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Quando ontem
escrevia este ar-
tigo, ainda não
sabia o resulta-
do da reunião
do Comitê de
Política Mone-

tária (Copom) do Banco Cen-
tral (BC), com encerramento
previsto para mesmo dia e volta-
da para decidir sobre a taxa bási-
ca de juros da economia, ou Se-
lic. Até então ela era de 7,25% ao
ano desde outubro de 2012,
após quedas iniciadas em agos-
to de 2011.

Ao gerir a taxa Selic, o Banco
Central segue um modelo de
análise econômica, o de meta
de inflação, o qual teoriza que
ela varia inversamente com a Se-
lic, dado o efeito desta sobre a
demanda de bens e serviços e
também sobre as expectativas
de inflação. Hoje o centro dessa
meta é de uma inflação de 4,5%
no ano, com margem de dois
pontos porcentuais para cima
ou para baixo. Ou seja, um valor
entre 2,5% e 6,5%. Tanto o valor
central como a amplitude desse
intervalo são considerados al-
tos. Os males da inflação e a difi-
culdade de lidar com eles e con-
trolá-la recomendam meta cen-
trada numa taxa menor e com
intervalo mais estreito em tor-
no dela.

Grande expectativa cercava a
reunião de ontem do Copom.
Desde julho de 2012 até janeiro
de 2013 houve clara tendência
de aumento da inflação, confor-
me medida pelo IPCA, o índice-
meta da política do BC. A taxa
mensal caiu nos últimos dois
meses, mas para 0,60% e 0,47%,
respectivamente, taxas bem su-
periores à média mensal de
0,37% que levaria ao valor cen-
tral da meta em base anual. Ade-
mais, a taxa dos 12 meses passa-
dos ao final de março chegou a
6,6% e, assim, acima do teto do
referido intervalo.

Diante desse agravamento e
da imobilidade da Selic desde
outubro de 2012, a credibilidade
do Banco Central e de sua políti-
ca de metas sofreu danos no
mercado financeiro e entre ana-
listas econômicos em geral, in-
clusive dos meios de comunica-
ção. Mas a vida do BC não é fácil
e vinha indicando que ele se de-
batia quanto ao que fazer diante
de uma inflação muito dissemi-
nada e pressionada por preços
de alimentos – que no momento
dão sinais de retroceder – e de

uma economia que apenas en-
saia uma recuperação depois de
seu produto interno bruto
(PIB) ter crescido à taxinha de
0,9% no ano passado. E, tam-
bém, diante da falta de colabora-
ção do governo ao executar a po-
lítica fiscal e a de crédito, assun-
to ao qual voltaremos mais à
frente neste artigo.

O resultado de reuniões do
Copom é usualmente objeto de
especulações ou apostas que se
acirram perto de sua ocorrên-
cia. Com relação à de ontem, es-
sas apostas mudaram nos últi-
mos dias. Assim, no dia 12 últi-
mo o jornal Valor publicou ma-
téria mostrando que, ouvidas
37 instituições financeiras e
consultorias, 29 previam que a
Selic não seria alterada ontem,
seis esperavam aumento de

0,25 ponto porcentual e duas,
de 0,5. Contudo, após declara-
ções mais incisivas do presiden-
te do BC e do ministro da Fazen-
da, na sexta-feira passada, quan-
to à sua disposição de combater
a inflação, pesquisa publicada
ontem por este jornal, mais am-
pla e alcançando 83 institui-
ções, mostrou que 53 previam
aumento da Selic – 33, de 0,25
ponto porcentual e 20, de 0,50
–, enquanto 30 apostavam na es-
tabilidade dela.

Setivesse palpitado nessapes-
quisa, eu teria ficado com esse
aumento de 0,25 ponto porcen-
tual. O leitor poderá conferir ho-
je se errei ou não. A notícia deve
ter saído na primeira página des-
te jornal. Se errei, não terá sido a
primeira vez; se acertei, espero
que não seja a última.

Mas por que escolhi esse au-
mento? Ora, dada a obsessão da
presidente Dilma Rousseff em
ter mais um mandato, sua políti-
ca econômica tem mais de polí-
tica como tal do que de econô-
mica no sentido de efetivamen-
te resolver problemas dessa na-
tureza. Nessa linha, o constran-
gimento que a inação causa ao
BC teria chegado a um limite e
ele seria liberado para esse pe-
queno aumento da Selic, que,
aliás, não fará muita diferença
se não tiver continuidade. Mas
com isso ganharia um mês e
meio até a próxima reunião, no

final de maio, para refletir sobre
o assunto sem as pressões do
momento.

