colar o adjetivo “estrutu-
rante”. Falemos com respeito,
portanto, do homem forte do go-
verno Dilma, um homem sem o
qual o governo será mais fraco.

Por aí é que podemos aquila-

tar o escândalo que ganhou as
manchetes da semana. É o que
Palocci tem de meritório, e não o
que ele tem de menor, que confe-
re gravidade à grande dúvida ge-
rada pela exponencial evolução
de seu patrimônio pessoal decla-
rado, conforme revelaram os re-
pórteres Andreza Matais e José
Ernesto Credendio na Folha de
S.Paulo de domingo. Que um
político profissional catapulte
sua fortuna às alturas não chega
a ser uma novidade nestas terras
(vivemos num país em que voto
dá lucro). Ademais, pelo que se
sabe até agora, não se pode afir-

marque haja crimena prospe-
ridade galopante desse patri-
mônio em particular. A ques-
tão só é complicada, muito
complicada, pelo lugar que o
proprietário do patrimônio
ocupa – pelos seus méritos,
não por seus defeitos – no Pa-
lácio do Planalto. Se falásse-
mos de um ministro periféri-
co, seria fácil. Seus superio-
res hierárquicos ordenariam
que ele se explicasse. O desfe-
cho seria breve e indolor. No
caso de Palocci, porém, a
equação encalacrou.

Encalacrou porque a dúvi-
daque seavoluma não émera-
mente jurídica ou criminal –
não se trata de saber se houve
ou se não houve algum ilícito,
emboraessainterrogaçãopro-
ceda –, mas é antes política e
ética. Não é a lei, mas o respei-
to aos eleitores que impõe ao
ministro o imperativo de es-
clarecer como é que enrique-
ceuassim.Elenãoprecisaque-
brar a confidencialidade dos
clientesda empresadeconsul-
toria que manteve até o ano
passado; basta que forneça in-
formações gerais, mas plausí-

veis. Antes de perguntar se hou-
ve afronta à lei, a opinião pública
pergunta se houve conflito de in-
teresses – mesmo que não tipifi-
cados em lei. Que serviços essa
consultoria prestava? A que pre-
ços médios? A presidente da Re-
pública estava informada dessas
operações quando o nomeou?

As declarações de “caso encer-
rado”, vindas do Palácio, não res-
pondema essas perguntas.A ma-
nifestação do procurador-geral
daRepública,RobertoGurgel, di-
zendo que a evolução patrimo-
nial de Palocci merece “olhar
mais cuidadoso”, também não
responde, além de nos brindar
com uma nova aflição: qual o es-
tatuto jurídico – e ético – de
“olhar mais cuidadoso”? O que
devemos entender por isso?

Para tumultuar ainda mais o
cenário a Casa Civil enviou aos
congressistas, na terça-feira,
uma mensagem com a seguinte
afirmação: “A passagem por Mi-
nistério da Fazenda, BNDES ou
Banco Central proporciona uma
experiência única que dá enor-
me valor a esses profissionais no
mercado”. Lá pelas tantas, a
mensagem cita nominalmente
outros ex-ministros, de outros
governos, que também enrique-
ceram. Com isso a nota da Casa
Civil põe mais dois problemas
no tabuleiro. Primeiro, parece
autorizar a porta giratória entre
o Estado e interesses privados,
uma prática que as democracias
tentam inibir. Depois, pretende
estender a ex-ministros que
exerceram ou exercem no mer-
cado atividades conhecidas,
com cartão de visita e placa na
porta do escritório, a mesma dú-
vida que paira sobre as opera-
ções privadas do chefe da Casa
Civil. A analogia não vale – e tem
sabor de provocação ou de amea-
ça. A dúvida continua.

Nesse caso, como em poucos
outros, se evidencia a diferença
entre a esfera da lei e a esfera da
ética. A primeira impõe a norma
e estabelece punições aos infra-
tores. A segunda lida com esco-
lhas entre alternativas igualmen-
te lícitas, cujos efeitos podem
ser bem distintos. É lícito que
um cidadão, em dia com suas de-
clarações de renda, não queira
prestar contas ao público sobre
seus negócios. Nada de ilegal nis-
so. Mas será essa a melhor esco-
lha para o ministro e para a Presi-
dência da República? Se o gover-
no quer merecer a confiança da
sociedade, deve prestar contas.
Sem moralismo, sem prejulga-
mentos, os eleitores esperam.
No coração do poder, porém,
nem sempre vence a transparên-
cia. Nem sempre a legitimidade
prevalece. No coração do poder,
às vezes triunfa o poder sem co-
ração – e então, um dia, ele cai.

