
O perfil intervencionista da presi-
dente Dilma Rousseff está em todo
lugar. Segundo interlocutores, ela
não tem paciência nem mesmo

para esperar o avião presidencial seguir o
procedimento normal de taxiamento na pis-
ta. Por isso, costuma determinar à Aeronáuti-
ca qual pista do aeroporto de Brasília deve fi-
car operante no momento da decolagem, o
que obriga os controladores de voo a segurar
outras aeronaves que estão na frente.

Segundo relatos, numa dessas ocasiões, to-
dos os aviões estavam decolando da pista no-
va, que émais distante,masDilma, impacien-
te com o trajeto, decidiu partir da pista velha,
que estava reservada para o pouso de outras
aeronaves comerciais. Com isso, estes aviões
não puderam pousar no horário previsto, até
que o presidencial desocupasse a pista.
Técnicos explicaram que o avião presiden-

cial costuma ter prioridade, mas, às vezes,
existem outros que já estão na fila e que pre-
cisariamdecolar antes. Atémesmona cabine
do avião, Dilma costuma cobrar explicações
dos pilotos sobre demora e condições do
tempo. Para evitar problemas de concentra-
ção da equipe de voo, a Aeronáutica teve que
enviar uma carta ao Palácio do Planalto pe-
dindo à presidente que não fizesse perguntas
do gênero. (Martha Beck) l

Apertem os cintos:
comandante Dilma a bordo

Presidente determina que pista seu
avião usará e cobra explicações de
pilotos. Aeronáutica ‘puxa orelha’
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Polêmico, primeiro-ministro
mantém popularidade alta com
política ousada de gastos públicos

ANDREW HARRER/BLOOMBERG

Abenomics. Agenda econômica de Shinzo Abe tem recebido mais aplausos que vaias

-TÓQUIO- Em seus primeiros cemdias de go-
verno, oprimeiro-ministrodo Japão, Shin-
zo Abe, surpreendeu até seus críticos, que
não esperavam tanta ousadia. Havia te-
moresdequesuas ideiasnacionalistaspu-
dessem causar estragos na política exter-
na, mas Abe se concentrou nos esforços
para salvar a terceira maior economia do
mundo. A agenda econômica pouco orto-
doxa—apelidada de “Abenomics”—está
recuperando o otimismo dos japoneses,
atormentados por duas décadas de estag-
nação. Numpaís onde os últimos dirigen-
tes viram os índices de popularidade des-
pencar logo após a posse, os 70% do pri-
meiro-ministro são um fenômeno.
Há divergências sobre a eficácia da ex-

periêncianipônica,masasempresas japo-
nesas já acreditam que o país pode estar,
finalmente, ressuscitando, graças a uma
combinação agressiva de gastos públicos
massivoscomafrouxamentomonetário.A
fórmula levou a uma queda de 30% do ie-
ne, ótimanotícia para os exportadores, e à
disparada do índice Nikkei, que há quatro
anos não atingia níveis tão altos. A “Abe-
nomics” é arriscada mas, por enquanto,
tem recebido mais aplausos do que vaias.
“O Japão pode se tornar um dos poucos
raios de luznapaisagemsombriadas eco-

nomias avançadas”, escreveu Joseph Sti-
glitz, ganhador do Nobel de Economia,
em artigo publicado esta semana.
Sob o comando de um novo presiden-

te, Haruhiko Kuroda, o Banco do Japão
(Boj, banco central japonês) abraçou a
estratégia deAbe anunciandoquedobra-
rá sua carteira de títulos de longo prazo
do governo em dois anos. A meta é che-
gar a uma inflação de 2% para espantar
de vez o ciclo crônico de deflação. A mo-
numental injeção de dinheiro no merca-
do foi descrita pela revista “Forbes” como
“capaz de fazer Ben Bernanke corar” —
uma ironia com o presidente do Federal
Reserve (Fed, o BC americano), grande
defensor da políticamonetária expansio-
nista. A cautela que sempre caracterizou
os antecessoresdeKuroda ficoupara trás.

