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O a g r a v a m e n t o
da inflação mos-
tra três atores
atuando no que
fazer. Num can-
to, o mercado fi-

nanceiro e alguns acadêmicos
defendem um imediato aumen-
to da taxa básica de juros, ou
Selic. Noutro, o governo recor-
re a medidas inconsistentes en-
tre si, e até ao controle direto de
alguns preços. Fez e ainda o faz
de várias maneiras, como ao al-
terar regras do mercado de ener-
gia, conter o preço de derivados
do petróleo e desonerar de tri-
butos federais a cesta básica.
No meio está o Banco Central
(BC) que reconhece a piora da
inflação, mas não aumenta a Se-
lic, tolhido que está por sua de-
pendência do governo.

Dada essa dependência, to-
marei o governo e o BC como de
um lado só. Quanto àqueles que
pregam com ênfase o aumento
dos juros, a dependência vem
de sua adesão estrita ao modelo
de metas de inflação. Nada
veem além dele, pelo qual a Se-
lic deve subir se a inflação se
agravar; e se ficar abaixo do cen-
tro da meta do BC, hoje em 4,5%
ao ano, o Banco Central pode
reduzir os juros, mas essa meta
deveria ser ainda menor.

Ora, esse modelo está longe
de sacrossanto. Mesmo antes
da crise que abalou os mercados
financeiros em 2008 já não era
uma unanimidade, pois funcio-
nava em determinados países e
circunstâncias, e não noutros. E
com essa crise se evidenciou a
dificuldade de os bancos cen-
trais se anteciparem à eclosão
delasde modo aevitar a instabili-
dade financeira decorrente.

Com isso, no debate interna-
cional há um esforço para rever
tal modelo. Destaco o documen-
to Rethinking Central Banking
(Repensando os Bancos Centrais,
disponível em www.brookings.
edu/research/reports/2011/09/cie-
pr-central-banking). Foi prepa-
rado por 15 especialistas de re-
nome, entre eles Barry Eichen-
green, Raghuram Rajan, Dani
Rodrik, Kenneth Rogoff e o nos-
so Armínio Fraga.

Volta-se para questões de
maior interesse internacional e
de países ricos e destaca tarefas
adicionais que os bancos cen-
trais devem ter, como essa de se
anteciparem a crises. Nessa li-
nha, recomenda, entre outras, o
recurso a medidas conhecidas

como macroprudenciais, ou de
controle do crédito, e institucio-
nais, como a criação de um co-
mitê internacional para coorde-
nar ações dos bancos centrais
nacionais, já que seus efeitos
costumam estender-se tam-
bém a outros países.

Em particular, nos seus mer-
cados cambiais, em que a trans-
posição de fronteiras é comum.
Ao falar de guerra cambial, é dis-
so que autoridades brasileiras
se queixam quando nossa moe-
da é afetada. Quanto a isso, o
documento admite um tempo-
rário controle do fluxo de capi-
tais estrangeiros, o que é abomi-
nado pelos mais contundentes
defensores do modelo de metas
de inflação, pois ligada a ele está
também a defesa do câmbio flu-
tuante.

Diante de considerações co-
mo essas que admitem o contro-
le cambial ao lado de medidas
macroprudenciais, o papel da
taxa básica de juros permanece
importante, mas num enredo a
que se incorporam outros ato-
res, como esses. Para o Brasil a
lição é que esse elenco amplia-
do não deve ser demonizado pe-
los que limitam a política mone-
tária à inflação e ao uso da Selic.

Passando ao governo e seu
BC, o problema maior é que sua
política dita econômica é tam-
bém radical. Seu maior objetivo
é político, o de assegurar a ree-
leição da presidente Dilma
Rousseff em 2014. Como ela ad-
mite que na campanha eleitoral
tudo pode, seu séquito segue
seu comando. E fica no faz-tu-
do casuístico, sem maior consis-
tência na utilização dos instru-
mentos de política econômica.
Assim, quer menores taxas de
juros, o que é uma preocupação
legítima, mas insustentável
diante da indisciplina fiscal e
creditícia praticada pelo gover-
no. As ações governamentais
nessas duas áreas poderiam ins-
crever-se como macroimpru-
denciais.

Juros mais baixos combina-
dos com essa indisciplina esti-
mulam a demanda, e isso ocor-
re numa situação em que a ofer-
ta está contida por investimen-
tos fracos e o custo de mão de

obra está em ascensão. Mas o
governo insiste em turbinar a
demanda e dá no que deu: mais
inflação. Isso ao lado de um sen-
timento de insegurança quanto
à natureza da política econômi-
ca, o que desestimula decisões
de investir. Daí resultam tam-
bém as taxinhas do PIB e o con-
formismo com outras apenas
um pouco maiores.