✽

JORNALISTA, É PROFESSOR

DA ECA-USP E DA ESPM

Comoumdosrepre-
sentantes da Faap,
no início de maio
fui a Portugal para
maisumadasCon-
ferências do Esto-

ril, organizadas a cada dois anos
pela Câmara Municipal de Cas-
cais, com apoio do Instituto de
Estudos Estratégicos e Interna-
cionais de Lisboa e patrocínio da
Presidência da República, entre
outras instituições. As conferên-
cias tratam da globalização, com
ênfase na relação entre desafios
globais e respostas locais.

Falei sobre o tema na perspec-
tiva do Brasil e ouvi figurões lo-
cais e de outros países. Como o
economista Nouriel Roubini, fa-
moso pelas previsões que fez da
última crise econômica interna-
cional, e o egípcio Mohamed El-
Baradei, Nobel da Paz de 2005,
que abordou as mudanças políti-
cas em seu país e seu papel pes-
soal nesta fase de transição para
um novo regime; o cientista polí-
tico Francis Fukuyama, conheci-
do pelo livro O Fim da História, e
Larry King, entrevistador da
CNN, lá entrevistado. Ao ser fo-
tografado era instado a abrir o
paletó e mostrar os suspensó-
rios, notória marca de sua figura.

Aproveitei para saber mais so-
bre a crise econômica portugue-
sa, por jornais locais e conversas
com economistas do país. No dia
5 minha presença coincidiu com
o anúncio de um daqueles paco-
tes de grandes ajustes na econo-
mia, outrora tão comuns no Bra-
sil. E, ainda, com a presença de
um velho conhecido, o Fundo
Monetário Internacional (FMI).
Só que lá o pacote foi negociado
com o que chamam de troika,
quetambém incluia UniãoEuro-
peia e o Banco Central Europeu.
Issotornou maiscomplexosane-
gociação e o cumprimento do
acordo, pois há que lidar com es-
sa trinca. E ele veio numa situa-
ção agravada pelo fato de o país
estar sob governo provisório, já
que o atual, do primeiro-minis-
tro José Sócrates, perdeu apoio
no Parlamento e novas eleições
foram convocadas.

Mas de que país estamos falan-
do? Segundo os últimos dados
da ONU, em 2009 Portugal ti-
nha 10,7 milhões de habitantes,
equivalentes a apenas 5,6% da
população do Brasil, de 190,8 mi-
lhões pelo censo de 2010.

Quanto ao PIB, ainda segundo
a ONU, o português era de US$
233,5 bilhões em 2009, também
pequeno diante do brasileiro, es-
te de US$ 1,6 trilhão, mas aquele
representando 14,9% do nosso,
uma porcentagem bem maior
do que a da comparação ante-
rior. Assim, os portugueses, com
um PIB por habitante de US$

21,8 mil no mesmo ano, estão
bem à frente dos brasileiros,
com seus US$ 8,1 mil. Mas se-
guem atrás de irmãos europeus
mais ao norte, onde no mesmo
ano esse PIB foi de US$ 41,2 mil
na França, US$ 40,5 mil na Ale-
manha e US$ 35,3 mil na Itália.

No ano passado, o PIB portu-
guês subiu apenas 1,4%, o do Bra-
sil cresceu 7,5%, com o que esta-
mos menos distantes. Nos próxi-
mos anos, a diferença deve cair a
nosso favor, pois o Brasil deverá
seguir crescendo, ainda que me-
nos, e Portugal sofrerá com esse
indigesto pacote.

Quão indigesto? Portugal to-
mará da troika um empréstimo
de€ 78 bilhões, ou cerca de US$
110 bilhões! Nunca antes neste
Brasil de PIB bem maior houve
um pacote importado tão enor-
me. Com ele, segundo um jornal
local, a dívida pública portugue-

sa deverá alcançar 130% do PIB e
será a segunda maior dívida da
União Europeia!

