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A
economia brasileira não cresceu
no terceiro trimestre quando
comparado aos três meses ime-
diatamente anteriores. A desa-

celeração pode até ser considerada co-
mo benigna, pois não chegou a impedir
que o mercado de trabalho continuasse a
contratar mais do que a demitir, especial-
mente no caso de empregos formais, com
carteira assinada. Por outro lado, temia-
se que a manutenção do ritmo de cresci-
mento da primeira metade do ano acen-
tuasse os desequilíbrios que levaram a
inflação a superar o topo da meta estabe-
lecida pelo próprio governo, e a aumen-
tar o déficit em transações correntes do
balanço de pagamentos.

Neste quarto trimestre provavelmente
o país já voltou a crescer, pelo que se de-
duz de alguns indicadores setoriais. Po-
rém, não mais ao ritmo do início do ano,
e sim a uma cadência que possibilitará ao

PIB. Desde o lançamento do real somente
em três trimestres a taxa de investimento
atingiu tal patamar.

As perspectivas de uma modesta recu-
peração são embaladas por medidas já to-
madas pelo governo. O Banco Central re-
duziu as taxas básicas de juros para 11%
ao ano (recuaram 1,5 ponto percentual
desde setembro), retirou parte das restri-
ções que havia imposto ao crédito bancá-
rio, e o Ministério da Fazenda desonerou
vários bens de consumo essenciais.

A desaceleração da economia no terceiro
trimestre pode ser alvo de exploração po-
lítica, e com isso não está afastado o risco
de o governo cometer novamente o erro de
pisar no acelerador dos gastos públicos.
Espera-se que tenha sido aprendida a lição
de 2009-2010, cujas consequências foram
sentidas com o salto da inflação. O ambien-
te internacional não permite que se faça es-
tripulias. É preciso manter a serenidade.

Desaceleração da economia foi benigna
Produto Interno Bruto (PIB) evoluir na
faixa de 3,5% a 4% ao ano.

A desaceleração da economia brasilei-
ra foi causada basicamente
pelo arrefecimento da deman-
da doméstica. Não fosse o se-
tor externo (exportações me-
nos importações), a trajetó-
ria do PIB teria sido negativa
no terceiro trimestre.

No entanto, percebe-se al-
guns efeitos indiretos da crise
no exterior. A indústria de
transformação vem perdendo
fôlego, com dificuldades para
competir diante da oferta de
bens manufaturados oriundos
de nações mais industrializa-
dos que ainda não encontraram saída para
o labirinto financeiro em que se meteram.

Mas houve também um arrefecimento
do consumo das famílias, o que é expli-

cável pelo comprometimento da renda na
compra de bens e serviços em meses pas-
sados. O mercado consumidor hoje de-

pende de uma faixa de renda
com limitada capacidade de
endividamento. Se o crédito
encurta e fica mais caro, essa
capacidade se esgota tempo-
rariamente, e, até que dívidas
de curto prazo sejam liquida-
das e renovadas para a com-
pra de novos bens e serviços,
o mercado consumidor se re-
trai ligeiramente.

Não se trata de um fenôme-
no generalizado. A agrope-
cuária continuou crescendo e
o desempenho da construção

civil tem sido dos melhores, a ponto de o
segmento contribuir para a taxa de inves-
timento (formação bruta de capital fixo)
alcançar a almejada proporção de 20% do

Lição dos gastos

excessivos em

2009-2010 não

pode ser

esquecida

A
Constituição brasileira é conheci-
da pelo excesso de detalhismo.
Talvez porque grupos organizados
na sociedade sempre busquem in-

cluir na Carta dispositivos de seu interesse,
nela há uma quantidade excessiva de temas
que poderiam ser regulados por legislação
ordinária. Mas, como o objetivo desses gru-
pos é perpetuar benefícios, eles tentam, e à
vezes conseguem, a blindagem do texto
constitucional, só alterado num ritual de vo-
tações sucessivas e quórum qualificado.

Um caso exemplar é a proposta de
emenda constitucional patrocinada nos
corredores do Congresso por corpora-
ções sindicais com raízes no serviço pú-
blico para restabelecer a obrigatoriedade
do diploma de jornalista. Na semana pas-
sada, a PEC passou com sucesso pelo pri-
meiro turno de votação no plenário do Se-
nado, por 65 votos a sete, com apoio su-

com outras formações. Nenhuma faculda-
de, isoladamente, é capaz de formar pes-
soas em condições de tratar com eficiên-
cia da enorme variedade de assuntos
abordados pelas redações profissionais,
todas há algum tempo multimídia.

Também não alterou a prioridade que as
empresas concedem aos diplomados pe-
las faculdades de comunicação, instruídos
no domínio de técnicas que jornais, revis-
tas, rádios, TVs, sites etc. necessitam. Tan-
to que o perfil de contratação não sofreu
alterações substanciais. Sem a reserva de
mercado do diploma, as faculdades têm,
ainda, estímulo para aperfeiçoar a quali-
dade do ensino, a fim de facilitar a contra-
tação de profissionais que já são procura-
dos pelos empregadores.

Inútil, pela base legal frágil, a PEC ser-
ve apenas para políticos fazerem um ges-
to a lobistas.

A inútil emenda do diploma de jornalista
prapartidário, sinal da força do lobby.
Apenas o PSD fechou questão contra.

Tudo inútil, pois a manobra vai contra de-
cisão do Supremo Tribunal Fe-
deral (STF), tomada em 2009, a
partir de recurso impetrado
contra posição da Justiça de
São Paulo. Tão logo caiu a exi-
gência, grupos de sindicalistas
começaram a agir em Brasília
para viabilizar a tal PEC.

