
Dilma tem segundo semestre para reformas importantes  
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Redução de gastos públicos, questão tributária e controle da inflação devem ser as prioridades 

até final do ano, apontam especialistas 

 

As propostas feitas no discurso de posse da presidente Dilma Rousseff ainda não foram 

realizadas, pelo menos no que diz respeito à política econômica. Isto, na opinião dos 

especialistas entrevistados pelo DCI, gera enorme desafio que tem que ser enfrentado ainda 

na segunda metade do ano. 

 

Roberto Vertamatti, presidente do conselho da Associação Nacional dos Executivos de 

Finanças, Administração e Contabilidade (Anefac), explica que "como o governo é novo" e tem 

um apoio mais maciço da população e de parceiros políticos é mais fácil realizar reformas. "0 

que tem que ser feito de mudanças tem que ser agora. A partir de 2012, esse apoio tende a 

diminuir. Além de que em 2013 tudo vai estar focado na Copa do Mundo de 2014", aconselha 

o especialista. 

 

Vertamatti destaca três pontos que ficaram pendentes e que devem ser focados pela equipe 

econômica de Dilma,que são a reforma tributária, a contenção da pressão inflacionária e os 

gastos públicos. Principalmente no caso da necessidade de mudanças no atual sistema 

tributário, o professor e sócio responsável pelos escritórios em São Paulo e Brasília do Sacha 

Calmon - Misabel Derzi Consultores e Advogados, Igor Mauler Santiago, também aponta que 

há urgência devido à perda de competitividade das empresas brasileiras para a China. "A 

presidente já perdeu o primeiro semestre, agora tem que avançar o quanto antes (na 

execução das propostas)", analisa Santiago. 

 

Para o professor das Faculdades Integradas Rio Branco, Carlos Eduardo Stempniewski, a falta 

de conclusão de importantes reformas para beneficiar a economia brasileira é justificada pelos 

problemas políticos que o governo federal enfrentou nos últimos meses, como a saída de 

Antonio Palocci da Casa Civil - por supostas ilegalidades de sua evolução patrimonial - e de 

Alfredo Nascimento, então ministro dos Transportes - após denúncias sobre um suposto 

esquema de superfaturamento em obras envolvendo servidores da Pasta. "Mesmo com esses 

problemas políticos, a condução da política econômica de Dilma foi boa", observa 

Stempniewski. 

 

Cristina Helena Pinto de Mello, professora de política econômica no curso de graduação da 

ESPM, também avalia o novo governo como positivo. Por outro lado, ela diz que um grande 

desafio a ser enfrentado é tentar conciliar a necessidade de patrocinar o desenvolvimento 

econômico - e para isso tem que aumentar os gastos públicos – e não comprometer a 

trajetória de crescimento da dívida pública. 

 

Gestão pública 

 

O professor da Rio Branco aponta que o governo federal deve urgentemente reduzir os custos 

da máquina pública "herdado pelo descontrole do governo anterior", de Luis Inácio Lula da 

Silva. "Ele gastou demais, agora tem que reduzir as despesas internas como viagens e até com 

o consumo de café", ilustra. O presidente do Conselho da Anefac também aponta a melhoria 

da gestão pública como uma prioridade. "O anúncio de que neste ano o governo iria cortar 

R$50 bilhões, na minha visão, foi muito propagandístico. Dilma vai ter muita dificuldade em 

reduzir esses gastos. Além disso, há muito gastos para pouca obras. Do PAC 1 (primeira fase 

do Programa de Aceleração do Crescimento) e do PAC 2 (segunda fase) há casos em que 15% 

dos recursos destinados foram empregados, o que é pouquíssimo", diz. 

 

Para o diretor presidente da Fractal, Celso Grisi, Dilma terá dois desafios antagônicos que 

podem ser resolvidos com uma melhor gestão fiscal, que são conter a desvalorização do 

câmbio e controlar a pressão inflacionária "Para reduzir a inflação é necessário aumentar a 

taxa de juros. Mas se elevar a Selic,o rendimento dos títulos atrelados à taxa também sobe. A 

consequência disso é uma grande entrada de capital externo, o que provoca a queda do dólar. A ut
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A única solução que vejo é diminuir os gastos com pessoal e reduzir o número de ministérios, 

de modo que não precisaria elevar tanto os juros", explica ele, que, de modo geral, aprovou os 

primeiros seis meses de Dilma. 

 

Inflação 

 

Os especialistas também apontam a inflação como um desafio para a condução política ainda 

neste ano. "A política monetária, ao aumentar gradualmente a taxa básica de juros (Selic) tem 

sido positiva. Esta atitude mostra a preocupação da equipe econômica (Banco Central e 

Ministério da Fazenda) com relação aos empregos e à economia de modo geral. Contudo, o 

foco não deveria ser somente monetário, uma melhor gestão fiscal faria com que a pressão na 

inflação fosse menor", entende Vertamatti. 

 

De acordo com o último dado divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE), a inflação em 12 meses até junho fechou em 6,71%, acima do teto da meta de 6,5%. 

No acumulado do ano até o sexto mês, o indicador oficial que mede a inflação, índice Nacional 

de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), ficou em 3,87%. O resultado surpreendeu o mercado, 

tanto é que no último relatório Focus a previsão para o fechamento do índice voltou a crescer. 

 

 

Fonte: DCI, São Paulo, 16, 17 e 18 jul. 2011, Caderno A, p. A3. 
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