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P assou pelo Brasil o
economistaameri-
cano Christopher
Sims, um dos agra-
ciados com o No-
bel de Economia

de 2011. Veio para uma confe-
rência e falou ao jornal Valor de
9/5, quando foi indagado sobre
a conjuntura macroeconômica
brasileira. Foi correto ao res-
ponder falando da experiência
deseu país e do inter-relaciona-
mentode causas e efeitos subja-
centes, assuntos que domina.

Cabeaosbrasileiros interpre-
tar o que disse relativamente ao
atual quadro macroeconômico
nacional.Suasopiniõesreferen-
dam as predominantes entre
economistas brasileirosfora do
governo. Mas mesmo nele dis-
sensões foram identificadas,
pois um dos principais mem-
bros da equipe econômica, Nel-
sonBarbosa,secretárioexecuti-
vodoMinistério daFazenda,es-
tá de saída. Segundo o noticiá-
rio, por discordar de aspectos
da atual política econômica.

Sims não disse nenhuma no-
vidade, mas como é Prêmio No-
bel, e o Brasil sempre gostou de
celebridades e do que vem de
fora, inclusive opiniões, vale a
pena divulgar mais o que disse
na esperança de que receba
maior atenção.

Afirmou que aqui a situação
macroeconômicaé a pior possí-
vel para quem lida com política
econômica. Como se sabe, a
economia voltou a dar sinais de
estar de novo grávida de uma
nova taxinha para seu “Pibão”
(recuso-me a me a usar o termo
pibinho, pois o nosso PIB é
enorme, ainda que não o per ca-
pita). Ao mesmo tempo, e isso
foi o que atraiu sua atenção, en-
frenta desemprego baixo e uma
inflação preocupante que vem
batendo no teto da meta gover-
namental. E é um teto de hall de
entrada, de 6,5% ao ano, bem
mais alto que o de países mais
preocupados com a inflação,
cerca da metade disso.

Períodosde baixocrescimen-
to são usualmente acompanha-
dos de inflação moderada e de
desemprego maior. Mas aqui o
mercado de trabalho está pres-
sionado por uma oferta que se
expande com menor intensida-
de que no passado. Além disso,
a expansão do emprego, que
pressiona os salários e a infla-
ção, é mais forte no setor de ser-
viços, no qual a produtividade

émais baixa e crescemuito pou-
co.Isso pressiona saláriose pre-
ços não só nesse setor, como
em outros. Na indústria esse
quadro é outro fator a prejudi-
car sua fraca competitividade
internacional.

Sims assinalou que nos anos
1970 os Estados Unidos enfren-
taram situação parecida, pois a
inflação era alta e o desempre-
go, baixo. Mas a preocupação
com a inflação preponderou e a
opção foi pelo caminho de acei-
tar momentaneamente o de-
semprego para controlá-la.
Nas suas palavras: “Um ponto
que precisamos aceitar é que
controlar a inflação pode signi-
ficar desemprego mais alto
temporariamente”.

E o que foi feito? Sims argu-
mentou que, embora os juros

mais altos tenham influência
amortecedora sobre os preços,
“(...) essa influência só será dura-
doura e saudável se combinada
com uma política fiscal que asse-
gure o controle do déficit governa-
mental no longo prazo”. A ênfa-
seé minha,e note-seque ele não
fala do superávit primário, con-
ceito tupiniquim que, entre ou-
tros males, aqui serve para es-
conder o déficit fiscal ou final.
Também disse que antes de o
governo optar pelo efetivo con-
trole da inflação na década de
70, e também na de 80, houve
episódiosquereduziramainfla-
ção, mas nãode formasustentá-
vel. E assinalou: “Acho que a ex-
periência pode ser explicada,
em parte, porque a situação fis-
cal dos EUA estava em desor-
dem”.Emais:“(...)apolíticamo-
netáriapodetrazerainflaçãopa-
ra baixo no curto prazo, mas se
não há política fiscal apoiando
não funciona permanentemen-
te. (...) sem o controle do déficit
fiscal no longo prazo, a descon-
fiança acaba se instalando. (...)
se os mercados começarem a
duvidar,apolíticamonetáriapo-
decriarapenasumalíviotempo-
rário da inflação”.