Quanto ao conteúdo, é enor-
me a lista de medidas, que to-
mou duas páginas de outro jor-
nal local, algumas mais drásticas
que as já vistas por aqui. Incluem
redução de pessoal na Defesa e
de “compensações salariais” em
pelo menos 10%, privatizações
de várias empresas, entre elas a
aérea TAP, aumento do imposto
predial e do capital próprio dos
bancos, maiores tarifas de servi-
ços públicos, cobrança do ICMS
local sobre os serviços de cor-
reio, corte de 15% dos dirigen-
tes e organismos autárqui-
cos, imposição de limites de
endividamento às empresas
estatais, redução das pensões
acima de€ 1.500 por mês, te-
to para as deduções com des-
pesas de saúde na declaração
do Imposto de Renda e uma
particularmente invejável, o
enterro do projeto do trem-
bala português.

E qual é a encrenca? Já na
União Europeia, houve em
Portugal uma fase de preparo
para a chegada do euro em
1999. A inflação caiu, o risco
país também. As taxas de ju-
ros, idem. Isso e a expectativa
de que o euro facilitaria a con-
vergência com o desempe-
nho de outros países estimu-
laram uma política fiscal ex-
pansionista, e fortes aumen-
tos do consumo e do investi-
mento, com mais crescimen-
to e queda do desemprego en-
tre 1995 e 2001. Mas a dívida
pública subiu e a competitivi-
dade do país caiu, acumulan-
dofortes déficitsna conta cor-
rentecomoexterior, financia-
dos com endividamento.

Desde 2002, entretanto, no
que tinha de favorável esse qua-
dro se reverteu; no que tinha de
preocupante, agravou-se. As-
sim, sobreveio um período de ta-
xas baixas ou mesmo negativas
de crescimento do PIB e aumen-
to de desemprego, que a crise in-
ternacional do final da década só
fez agravar, levando a uma dete-
rioração séria do déficit em con-
ta corrente, das dívidas priva-
das, do déficit público e da dívi-
da do setor. Com tudo isso, o
país tropeçou e caiu nos braços
da troika.

O Brasil difere de Portugal sob
muitos aspectos, como no tama-
nho citado e na estrutura produ-
tiva. Mas também há problemas
similares, como a má gestão do
setor público, elevados déficits
em conta corrente, o mau estado
da educação e a falta de competi-
tividade, principalmente da in-
dústria e dos serviços. Ainda on-
temsoubeque desde oano passa-
do o Brasil perdeu seis posições
numa avaliação de competitivi-
dade internacional.

Portugal,portanto,desdejápo-
de dar lições ao Brasil quanto ao
que não fazer, como o exagero
nos déficits público e externo e
projetosde viabilidade muitodu-
vidosa, como esse do trem-bala,
que aqui imprudentemente ain-
daanda. Tambémseráimportan-
te apoiar o país e acompanhar o
esforçode seu governo,espremi-
doentre seu povoeatroika.Segu-
ramente, uma experiência cheia
de novos ensinamentos.

✽

ECONOMISTA (UFMG, USP E

HARVARD), PROFESSOR ASSOCIADO

À FAAP, É CONSULTOR ECONÔMICO

E DE ENSINO SUPERIOR

SINAIS PARTICULARES

Fundado em 1875
Julio Mesquita (1891-1927)
Julio de Mesquita Filho (1927-1969)
Francisco Mesquita (1927-1969)
Luiz Carlos Mesquita (1952-1970)

José Vieira de Carvalho Mesquita (1959-1988)
Julio de Mesquita Neto (1969-1996)
Luiz Vieira de Carvalho Mesquita (1959-1997)

Américo de Campos (1875-1884)
Nestor Rangel Pestana (1927-1933)
Plínio Barreto (1927-1958)

No coração
do poder

●✽
ROBERTO
MACEDO

Lições
de Portugal

BALCÃO DE NEGÓCIOS
Aqui pooode!

Pelo menos cinco ministros do
governo federal têm empresas de
consultoria, que continuam ati-
vas, em pleno exercício do cargo.
São eles Fernando Pimentel, José
Eduardo Cardozo, Moreira Fran-
co, Leônidas Cristino e Fernando
Bezerra Coelho. Alguma surpre-
sa? Isso pode? Aqui pooode!
MARIA ELOIZA ROCHA SAEZ
m.eloiza@gmail.com
Curitiba