Diante desse quadro, cabe a
moderação da política credití-
cia e fiscal – esta também enfati-
zada pelo documento –, exceto
na realização de investimentos,
particularmente em infraestru-
tura, que beneficiará todos os
que a utilizarem, e não apenas
os escolhidos para receberem
este ou aquele incentivo gover-
namental. Sem essa moderação
fica difícil, neste momento, as-
segurar uma Selic permanente-
mente baixa.

No ano que vem o Plano Real
fará 20 anos. Como os jovens
brasileiros de idade semelhan-
te, deve ser preservado dos ris-
cos de descaminho. No caso,
causados por esse vício eleito-
reiro que está na raiz da política
econômica governamental.

Quanto aos apóstolos radi-
cais do modelo de metas, seria
importante se fossem tomados
por uma visão mais aberta so-
bre a teoria e a prática da políti-
ca monetária. O mundo real é
muitíssimo mais complexo do
que esse modelo imagina e há
essa necessidade de os bancos
centrais reconhecerem a impor-
tância de outros temas e proble-
mas além da sua pauta tradicio-
nal. Como conclui o referido do-
cumento: “Bancos centrais te-
rão maior chance de resguardar
sua independência e credibilida-
de se explicitamente reconhece-
rem e cuidarem das tensões en-
tre metas de inflação e outros
objetivos simultâneos, em lu-
gar de negar essas conexões, e
fazer apenas o trivial a que es-
tão acostumados”.

Os que defendem essa triviali-
dade no Brasil se credenciariam
à gratidão nacional se puses-
sem seu talento intelectual a re-
solver essas tensões sem res-
tringi-lo apenas a exercícios
contextualizados numa órbita
muito distante da realidade.
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Aoposição no Bra-
sil vai mal. Marina
Silva não sabe se
conseguirá legali-
zar seu partido – a
sua “Rede”, que

ainda nem nasceu direito e já se
encontra ameaçada de extin-
ção. Eduardo Campos encarna a
crise existencial de um triângu-
lo desamoroso: não discutiu su-
ficientemente a relação entre
sua própria pessoa, seu partido
e a diáfana “base aliada” – essa
entidade que não tem base, não
tem tantos aliados assim, não
ajuda, mas também não atrapa-
lha. Aécio Neves ainda mal co-
meçou e já começou mal: seus
pronunciamentos iniciais criti-
cando a presidente da Repúbli-
ca por só pensar em reeleição
padecem de uma amnésia suici-
da. Será que ele não se lembra de
que quem só pensava em reelei-
ção era o primeiro governo de
Fernando Henrique Cardoso,
quemudouas regrasdojogo (du-
rante o jogo) apenas para fatu-
rar um segundo mandato?

Em suma, o governo de Dil-
ma Rousseff corre solto. Ou,
também solto, fica parado. Faz
e não faz o que bem quer, fala o
que bem entende – e às vezes
fala do que não entende. Sem
ser incomodado. O Palácio do
Planalto vê subir a inflação e os
índices de popularidade. Em re-
cente pesquisa do Ibope, divul-
gada nesta semana, 63% dos en-
trevistados consideram o gover-
no Dilma “bom” ou “ótimo”
(eram 62% em dezembro). De-
talhe: para nada menos que
20% dos eleitores brasileiros,
Dilma é melhor que Lula.

Do ponto de vista da presiden-
te-candidata, se melhorar, de-
sanda. Seu grande cabo eleitoral
é a oposição inerte. Nada em seu
governo encontra obstáculos.
Os ministérios não conhecem o
que seja resistência programáti-
ca. Todos têm apenas apoiado-
res.Todos menos um: o Ministé-
rio das Comunicações acabou
trombando com um partido que
lhe faz oposição sistemática. Es-
sevetor oposicionista atende pe-
lo nome de Partido dos Traba-
lhadores. Isso mesmo, o PT. O
mesmo partido ao qual o minis-
tro titular da pasta, Paulo Ber-
nardo, é filiado desde 1985, o
mesmo partido que apoia o go-
vernode Dilma Rousseff comba-
te ferozmente o Ministério das
Comunicações.

O PT quer para já a chamada

regulamentação dos meios de
comunicação. No documento
Democratização da Mídia é Ur-
gente e Inadiável, aprovado dia
1.º de março em Fortaleza, o Di-
retório Nacional do PT concla-
ma o governo a enviar ao Con-
gresso Nacional um projeto de
marco regulatório das comuni-
cações. Na resolução os petis-
tas cobram também a revisão
das isenções concedidas às em-
presas do setor.