Ora, aqui, no Brasil, a ação do
governo em matéria de econo-
mia só aproveitou a primeira le-
tra desse termo e daí tomou o
rumodaeleiçãode2014. Oefeti-
vo combate à inflação não é

prioritário, a taxa de juros teve
só um aumentozinho, e talvez
tenhaoutros.Falardealgumim-
pacto negativo, mesmo que
transitório, no desemprego é
pecado político, pois a transi-
ção que interessa é a da eleição.
À áreafiscal se aplica no presen-
te a avaliação dada por Sims à
dos EUA no período que anali-
sou, uma desordem. É de fato
um termo apropriado à nature-
za da política fiscal brasileira:
continua expansionista, pois,
além de gastar mais e não aju-
dar a política de juros, é mal ad-
ministrada e não consegue am-
pliar os tão necessários investi-
mentos. Essa desordem tam-
bém inibe investimentos priva-
dos, pois gera desconfiança en-
tre quem pensa em realizá-los.

Para concluir, sintetizo mi-
nha visão diante do quadro ma-
croeconômico atual. Usando a
imagem do tripé macroeconô-
mico – política de metas de in-
flação centrada na taxa básica
dejuros, câmbioflutuantee me-
ta de “superávit primário” –, es-
ta última haste claramente
ruiuem faceda desordemapon-
tada. Carece de substituição
por outra com metas de menor
déficit fiscal ou final, e de con-
tenção do custeio e ampliação
dos investimentos. Sem isso
um dos méritos do governo, o
de enfrentar a alta taxa básica
de juros e os altos “spreads”
bancários, não terá sustenta-
ção, o mesmo acontecendo
com o controle da inflação a ju-
ros módicos.

Além disso, a esse tripé preci-
sa ser acoplado um zoom que
contemple a visão de uma eco-
nomia maior no médio prazo,
de modo a definir uma estraté-
gia claramente voltada para es-
se objetivo, e bem articulada
nas suas táticas, e não nesse an-
dante e desconexo mexe-mexe
setorial de parcos resultados.

O conhecimento acumulado
da análise econômica não pode
serignoradomedianteimprovi-
sações na montagem desse tri-
pé com zoom. Christopher Sims
já se foi, mas que suas lições fi-
quem e frutifiquem entre os in-
crédulos nos ensinamentos da
teoria e da boa prática da políti-
ca econômica.
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Anteontem, em
Brasília, durante
reuniãodoConse-
lho Nacional de
Justiça, o minis-
tro Joaquim Bar-

bosa, que preside o órgão, fez
mais uma de suas piadinhas
contra os advogados. Ao discu-
tir a norma adotada pelo Tribu-
nal de Justiça de São Paulo esta-
belecendo que o horário de
atendimento só comece às 11 da
manhã, disparou: “Mas a maio-
ria dos advogados não acorda lá
pelas 11 horas mesmo?”.

A brincadeira ficou sem res-
posta. De poucos meses para
cá, nas ocasiões mais inespera-
das,o célebre relator do proces-
so do mensalão (oficialmente
chamado Ação Penal 470), que
em novembro assumiu a presi-
dência do Supremo Tribunal
Federal, alfineta, perfura ou es-
quarteja a imagem e a paciência
dos causídicos. Entre uma risa-
dinha e umresmungo, vaifixan-
do seu estilo singular de profe-
rir observações que atordoam o
interlocutor. Sobraaté parajor-
nalistas. Em 5 de março, abespi-
nhado com as perguntas dos
profissionaisda imprensa,ofen-
deu um repórter deste jornal
com o seguinte disparate: “Me
deixa em paz, rapaz. Me deixa
em paz.Vá chafurdar nolixo co-
mo você faz sempre. Estou pe-
dindo, me deixe em paz. Já dis-
se várias vezes ao senhor”.