Falo do resultado da reunião,
e não de minha preferência pes-
soal quanto ao que fazer. Con-
cordo com o governo no seu ob-
jetivo de trazer para valores civi-
lizados a taxa básica de juros, e
estes em geral. Mas não pode
buscar esse objetivo com a polí-
tica fiscal e a de crédito que pra-
tica, fortemente expansionis-
tas, que deveriam ser mais co-
medidas para sustentar de for-
ma compensatória essa busca
de juros mais baixos, de modo
que a inflação não fosse estimu-
lada. E não vejo disposição do
governo para mudar isso, pois
só pensa naquilo: a eleição presi-
dencial de 2014.

Assim focado, todavia, não es-
tá isento de riscos políticos em
face de desdobramentos econô-
micos. A inflação hoje está disse-
minada, e é questão macroeco-
nômica que não se resolve com
medidas específicas voltadaspa-
ra conter preços de bens e servi-
ços em setores específicos, co-
mo faz o governo. As causas da
inflação estãonessas outras polí-
ticas expansionistas, como a fis-
cal e a de crédito, e numa pres-
são de custos e de demanda que
vem de salários que crescem aci-
ma da produtividade do traba-
lhador. A oferta de bens e servi-
ços também cresce pouco, pois
os investimentos são fracos.

Nessas circunstâncias, a infla-
ção poderá até cair um pouco
nos próximos meses, quando se
esperaque ospreços dosalimen-
tos aumentem menos do que
até recentemente, e poderão até
retroceder, como os do tomate
e do feijão. Mas sem um ataque
àssuas causas mais amplase pro-
fundas a inflação poderá ressur-
gir com renovada força já mais
perto daeleição presidencial.Es-
se risco poderá materializar-se,
mas tampouco vejo o governo
adotandoentão medidasconsis-
tentes e efetivas para combatê-
lo. Ao contrário, o maior risco é
do Brasil, o de contemplar um
circo eleitoral em que o governo
recorreriaa passes de mágicaan-
ti-inflacionária, mais uma vez
iludindo o presente em prejuízo
do futuro do País.
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No Brasil o anoni-
mato é proibido
em todas as for-
mas de publica-
ções. Está na le-
tra da lei, no inci-

so IV do artigo 5.º da Constitui-
ção federal, em palavras muito
claras e muito simples: “É livre
a manifestação do pensamento,
sendo vedado o anonimato”.
Com o advento da internet, po-
rém, o quadro deixou de ser tão
claro e tão simples. Na realida-
de digital, a letra da lei talvez
seja letra morta.

As tecnologias digitais abri-
ram muitas portas para manifes-
tações de autores que se escon-
dem, se esquivam, escapam a
qualquer forma de identifica-
ção. Não por acaso, um dos mo-
vimentos mais ativos na rede
mundial de computadores res-
ponde justamente pelo nome
de Anonymous, congregando ati-
vistas que adotaram por símbo-
lo uma curiosa máscara branca,
onde vai estampado um riso-
nho rosto masculino, de mous-
tache, em evocação a um perso-
nagem qualquer dos quadri-
nhos. Em certos círculos digi-
tais, o anonimato, mais que a ex-
ceção, é a regra. Há ferramentas
para isso. O navegador Google
Chrome concede ao seu usuário
a abertura de uma “janela anôni-
ma”. Trata-se, como se vê, de
um serviço ao alcance de qual-
quer um do público.

Isso é mau? Difícil dizer. An-
tes de ser uma conduta necessa-
riamentepérfida ou dolosa,o ex-
pediente de quem oculta o pró-
prio nome pode ser uma estraté-
gia legítima e, às vezes, uma es-
tratégiadesobrevivência.Nahis-
tória da democracia não foram
poucasasocasiõesemqueaocul-
tação do nome do autor contri-
buiuparaaexpansão dasliberda-
des. O filósofo inglês John Loc-
ke (1632-1704) vivia exilado na
Holanda sob nome falso quando
publicou anonimamente sua
Carta sobre a tolerância, em
1689. Hojesua obraé reverencia-
da como um alicerce da noção
essencial de que a fé religiosa de
cadauméassuntopessoal,priva-
do, não podendo ser determina-
da pelo poder estatal. Graças ao
anonimato, não nos esqueça-
mos. Não fosse o recurso de so-
negar aos leitores seu nome ver-
dadeiro, é possível que Locke
nunca tivesse conseguido publi-
car sua Carta sobre a tolerância.

Bem sabemos que na internet

ninguém é John Locke. As for-
mas de estelionato de opinião
proliferamemvariaçõestão cria-
tivas quanto malignas. A cada
eleição, pipocam blogs e sites
apócrifos dedicados exclusiva-
mente a enxovalhar a honra
alheia,sob o patrocínio cínicode
candidatos graúdos, que fingem
que não é nada com eles. Isso
não quer dizer que não existam
os bons anônimos. Eles existem.
Usam em segredo as redes so-
ciais para denunciar desmandos
em regimes autoritários – e tam-
bém em regimes ditos democrá-
ticos. Mesmo sem ser John Loc-
ke, ajudam a civilização.