O fim do diploma veio aten-
der a especificidades do ofí-
cio. As redações, que, antes
da regulamentação da profis-
são, em 1969, congregavam
talentos de várias formações,
tiveram de se renovar limita-
das a diplomados.

O julgamento do Supremo que revogou
parte do decreto-lei regulamentador, baixa-

do pela ditadura, estabeleceu uma ligação
clara entre a exigência do diploma e a limi-
tação à liberdade de expressão e do livre

exercício de profissões sem
possibilidade de causar prejuí-
zos e danos a terceiros.

É descabida a tramitação
da PEC do diploma porque li-
berdade de expressão e de im-
prensa é cláusula pétrea da
Constituição. Não pode ser re-
vogada, contrariada por qual-
quer outra lei, tampouco por
uma emenda à própria Carta
cujo espírito a contrarie.

Com o fim da exigência do
diploma, pouco mudou nas
redações (ela deixou de vigo-

rar em 2007, por liminar). Apenas as em-
presas puderam contratar, sem riscos ju-
rídicos, a colaboração de especialistas

Está em questão

a cláusula pétrea

das liberdades de

expressão e

imprensa

A Bolsa Consultoria de Pimentel
Cavalcante

dois anos, amealhou algo como o
dobro do que acumulara em outros
trinta de vida adulta. Justificando o
desempenho, diz que essa "foi a
forma que eu tive de ganhar dinhei-
ro e sobreviver".

Em janeiro passado, o petista Pa-
trus Ananias, um de seus anteces-
sores na prefeitura de Belo Hori-

ELIO GASPARI

S
e a doutora Dilma acha que
pode manter Fernando Pi-
mentel no Ministério do De-
senvolvimento, deve cha-

mar de volta Antonio Palocci, pe-
dindo-lhe desculpas pelo mau jei-
to. Ambos fizeram fortuna dando
consultorias a empresários. Paloc-
ci ganhou R$ 7,5 milhões em qua-
tro anos e perdeu a chefia da Casa
Civil. O repórter Thiago Herdy re-
velou que Pimentel coletou R$ 2
milhões em menos de dois, a partir
do fim de janeiro de 2009, quando
deixou a prefeitura de Belo Hori-
zonte.

O ministro argumenta que sua
experiência a servi-
ço da cidade justifica
uma remuneração de
cerca de R$ 1,2 mi-
lhão líquidos. Como
sua empresa, a P21,
foi desfeita em de-
zembro de 2010, "is-
so dá cerca de R$ 50
mil por mês, é uma
remuneração compa-
tível com o mercado
de executivos".

Não se conhece a
lista de clientes de
Palocci, mas sabe-se
que a Federação e o
Centro de Indústrias de Minas Ge-
rais pagaram R$ 1 milhão a Pimen-
tel por nove meses de consultoria.
Para o sindicalismo patronal, esse
é um santo dinheiro, pois não é ne-
cessário ganhá-lo para fazer os
cheques. O numerário vem da Viú-
va, pelos impostos que incidem so-
bre as folhas de pagamento. O pa-
tronato reclama da carga tributária

e do Custo Brasil, mas não quer lar-
gar esse mimo.

Se Pimentel pudesse apresentar
os estudos que fez para a FIEMG,
tudo estaria resolvido. Ele diz que
prestou "uma consultoria direta",
seja o que for que isso significa. O
general Brent Scowcroft, presiden-
te do Conselho de Inteligência do
presidente George Bush e assessor
para assuntos de segurança nacio-
nal de dois de seus antecessores
(Bush pai e Gerald Ford) recebia
US$ 300 mil anuais para comandar
o escritório de consultoria do ex-
secretário de Estado Henry Kissin-
ger em Washington. Pimentel fatu-
rou o dobro, só com a FIEMG.

Em 1986 os melhores fregueses
de Kissinger paga-
v a m U S $ 4 2 0 m i l
anua is . Na pres i -
dência da FIEMG, o
doutor Robson An-
drade, atual manda-
rim da Confedera-
ção Nacional das In-
dústrias, pagou cer-
ca de US$ 550 mil a
Pimentel. Um verda-
deiro caçador de ta-
lentos. Seu consul-
tor fora prefeito de
Be lo Hor i zonte e
era candidato ao
governo de Minas.

Viria a ser um breve coordenador
da campanha de Dilma Rousseff e,
com sua vitória, foi para o ministé-
rio. Os empresários brasileiros não
são perdulários, apenas sabem que
o dinheiro vindo da Viúva tem um
zero a mais.

Em fevereiro de 2010, Pimentel
dizia que seu patrimônio não che-
gava a R$ 1 milhão. Com a P21, em

zonte, deixou o Ministério do De-
senvolvimento Social, onde, ao lon-
go de seis anos, movera orçamen-
tos de R$ 40 bilhões, e foi sobrevi-
ver batendo ponto como funcioná-
rio da Assembleia Legislativa de
Minas Gerais.

Pimentel é um comissário histó-
rico e está no Ministério do Desen-

volvimento, Indústria e Comércio
Exterior. Sua freguesia está no an-
dar de cima. O exercício do poder
deu-lhe acesso ao programa Bolsa
Consultoria. Patrus Ananias, pobre
homem, cuidava da clientela do
Bolsa Família.

ELIO GASPARI é jornalista.

Com dinheiro da

Viúva, o

empresariado mineiro

deu ao ministro o que

os americanos não

dão a Kissinger
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Text Box
Fonte: O Globo, Rio de Janeiro, 7 dez. 2011, Primeiro Caderno, p. 6.