Depois,aindabem, pediudes-
culpas, alegando que estava
cansado e com dores nas cos-
tas. Desculpas aceitas, o Esta-
do preferiu não encompridar
o mal-estar e, como de costu-
me, o excesso togado foi releva-
do. Ficou por isso mesmo.

Aqui, no Brasil, Joaquim Bar-
bosa conta com o respeito dos
advogados, dos repórteres, dos
foliões de carnaval que se diver-
temcommáscarasquereprodu-
zem seu rosto implacável. Em
terras estrangeiras também ar-
rasa: em abril a revista Time ele-
geu-ocomoumadascem perso-
nalidades mais influentes do
planeta. Só que tem isto: o ho-
mem perde a calma com enor-
me facilidade. Olhos aperta-
dos, cenho tenso, por vezes um
esgar vem retesar-lhe a boca.
Pronto: a coluna vertebral o in-
comoda. A deusa Têmis sua
frio. Dali pode sair um desaforo
de uma hora para outra.

Mesmoassim, o ministro tor-
nou-se o astro-rei político da

imprensa brasileira. É um he-
rói nacional. Tem admiradores
em todas as classes, é aclamado
em lugares públicos. Se quises-
se, teria eleitores aos milhões.
Sua conduta inflexível durante
o julgamento da Ação Penal
470 lhe rendeu essa aura reden-
tora, mais que de juiz, de justi-
ceiro. A imagem de Joaquim
Barbosa é a de um magistrado
sanguíneo, inabalável. Se isso é
bom ou ruim ainda não se sabe.
O que se sabe, com toda a certe-
za, é que seunome virou símbo-
lo de credibilidade e de firme-
za, enaltecido e festejado pelos
órgãos de imprensa mais tradi-
cionais e mais sérios do País.

Eis aí o primeiro Joaquim
Barbosa: um juiz bravo, prepa-
rado, rabugento e honesto. De-
sempenhou um papel tão cen-
tral na construção da altivez da
Justiça brasileira que todos os
seus destemperos estão per-
doados por antecipação.

Mas há um outro Joaquim
Barbosa. Se o primeiro já é bem
complicado, o segundo talvez
seja umaequaçãoainda mais in-
trincada, de mais difícil solu-
ção.Estenãogosta muito daim-
prensaque celebrizou o primei-
ro: anda dizendo que é uma im-
prensa de direita. Traduzindo:
o amor dos veículos decomuni-
cação por Joaquim Barbosa pa-
rece que não é correspondido.

No início do mês ele compa-

receu a um seminário sobre li-
berdade de imprensa organiza-
do pela Unesco em San José, na
Costa Rica. Em sua conferên-
cia, lida em inglês, criticou a fal-
ta de “pluralismo” e a “fraca di-
versidade ideológica” dos “três
principais jornais nacionais im-
pressos” brasileiros, “todos
mais ou menos inclinados para
a direita no campo das ideias”.

Também falou sobre racis-
mo: “No Brasil, negros e mula-
tos representam de 50% a 51%
do total da população, mas não
brancossão bem raros nasreda-
ções, nas telas de TV, sem men-
cionar a quase abstenção deles
nas posições de controle ou li-
derança na maioria dos veícu-
los de comunicações. É quase
como se eles não existissem no
mercado de ideias”.

Em tempo, o presidente do
Supremo avisou que falava na
condição de “cidadão livre e
consciente”, procurando sepa-
rar com rigor a sua visão pes-
soaldas suas decisões de magis-
trado. A preocupação procede.
Mesmo assim, é nesta altura
que a equação do segundo Joa-
quim Barbosa mergulha num
contorcionismo dialético labi-
ríntico. Se ele está correto no
diagnóstico que faz dos jornais
brasileiros, somos obrigados a
concordar que o primeiro Joa-
quim Barbosa é um ídolo da di-
reita, uma direita à qual o se-
gundo Joaquim Barbosa diz fal-
tar pluralidade de opinião e di-
versidadeétnica. Logo,o segun-
do Joaquim Barbosa é contra o
culto do primeiro Joaquim Bar-
bosa, pois ele vem de uma im-
prensa distorcida, parcial.