O que fazer? Como resolver o
problema do anonimato na re-
de? Seria possível – e seria dese-
jável – regulá-lo? Em tempo: se-
rá que isso é de fato um proble-
ma? O assunto tende a ganhar
mais e mais projeção nas discus-
sões públicas. Hoje mesmo, em
Brasília, um novo seminário,
desta vez organizado pela Asso-
ciação Brasileira de Internet
(Abranet), reunirá juristas, par-
lamentares, gente do Poder Exe-
cutivo e gente da planície para
debater a rede e, dentro dela, a
livre expressão dos cidadãos.
Entre tantos temas cruciais, al-
guns urgentes, a pergunta sobre
o anonimato permanece e per-
manecerá em aberto por um
bom tempo. Este artigo tem o
propósito de complicar e apro-

fundar um pouco mais essa per-
gunta em aberto.

Voltemos a ela: o que fazer
com o cyberanonimato? Essa in-
terrogação já assombrou as me-
lhores redações do País. Os jor-
nais e as revistas mais tradicio-
nais, ou seja, as marcas mais vis-
tosas da chamada “velha mí-
dia”, apanharam e ainda apa-
nham bastante das mensagens
apócrifas que recebem no am-
biente virtual. Em papel, um diá-
riosério só admite publicarmen-
sagensde leitores que se identifi-
quem devidamente, com o no-
me, o endereço e até mesmo o
RG. Mas como exigir as mesmas
credenciais na esfera digital? Há
e-mails com nomes falsos, há to-
dotipo de dissimulaçãoeletrôni-
ca – ficou impossível conferir as
credenciais de todos. No início

eram tantos os empecilhos téc-
nicos para separar os que man-
davam e-mails com nomes au-
tênticos dos que usavam assina-
turas fajutas que mesmo os jor-
nais mais vetustos se renderam
à avalanche indiscriminada de
impropérios (alguns com pala-
vrões) e baboseiras. Publica-
vam tudo. Mais recentemente,
começaram a exigir que os leito-
res se cadastrassem antes de
postar suas mensagens – e pedi-
ram a seus blogueiros que recu-
sassem mensagens com teor
ofensivo. Um filtro mínimo pas-
sou a funcionar, tanto que, hoje,
não é mais qualquer barbarida-
de que encontra abrigo nos por-
tais mais ciosos.

Censura? Na opinião de al-
guns, sim. Na opinião dos edito-
res, não: apenas um cuidado
com base no bom gosto e na res-
ponsabilidade, em sinal de res-
peito aos leitores. Fora isso, a le-
gislação proíbe o anonimato.
Portanto, carta anônima não sai.

Fora das redações mais bem
estruturadas, contudo, o vale-
tudo continua. Qualquer um pu-
blica o que bem entender a qual-
quer hora. Mensagens “de nin-
guém” ainda conseguem ditar o
tom de uma ou outra discussão
mais quente. Estamos longe de
resolver o assunto, e isso não é
necessariamente ruim. Esta-
mos amadurecendo a questão,
por assim dizer. Em boa medi-
da, a internet tem sido um am-
biente livre. Algum grau de ma-
nifestações anônimas integra e
complementa a liberdade. Em
poucas palavras, não haveria li-
berdade sem pelo menos um
pouco de anonimato.

Até mesmo a legislação brasi-
leira sabe disso. O mesmo artigo
5.º da Constituição, que veda ex-
pressamente o anonimato, asse-
gura o sigilo da fonte ao jornalis-
ta. Eis o que diz o inciso XIV: “É
assegurado a todos o acesso à
informação eresguardado o sigi-
lo da fonte, quando necessário
ao exercício profissional”. Em
outras palavras, o jornalista tem
o direito de não revelar a nin-
guém o nome de sua fonte, que
restará, para o público e para as
autoridades, anônima. Sem isso
a democracia seria impensável.

E quanto ao anonimato na in-
ternet em geral? A pergunta se-
gue aberta.
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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)

Cyberanonimato

Fórum dos Leitores

A decisão do BC
sobre os juros

ECONOMIA
Dia de Copom

Em dia de reunião do Comitê de
Política Monetária (Copom) do
Banco Central, como ontem, e
em outros muitos dias, a palavra
é de lata e o silêncio é de ouro.
Por que a presidente Dilma Rous-
seff não se cala? Muito ajuda
quem não atrapalha. E quem sa-
be faz, quem não sabe manda.
MÁRIO RUBENS
costamar31@terra.com.br
Campinas

Calada!