Ontem o Estado trouxe de-
clarações do ministro Paulo Ber-
nardo contestando as afirma-
ções do partido que lhe faz opo-
sição. Ele qualifica de “incom-
preensível” a atitude do partido
de misturar dois temas que, na
sua visão, são distintos: a regula-
ção da mídia e investimentos
públicos. É também “incom-
preensível”, a seus olhos, que o
PT deflagre uma ofensiva con-
tra as isenções fiscais concedi-
das pelo governo às empresas
de telecomunicação. “Será que
o PT acha que são as teles que
pagam esse imposto?”, indaga o
ministro. E ele mesmo respon-
de o óbvio: “O custo é alto e
quem paga é o consumidor”.

Quanto a isso, a resolução do
Diretório Nacional cometeu
um erro grave: multiplicou por
dez o valor das desonerações fis-
cais. Segundo o documento pe-
tista, conforme anotou a repor-
tagem do Estado, em matéria

assinada por Vera Rosa, “o alí-
vio fiscal concedido às empre-
sas, com o novo Plano Nacional
de Banda Larga (PNBL), alcan-
çava R$ 60 bilhões, número dez
vezes maior do que o anunciado
pelo governo”. A pedido de Pau-
lo Bernardo, o partido corrigiu-
se (o valor correto é R$ 6 bi-
lhões), mas não recuou um dígi-
to sequer na oposição que faz à
pasta das Comunicações.

Paulo Bernardo tem bons ar-
gumentos contra seus antago-
nistas. “A Constituição veda a
censura e, portanto, o marco re-
gulatório não pode ser confun-
dido com controle da imprensa
nem com nenhum tipo de con-
trole de nada”, alega. Tem abso-
luta razão. Existe, de fato, em
algumas áreas da oposição ao
Ministério das Comunicações

um certo furor censório, por as-
sim dizer, o que precisa ser exa-
minado mais de perto.

Em parte por vingança contra
os veículos que deram ampla co-
bertura ao julgamento do men-
salão, em parte por oportunis-
mo populista, há quem argu-
mente à boca pequena que regu-
lar os meios de comunicação é
umaformadeenquadrar o jorna-
lismo, forçando as emissoras a
adotar pautas mais favoráveis
às agendas oficiais. Ondas as-
sim vêm se agigantando no
Equador, na Venezuela e na Ar-
gentina.Se bem-sucedidas, leva-
rão a uma relativa asfixia dos de-
bates democráticos. É curioso
comoexiste aindahoje quem en-
xergue nesse caminho uma saí-
da. Mais que curioso, é descon-
certante notar que setores da es-
querda na América do Sul te-
nham tomado para si estraté-
gias autoritárias que as ditadu-
ras militares tentaram, sem su-
cesso, impor aos meiosde comu-
nicação. O governismo imposto
nunca dá certo – à esquerda ou à
direita, tanto faz.

Para complicar ainda mais o
irracionalismo do cenário – o
partidodo governofazendoopo-
siçãocerrada(nãoobstanteaber-
ta) a um dos ministros do gover-
no–,temosentãoestadiscrepân-
cia: militantes que se dizem de-
mocráticos defendendo políti-
cas autoritárias para enquadrar
veladamente o noticiário.

Diante disso, o Ministério das
Comunicações erra ao silenciar.
Com sua morosidade acaba dan-
do forças ao PT. Paulo Bernardo
bem sabe que o Brasil precisa de
uma nova legislação que dê jeito
em vícios graves da radiodifu-
são; sabe que isso nada tem que
ver com censura, mas com mo-
dernizar o mercado, inibindo
ainda mais as possibilidades de
censura. Não por acaso, todos
os países democráticos dis-
põem de marcos regulatórios
claros – e, ao menos nesse quesi-
to, vão muito bem.

O Ministério das Comunica-
ções faria bem se tomasse a ini-
ciativa e convocasse a socieda-
de para a elaboração de um no-
vo marco regulatório. Assim,
deixaria para trás as chantagens
do PT e o imobilismo dos que
querem deixar tudo como está
(como se fosse possível).
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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)

O PT contra o
ministro do PT

Fórum dos Leitores

A inflação, o BC,
o governo e os juros

GOVERNO DILMA
O ibope da presidente

Cada vez que leio pesquisas con-
duzidas pelo Ibope, particular-
mente em relação à política, te-
nho minhas desconfianças, já que
as pesquisas são encomendadas e
pagas. É importante saber como
a questão é posta ao entrevistado,
além, é óbvio, da qualidade esta-
tística da amostra. A insuspeita
Fundação Getúlio Vargas (FGV),
até recentemente ao menos, con-
duzia pesquisas em que os melho-
res números listavam a Igreja (su-
ponho que Católica), as Forças
Armadas, o Judiciário... Como an-
dam a presidente e o governo nos
levantamentos da FGV?
ROBERTO VIANA MACIEL
rovisa681@gmail.com
Salvador