Mais: se ele reclama das “in-
clinações à direita” que enxer-
ga nos jornais, isso significa que
o segundo Joaquim Barbosa,
“cidadão livre e consciente”,
tem uma inclinação de esquer-
da. Ao que você, leitor, vai per-
guntar: “Mas como pode ser?
Então, quer dizer que o grande
responsável pela condenação
dos réus do mensalão – muitos
dos quais se declaram de es-
querda–éele mesmodeesquer-
da? E votou como a direita gos-
taria que ele votasse?”

As respostas para isso exis-
tem, mas elas nos levariam a ou-
tras dialéticas distantes, que
aqui não vêm ao caso. O Brasil é
assimmesmo:ministrosdaCor-
teSuprema,comooutrasautori-
dades da República, atuam co-
mo críticos de mídia. De resto,
que há uma “inclinação à direi-
ta” na área de opinião dos “prin-
cipais jornais” brasileiros já sa-
bemos há tempos. De seu lado,
os próprios “principais jornais”
acharam por bem não perder
muitas linhas com o media criti-
cism do segundo Joaquim, pois
talvez isso também fosse uma
pirraça raivosa a deixar para lá.

É bem verdade que podería-
mos ter jornais melhores, mais
variados, mais plurais. A vida fi-
caria ainda mais movimentada:
oprimeiroJoaquimBarbosabri-
lharia nos diários inclinados à
direita, enquanto o segundo fa-
ria a festa dos inclinados à es-
querda. Mas esses não existem.
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JORNALISTA, É PROFESSOR

DA ECA-USP E DA ESPM
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ROBERTO
MACEDO

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)

Dois
Joaquins

Fórum dos Leitores

Brasil – a visão de um
Nobel de Economia

ÓDIO À CLASSE MÉDIA
Marilena Chaui

A declaração da filósofa e profes-
sora da USP Marilena Chaui no
debate sobre os dez anos do go-
verno do PT é, no mínimo, curio-
sa. “Odeio a classe média. É um
atraso de vida, a estupidez, o que
tem de mais reacionário, conser-
vador arrogante e terrorista”,
afirmou, do alto de sua sapiência
(15/5, C2). Ficam, então, as dúvi-
das: 1) Quer dizer que a ilustre
professora odeia todos os seus
colegas professores e também a
maioria dos alunos não só da
USP, mas de todas as escolas,
uma vez que a maioria deles per-
tence à classe média? Ou os pro-
fessores da USP poderiam ser
classificados como “uma classe
média especial”? 2) Qual a carga
de ódio que essa senhora carre-
ga para odiar mais de metade da
população brasileira? 3) É com
esse espírito que ela dá suas au-
las, transmitindo ódio e ressenti-
mento? 4) E quanto aos milha-

res de petistas que ascenderam à
classe média – incluindo o ex-
presidente Lula, que no momen-
to do debate ainda brincou di-
zendo ter lutado para chegar lá,
ou seja, para ser incluído nessa
classificação –, muitos se apro-
veitando da farta distribuição de
cargos, também são odiados pe-
la mestra? 5) Será que uma parce-
la desse ódio sobra para a “elite”
que o PT sempre criticou antes
de chegar ao poder e hoje vive à
custa de generosos emprésti-
mos do BNDES, dos quais sem-
pre sobra uma fatia para as doa-
ções de campanha, ou essa elite
estaria acima do bem e do mal?
6) Será que a professora quis di-
zer que mais de metade dos bra-
sileiros são estúpidos, reacioná-
rios, arrogantes e terroristas? 7)
Poderia a nobre professora des-
cer de seu altar e apontar algum
integrante da classe média que
tenha praticado ato de terror em
tempos recentes? 8) Por último,
será que esse ódio todo é dirigi-
do contra pessoas que desejam
apenas trabalhar, estudar, reali-

zar suas aspirações e ver um País
melhor, sem corrupção, sem
mensalões, sem populismo opor-
tunista e sem que o Estado seja
posto a serviço de um grupo que
tenta perpetuar-se no poder?
CARLOS TAQUARI
taquari1@hotmail.com
São Paulo