Justamente no dia da reunião do
Copom, não custava nada para a
dona Dilma ficar calada, ao me-
nos para dar a impressão de que
o sr. Alexandre Tombini, presi-
dente do Banco Central, ainda é
independente.
SERGIO S. DE OLIVEIRA
ssoliveira@netsite.com.br
Monte Santo de Minas (MG)

Inflação

Para o governo, alterar taxa Selic
é pisar em ovos.
ROBERTO TWIASCHOR
rtwiaschor@uol.com.br
São Paulo

Jurinho

Dilma Rousseff declarou que a al-
ta do juro básico contra a infla-
ção será em patamar menor. Mui-
ta coerência da nossa presidente:
para combinar com o pibinho,
apenas um jurinho, que não vai
nem fazer cócegas no dragão da
inflação. É triste ver as conquis-
tas de estabilidade do Plano Real
sendo levadas por água abaixo.
RONALDO GOMES FERRAZ
ronferraz@globo.com
Rio de Janeiro

Sem cautela

Grande parte dos economistas

mais respeitados deste país aler-
tou o governo federal para o fato
de que os juros estavam baixan-
do nos últimos tempos sem a cau-
tela devida. Infelizmente, prevale-
ceu o populismo. E aí está o resul-
tado. Alta da inflação não deixa
de ser uma realidade que se agra-
va com o fator psicológico das
empresas, que começam a remar-
car os seus preços sem critérios
reais, ajudando, dessa maneira, a
puxá-la para cima.
MAURO ROBERTO ZIGLIO
mrziglio@hotmail.com
Ourinhos

Tendência de baixa

Percebo na imprensa – em seus
editoriais, articulistas, leitores,
etc. – enorme preocupação com
a inflação. Sim, nos últimos 12
meses, com base em março, a in-
flação subiu acima do teto da me-
ta: atingiu 6,59%, ou 0,09 ponto
porcentual acima do teto. No en-
tanto, proponho uma outra leitu-
ra sobre o atual processo inflacio-

nário. A inflação em 2011 foi de
6,5%. Em 2012 baixou para
5,84%. No ano de 2013, temos ja-
neiro com 0,86%, fevereiro com
0,60% e março com 0,47%. O
IPC-Fipe, na quadrissemana ter-
minada no último dia 15 de abril,
apontou uma inflação de somen-
te 0,08%. Tendência de baixa,
portanto. Não, não acredito que
a inflação possa ser classificada
como “galopante”. Muito pelo
contrário.
MAURICIO NARDI JR.
mauricionardi@hotmail.com
Valinhos

Meta fiscal

Ao excluir Estados e municípios
para tentar alcançar a meta fis-
cal, o governo federal nada mais
faz do que mudar de termômetro
para medir a temperatura. Mas,
na realidade, a febre continua a
mesma.
M. DO CARMO Z. LEME CARDOSO
mdokrmo@hotmail.com
Bauru

CONGRESSO NACIONAL
Espetáculo bizarro

Percebendo a surdez dos deputa-
dos a seus reclamos, índios fize-
ram um espetáculo bizarro no
plenário do Congresso. Foi, no
mínimo, cômico ver deputados
amedrontados saindo em fuga.
Infelizmente, para esses políticos
ouvirem e reagirem só assim mes-
mo, por isso eles que se cuidem
pois a população está com a pa-
ciência pra lá de esgotada com
tantos desmandos, corrupção e
negociatas. Acordem, srs. parla-
mentares... enquanto é tempo.
ADEMAR MONTEIRO DE MORAES
ammoraes57@hotmail.com
São Paulo

Demarcação

Quem arregimentou os índios pa-
ra invadirem a Câmara? É muito
fácil a resposta. Quem perderá
poder político manobrado pelos
“antropólogos ideológicos e con-

trários ao agronegócio”, que tem
condenado imensas áreas ao sub-
desenvolvimento e ao primitivis-
mo das tribos? A demarcação das
reservas deve ser decidida pelos
representantes de todos os brasi-
leiros, e não por uma autarquia
ou um ministério.
ANTONIO MARTINS FERRARI
amferrari@pobox.com
São Paulo

O gosto amargo da invasão

Assisti na terça-feira à invasão do
plenário da Câmara por alguns ín-
dios e o que mais me chamou a
atenção foi o pavor dos deputa-
dos, que fugiram como o diabo
da cruz. Entraram em pânico! Es-
sas invasões patrocinadas pela
Funai e pelo Conselho Indigenis-
ta Missionário (Cimi) mostram
índios paramentados como para
desfile de carnaval, posando para
TVs e a mídia em geral. Os índios
que conheço se vestem como
nós, não índios, vivem como nós,
querem o que possuímos e não vi-
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Estamos amadurecendo
a questão. Em boa
medida, a internet tem
sido um ambiente livre

A política econômica da
presidente Dilma tem
mais de política como
tal do que de econômica
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 18 abr. 2013, Primeiro Caderno, p. A2.