Ética burguesa

Em qualquer país civilizado do
mundo onde a imprensa divulgas-
se em manchete de primeira pági-
na que cinco ministros têm em-
presas de consultoria, provavel-
mente o presidente sofreria im-
peachment ou o Gabinete cairia
no dia seguinte. Já aqui, na Banâ-

nia, provavelmente vão dizer que
os errados somos nós, que cultiva-
mos a odiosa “ética burguesa”.
Num partido como o PT, em que
visão da fronteira entre o público
e o privado é pouco clara, nada
mais natural que ter um cargo ou
função pública e prosseguir com
os negócios em seus escritórios
particulares, como se tudo fosse
plenamente aceitável. Nem pre-
servam mais as aparências...
SILVIO NATAL
snatal49@yahoo.com.br
São Paulo

Consultoria empresarial

A tal “consultoria empresarial”
confessada por políticos que es-
tão na ativa nada mais é do que
um insustentável eufemismo pa-
ra a prática deslavada e imoral de
lobby. Principalmente quando es-
ses ilibados “consultores” perten-
cem à base aliada, desfrutam es-
treita ligação com o governo e

contam com o apoio garantido
do partido majoritário. Isso, natu-
ralmente, sem falar na vasta expe-
riência que têm em receber via
caixa 2 a sua distinta clientela. Ou
seja, a safadeza é grossa!
JOÃO NATALE NETTO
natale@natale.com.br
São Paulo

Me engana que eu gosto

A nova modalidade para justificar
o injustificável: indústria das con-
sultorias, palestras e mentiras.
Fantástico e rápido o retorno fi-
nanceiro para os recém-forma-
dos consultores e palestrantes
deste país. Já que o lava-rápido
bovino estava muito saturado,
quem sabe esta nova lavanderia
funcione melhor, não é mesmo?
Acho que nem se Jesus Cristo vol-
tasse à Terra, com toda a sua sabe-
doria e seus poderes milagrosos,
para ministrar palestras e dar con-
sultas, seria tão convidado e tão

bem remunerado. E já que se fala
tanto em diminuir as desigualda-
des, “nóis tamém qué entrá nes-
sas boquinha”, tudo “por uma vi-
da melhor”. Cristo, olhai pra isto!
Senhores, um pouquinho de res-
peito, ao menos. Já não bastasse
sermos assaltados, ainda preci-
sam nos chamar de burros e idio-
tas? Isso é bullying!
HELOISA A. MARTINEZ
heloisa_martinez@hotmail.com
Mogi das Cruzes

PALOCCI
De comparações

Simplesmente cínica e indecente
a declaração de Antônio Palocci
de que outros ex-ministros tam-
bém enriqueceram, como se isso
justificasse seu astronômico enri-
quecimento meteórico. Ironica-
mente, como se consultoria não
envolvesse tráfico de influência,
informação privilegiada, lobby e
intermediação, né?

CONRADO DE PAULO
conrado.paulo@uol.com.br
Bragança Paulista

Acaciano

Inaceitável a desculpa acaciana
de Palocci de que, como os ou-
tros fizeram, ele pode fazer tam-
bém. Desde quando governos pas-
sados no Brasil podem ser para-
digmas de moralidade, mínima
que seja?
GERALDO SIFFERT JUNIOR
siffert18140@uol.com.br
Rio de Janeiro

Paradoxo

Palocci diz que ex-ministro vale
muito no mercado. É verdade. Po-
rém os que não valem nada enri-
quecem mais depressa.
LÉO COUTINHO
leo.coutinho@uol.com.br
São Paulo

Erradicação da pobreza

Sugestão à presidente Dilma: a
melhor forma de implementar o
Plano Nacional de Erradicação da
Pobreza, que deve atingir 1,5 mi-
lhão de famílias, é filiar todos os
“miseráveis” deste país ao PT e
depois abrir uma firma de consul-
toria para cada um. Funcionou pa-
ra Luiz Gushiken, José Dirceu, Ro-
berto Teixeira, Antônio Palocci e
até para a segunda geração: Fábio
Lulinha da Silva, Fernando e Kalil
Bittar (sócios do Lulinha na Ga-
mecorp), Lurian Cordeiro da Sil-
va e Israel Guerra (filho de Ereni-
ce), entre outros mais, sabe-se lá
quantos...
CLAUDIO JUCHEM
cjuchem@gmail.com
São Paulo

Riqueza

Presidenta, bota o Palocci de vol-
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No avião

LOREDANO

O respeito aos eleitores,
e não a lei, é que impõe
a Palocci esclarecer
como enriqueceu assim

O Brasil difere desse
país em muitos aspectos.
Mas também há
problemas similares...
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