A vilã

As aberrações praticadas, ditas e
escritas por parte dos donos do
Brasil e seus cumpanheros não
têm limites! O trabalho que fa-
zem para demolir estruturas, aca-
bar com a lógica, mudar normas
internacionalmente reconheci-
das e respeitadas é incansável.
Simplesmente apavorante o co-
mentário da “notável” professo-
ra da USP Marilena Chaui, para
quem a classe média “é um atra-
so de vida, uma estupidez”. Ora,
estupidez é não perceber o que a
classe média representa na eco-
nomia de um país! E maior estu-
pidez ainda é a nossa classe mé-

dia, massacrada, execrada e sofri-
da, não reagir contra um sistema
que abertamente reza pela carti-
lha do comunismo.
ANITA M. S. DRIEMEIER
lindyta9@gmail.com
Campo Grande

Quem é o quê

A professora Marilena Chaui diz
odiar a classe média, mas oculta
que é essa classe que sustenta a
ela e ao seu governo, esse, sim,
“reacionário, conservador, arro-
gante e terrorista”, abocanhan-
do cinco meses do suado salário
anual dos trabalhadores do Bra-
sil, sem permitir escapatória.
SUELY JUNG
sjungborges@hotmail.com.br
São Paulo

Alternativas

Diante da declaração de ódio à
classe média, resta uma pergun-
ta: a que classe pertence a sra.

Marilena Chaui? Se ela não for
da classe média, restam duas al-
ternativa: classe A ou sem classe.
CLAUDIO JUCHEM
cjuchem@gmail.com
São Paulo

BELO MONTE
Norte Energia contesta

Com relação à matéria Orçado
em R$ 16 bilhões, custo de Belo
Monte já supera os R$ 30 bilhões
(12/5, B1) e ao editorial Belo Mon-
te, atrasada e cara (14/5, A3), a
Norte Energia esclarece que, ao
contrário do que foi publicado, o
custo total corrigido pelo IPCA
de Belo Monte é de R$ 28,9 bi-
lhões (confirmado por todas as
fontes oficiais e disponível no si-
te oficial da Norte Energia), e
não superior a R$ 30 bilhões, o
que daria R$ 1,1 bilhão exceden-
te. Os valores (R$ 16 bilhões e
R$ 19 bilhões) citados como refe-
rência na matéria nunca foram
do consórcio vencedor do leilão
de Belo Monte. O valor dos con-

tratos de venda de energia tam-
bém sofre o impacto da correção
monetária, ou seja, tais contra-
tos contêm cláusulas de reajuste
de preços pelo IPCA. Portanto, o
impacto da correção monetária
é nulo para o retorno esperado
do acionista. O cronograma das
obras está mantido, com a previ-
são de início da operação da pri-
meira turbina, no Sítio Pimental,
em fevereiro de 2015. Em janeiro
de 2019 todas as turbinas esta-
rão em plena operação. Assim,
afirmar que a obra está atrasada
demonstra total descaso com o
planejamento técnico da Usina
Hidrelétrica Belo Monte. Desta-
camos que as recentes paralisa-
ções não impactam a geração de
receita do projeto e que o núme-
ro de R$ 4 bilhões, apresentado
sem nenhuma justificativa, é fan-
tasioso. As alterações positivas
do projeto Belo Monte, tais co-
mo reduções de volumes de esca-
vação e de concreto, bem como
a aplicação de materiais mais
econômicos no processo cons-
trutivo, compensam largamente
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O segundo é contra
o culto do primeiro,
pois ele vem de uma
imprensa distorcida

Christopher Sims
veio e se foi, mas espero
que suas lições
frutifiquem no País
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 16 maio 2013, Primeiro Caderno, p. A2.