DÉFICIT PÚBLICO PREOCUPA
Países como China e Coreia do Sul, cujas
exportações perdem competitividade di-
ante da depreciação do iene, reclamaram.
Analistas também advertem para os peri-
gos do plano fiscal e monetário. Os gastos
aumentamaindamais odéficit público ja-
ponês, omaior domundo industrializado,
eumieneemqueda livre encarece impor-
tações, além de provocar temores sobre a
fuga de capital de investidores.
O empresário Hiroshi Mikitani, presi-

dente daRakuten,maior grupode e-com-
merce japonês, é do time dos otimistas.
Ressalta, porém,quea “Abenomics”preci-
sasercomplementadaporreformasestru-
turais radicais para promover o cresci-
mento e renovar um mercado assombra-
do pelo declínio acelerado da população.

—Aumentaracompetitividadeéaparte
mais importante do programa. Há duas
abordagens possíveis. Uma é clássica: es-
colher um setor da indústria e liberar sub-
sídios.Aoutraédesregulamentaraecono-
mia.Defendoasegundaalternativa—dis-
se ele, durante entrevista emTóquio.
Abe já deu um passo histórico em dire-

ção às mudanças: prometeu aderir às ne-
gociações para criar um acordo de livre
comércio encabeçado pelos EUA na Ásia-
Pacífico, a Parceria Transpacífico (TPP, na
sigla em inglês). O governo calcula que a
adesão ao pacto, discutido por 11 países
para contrabalançar o poder comercial da
China, faria o PIB japonês crescer 0,6%.

ELEIÇÕES EM JULHO
Abe já liderou o governo, entre 2006 e
2007. Foi umaadministraçãomarcadapor
escândalos e declarações nacionalistas,
consideradas ofensivas por vizinhos que
sofreramabusosnasmãosdoExército im-
perial na Segunda Guerra. Desta vez o lí-
der conservadorevitapolêmicas, apostan-
do as fichas na eleição para a Câmara Alta
do Parlamento, em julho. O Partido Libe-
ral Democrata precisa obter amaioria.
Nem todos compram a figura de Abe,

“o salvador da pátria”.
— É cedo para dizer se a bolha que ele

criou com a ajuda de um BC que perdeu
a independência é sustentável. Sua meta
é fazer tudo para recuperar a economia,
mesmo que temporariamente, até a elei-
ção de julho. Se ganhar, voltará o foco pa-
ra umaagendanacionalista—avalia Koi-
chi Nakano, professor de ciência políticas
daUniversidade de Sophia, emTóquio. l

Abe, o homem que pode tirar a economia japonesa das sombras

CLAUDIA SARMENTO
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-BRASÍLIA- Ao falar constantemente de assuntos
delicados no terreno econômico, a presidente
Dilma Rousseff temdeixado cada vezmais claro
que o principal formulador de sua política eco-
nômica é ela própria. Dilma dá recados aomer-
cado, interfere diretamente na preparação de
medidas e discute detalhes com técnicos doMi-
nistério da Fazenda e de outras pastas, muitas
vezes, sem falar com os titulares. Esse estilo tem
gerado preocupação e constrangimento entre
integrantes da equipe econômica.
Isso porque, ao se dirigir diretamente aomer-

cado,Dilma interfere na comunicaçãodogover-
no com os agentes financeiros e enfraquece a
imagemdos chefes de sua equipe: oministro da
Fazenda, Guido Mantega, e o presidente do
BancoCentral, Alexandre Tombini. Essa condu-
ta é considerada perigosa em momentos como
agora, quando há alta liquidez e instabilidade
na economia mundial.
Num episódio recente, a presidente disse, du-

rante reunião dos países dos Brics na África do
Sul, que não concorda commedi-
das de combate à inflação que
comprometam o crescimento da
economia. A declaração, dada ao
lado de Tombini e Mantega, foi
feita na frente de uma plateia de
jornalistas. Imediatamente omer-
cado interpretou a frase como
uma pressão para que o BC segu-
rasse os juros nummomento deli-
cado, em que a inflação está alta.
O IPCA acumulado em 12 me-

ses fechados em março atingiu
6,59%, superando o teto da meta
fixada para o ano, que é de 6,5%.
Logo depois da repercussão nega-
tiva de seu comentário sobre in-
flação, Dilma mandou Tombini
tentar consertar a situação usan-
do a imprensa e chegou a dizer
que suas palavras foram manipu-
ladas.
— A presidente não deveria fa-