A explicação

Rato rabudo é uma iguaria fina e
ficar sem água faz bem à pele e

aos cabelos. Ser soterrado a cada
dois anos promove o adequado
equilíbrio na população. Pagar ca-
da vez mais pelo que consumi-
mos no supermercado é bom,
emagrece e nos ensina a andar na
corda bamba. Ficar nas filas dos
hospitais ou “internados” em ma-
cas nos corredores é um exercí-
cio de sociabilidade. Sair da esco-
la sem ter domínio da Matemáti-
ca e do Português só diz que nos-
so ensino público visa mais a for-
mar os tais cidadãos do que gente
que só pensa em ganhar dinheiro.
Fugir de balas perdidas, de assas-
sinos e ladrões é exercício físico e
mental, que nos deixa mais esbel-
tos e alertas, prevenindo inclusi-
ve o mal de Alzheimer. As horas
que passamos no escuro por falta
de energia elétrica fazem nossas
contas serem menores. Só assim
dá para explicar a enorme popula-
ridade de Dilma Rousseff que o
Ibope constatou em sua mais no-
va pesquisa.
M. CRISTINA ROCHA AZEVEDO
crisrochazevedo@hotmail.com
Florianópolis

Habemus ‘desperdicium’

Lula e Rose não foram com a co-
mitiva de Dilma à posse do papa?
Ou os 52 quartos contratados pa-
ra essa missão lhe pareceram ex-
cessivos e deixou adjunto e adjun-
ta de fora? O sarcasmo é exata-
mente proporcional à indignação
que nós, brasileiros que vimos
gente nossa comendo ratos, tal a
sua miséria, sentimos. Cada diá-
ria da presidente em hotel dos
mais luxuosos de Roma, cerca de
R$ 7.700, daria para garantir por
longo tempo as três refeições que
Lula prometeu a essa pobre gen-
te, que nem sei como tem forças
para correr atrás de ratos!
MYRIAN MACEDO
myrian.macedo@uol.com.br
São Paulo

Passeio caro

Alguém sabe o que o ministro
Mercadante foi fazer em Roma,
além de bancar o papagaio de pi-

rata da presidente? E há alguma
justificativa para a volumosa des-
pesa da comitiva com aluguel de
carros, hospedagem, etc.? Que be-
nefício tal viagem trouxe ao País?
HELEO POHLMANN BRAGA
heleo.braga@hotmail.com
Ribeirão Preto

Ações presidenciais

Dilma, de mãos dadas com o pa-
pa Francisco, ganhou notorieda-
de na mídia. E pensar que ela só
foi a Roma a conselho de seu se-
cretário Gilberto Carvalho... Que
tal ouvir também as críticas de
Jorge Gerdau quanto aos seus 39
ministérios e tomar medidas?
IZABEL AVALLONE
izabelavallone@gmail.com
São Paulo

CHUVAS E TRAGÉDIAS
Quantas mortes mais?

Agora a presidente Dilma exige
medidas drásticas. Conclui-se, en-

tão, que só medidas brandas fo-
ram tomadas antes, ao custo de
pelo menos mais 28 mortes, des-
truição e sofrimento.
LUIZ NUSBAUM
lnusbaum@uol.com.br
São Paulo

Águas de março

Em pleno século 21, dada a gestão
medíocre de seus prefeitos, a
maior metrópole do País não con-
ta com todos os fios e cabos da re-
de elétrica subterrâneos. É óbvio
que árvores podres, sem inspeção
nem cuidados, continuarão a cair
sobre a rede nos séculos 22, 23...
FLAVIO MARCUS JULIANO
opegapulhas@terra.com.br
Santos

MERCOSUL
Argentina x Brasil

Sou, ou pelo menos ainda sou,
pouco afeito aos princípios neoli-
berais e conservadores. Mas não

tenho como discordar das duas
abordagens sobre a Argentina de
Cristina Kirchner e o Mercosul
no Estado de 19/3. Tanto o artigo
de Luiz Felipe Lampreia (Em
marcha batida para o abismo,
A2) quanto o editorial O alvo do
governo Kirchner (A3) remetem à
mesma questão: o que fazemos
nós nesse malfadado Mercosul?
Só discordo do ex-ministro em re-
lação ao casamento indissolúvel.
Há tempo para manter e tempo
para romper. Os interesses do
Brasil em primeiro lugar.
ADALBERTO CAPELLI
adalbertocapelli@gmail.com
Osasco

Saldo comercial

A pesquisa apontando que 67%
acham o governo Dilma bom ou
ótimo deve ter sido feita na Argen-
tina, em vista do saldo do comér-
cio desse país com o Brasil.
AMADEU R. GARRIDO DE PAULA
amadeugarridoadv@uol.com.br
São Paulo
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O Ministério das
Comunicações trombou
com um partido que lhe
faz oposição sistemática

Ante a inflação agravada,
estão equivocados tanto
quem só defende juros
maiores como o governo
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 21 mar. 2013, Primeiro Caderno, p. A2.