lar tão frequentemente sobre questões conjun-
turais da economia. Muito menos bater boca
com pessoas ligadas aomercado financeiro, co-
mo aconteceu recentemente na África do Sul.
Este comportamento traz desgastes desneces-
sários e passa a impressão de que seus minis-
tros não têm autonomia para conduzir o dia a
dia de suas áreas. No caso de assuntos relativos
ao Banco Central esse desconforto é aindamai-
or, pois existe o tal pressuposto da independên-
cia operacional de nossa autoridade monetária
— afirmou o economista Luiz CarlosMendonça
de Barros, ex-presidente do BNDES e sócio-fun-
dador da Quest Investimentos.
Já o economista-chefe da Gradual Investi-

mentos, André Perfeito, ressaltou que uma
sinalização errada ao mercado pode causar
estragos na economia num momento em
que há muita volatilidade e onde uma fuga

de capitais pode ocorrer facilmente.
— Não há problema no fato de a presidente

falar de economia. Isso é comum. Mas é preci-
so ter cuidado na comunicação com o merca-
do. Vivemos tempos muito líquidos. Isso acar-
reta um peso muito grande à coordenação das
expectativas dos agentes — afirma Perfeito. —
O queme incomoda um pouco é um viés ideo-
logizado que ela adota e que vê no mercado
um antagonista.

‘MAIS CLAREZA E SEM DUBIEDADES’
ParaMendonça de Barros, o país está perdendo
a batalha da comunicação com os investidores
emmercados de ações e de títulos brasileiros, os
chamados investidores em portfólio.
— Não por outra razão o mercado de ações

brasileiro é um dos que mais vem sofrendo na
comunidade dos países emergentes. Este grupo
de investidores é muito sensível à postura do
governo em relação à liberdade dos mercados e
dos compromissos macroeconômicos de or-
demgeral. O governo precisa passar aos investi-
dores com mais clareza e sem dubiedades os
principais objetivos de sua política econômica

— disse.
Nos bastidores, os técnicos do

governo garantem que o BC tem
autonomia de fato e que a presi-
dente dá total liberdade para que
a autoridade monetária avalie a
necessidade ou não de subir os
juros. No entanto, não é isso que
ela passa quando fala publica-
mente.
A impressão de que a presiden-

te interfere diretamente nas
ações do Comitê de Política Mo-
netária (Copom) se tornou tão
forte que há quem diga que o BC
subirá os juros já na próxima se-
mana só paramostrar que é inde-
pendente e não age de forma le-
niente com a inflação.
Outro problema apontado pe-

los técnicos do próprio governo
na postura de Dilma é que, por
entender de economia e ter o

chamado estilo “gerentona”, a presidente acaba
acelerando o anúncio de medidas que ainda
não estavam completamente fechadas ou atra-
sando o andamento de projetos que precisam
sair do papel. Um exemplo disso foi a desonera-
ção da cesta básica, que deveria ser anunciada
em maio. Preocupada com a alta da inflação, a
presidente decidiu na última hora anunciar a
redução dos impostos no Dia Internacional da
Mulher (8 demarço) para tentar segurar os pre-
ços dos alimentos.
Como sempre, a Receita Federal fez simula-

ções como uma enorme lista de produtos que
poderiam ser incluídos ou não no benefício. As-
sim, o valor da renúncia poderia variar de R$ 3
bilhões a R$ 7 bilhões. O maior valor acabou
sendo o escolhido. No entanto, até o últimomi-
nuto, os técnicos do Fisco e do Tesouro não sa-
biam com qual número deveriam trabalhar. l

Ao interferir na formulação de políticas e se dirigir
aomercado, presidente atropela equipe econômica

MARTHABECK

marthavb@bsb.oglobo.com.br

ALEXANDER JOE/AFP

‘Gerentona’.Dilma acelera o anúncio demedidas que ainda não estão fechadas, como na desoneração da cesta básica

Economia ‘à la Dilma’
gera preocupação

1
A presidente Dilma
intervém fortemente na
preparação de medidas
econômicas

2
Existe a percepção de que
há interferências nas
decisões do Banco Central

3
Esse estilo gera desgastes,
causa confusão na
comunicação com o
mercado e enfraquece a
equipe econômica
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Text Box
Fonte: O Globo, Rio de Janeiro, 14 abr. 2013, Economia, p. 46.




