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Economista associa temas
cotidianos com teoria econômica

Alexa Salomão

O economista e cien-
tista social Eduardo
Giannetti da Fonse-
ca acredita que há
um nítida ligação
entre as manifesta-

ções que tomaram conta do Brasil
e a má gestão da economia. “O go-
verno represou o aumento da tari-
fa e, quando liberou, coincidiu que
a inflação está alta.” Na entrevista
a seguir, Giannetti explica como o
governo terá de rever a condução
da política econômica e a relação
com o cidadão, hoje muito distan-
te, se quiser reverter a situação.

● O que provocou as manifestações?
Muitos elementos se combinaram.
O primeiro deles foi retardar o rea-
juste da tarifa de transporte públi-
co para segurar a inflação. O gover-
no represou o aumento e, quando
liberou, coincidiu com o momento
em que a inflação está em alta e as
pessoas estão endividadas. Como
os serviços tiveram uma alta gran-
de, a inflação para as famílias é mui-
to maior do que a inflação oficial.
Há restrição orçamentária neste
momento. A aposta desastrada no
carro particular também pesou. O
governo fez um movimento agres-
sivo para estimular a venda do au-
tomóvel com a crise, em 2008, mas
não investiu na infraestrutura para
acomodar o aumento da frota. Pa-
ra quem comprou, o carro era para
ser o instrumento de liberdade in-
dividual, mas virou um cárcere pri-
vado e uma câmara de estresse.
Com mais carros, as cidades vivem
a angústia diária da mobilidade
imóvel. Outro elemento foi a trucu-
lência da repressão na quinta-feira
passada (13/06) em São Paulo. Mui-
ta gente que não estava disposta a
se engajar aderiu porque ficou in-
dignada. A visibilidade do Brasil na
Copa das Confederações ajudou.
O Brasil está na vitrine, o que abre
espaço para se constranger os go-
vernantes e maximizar a reivindica-
ção. Junte tudo isso e teremos um
ambiente propício para a revolta.

● Qual é a alternativa do governo pa-
ra amenizar as manifestações se elas
continuarem?
Eu acho que uma reforma ministe-
rial é inevitável. Os protestos, sem
dúvida, reforçam as fragilidade na
condução da política econômica.
Lula (ex-presidente Luiz Inácio Lu-
la da Silva), um pragmático, já fala
abertamente isso.

● Faltou, então, visão ao governo?
Faltou estratégia. Esse governo rea-
ge caso a caso. Criou tantas incerte-
zas em relação às regras do jogo
que é temerário investir no País ho-
je. Os empresários se perguntam:
‘Será que a isenção que recebi vale
daqui a quatro anos? Será que a
proteção tarifária que eu consegui
no lobby em Brasília permanece?
Será que o crédito subsidiário que
estão me oferecendo fica?’. Nin-
guém sabe. A política econômica
não tem um norte. Para controlar
a inflação e favorecer a compra do
carro, o governo eliminou a Cide, a
contribuição cobrada sobre o pre-
ço da gasolina para financiar a in-
fraestrutura de transporte. Eu fui
olhar os números. No acumulado,
deixamos de arrecadar R$ 22 bi-
lhões desde 2008. O custo acumu-
lado do não reajuste da tarifa de
ônibus em São Paulo, até o final da
gestão Haddad (Fernando Had-

dad, prefeito de São Paulo), será de
R$ 2,6 bilhões – um décimo. Se o di-
nheiro da Cide tivesse sido investido
na infraestrutura de transporte públi-
co, estaríamos em outro patamar.

● A classe C foi beneficiada pelo gover-
no porque teve aumento de renda e as-
cendeu no consumo, mas também está
nas ruas protestando. Ela não deveria
estar satisfeita?

Cerca de 37 milhões de brasileiros
mudaram de categoria de renda em
10 anos. É ótimo. Mas agora começa-
mos a sentir o que isso representa. O
governo esqueceu que essa nova clas-

se média ascendeu ao consumo,
mas também tem mais acesso à in-
formação. Tem internet. Tem uma
consciência mais clara de que paga
impostos e pode cobrar serviços
compatíveis com essa contribui-
ção. Esse novo grupo demanda au-
tomóveis, transporte aéreo, eletro-
domésticos, educação. Veja só:
cresceu a demanda por automó-
veis e o governo ajudou, reduzindo
o IPI, facilitando o crédito. Mas
não foi feita a outra parte, os inves-
timentos na infraestrutura urbana
para suportar o aumento da frota.
Transporte aéreo: há mais pessoas
com dinheiro para viajar de avião,
mas sem a estrutura aeroportuária
é um caos embarcar e desembar-
car. Eletrodomésticos: o Brasil se
tornou um dos cinco mercados de
aparelhos elétricos do mundo –
vendemos mais geladeiras, micro-
ondas, freezers. Mas se a economia
tivesse crescido no ano passado, ti-
nha tido apagão. A sorte – se é que
isso é sorte – foi que o baixíssimo
crescimento evitou um colapso.
Moradia: o Minha Casa, Minha Vi-
da é a cereja no bolo do PAC, e on-
de está o saneamento básico? E há
ainda o caso grave da educação. A
nova classe média vê na educação
uma credencial para continuar as-
cendendo socialmente, mas se não
houver um controle de qualidade,
as escolas privadas vão virar um
balcão de negócios. Percebe que há
um padrão? A demanda infla, mas
não há consistência na oferta. Aqui-
lo que exige poupança e investi-
mento, que não seja um anseio ime-
diato, não está sendo atendido.

● As manifestações vêm em um mo-
mento já complicado para o governo:
os indicadores econômicos estão pio-
rando e há eleição no ano que vem...
O governo já vinha perdendo popu-
laridade e agora isso se acentua. O
capital político do governo da Dil-
ma está em depreciação.

● Apenas o da Dilma?
Pega principalmente o governo fe-
deral. No fundo é a democracia bra-
sileira e os órgãos de poder que es-
tão se desgastando. Deixaram de
nos representar. Temos um Execu-
tivo tecnocrata e um pouco autis-
ta, com 39 ministérios, inoperante,
que não consegue fazer as conces-
sões acontecerem e tem muita difi-
culdade de deslanchar os investi-
mentos prometidos. Eu chamo o
PAC de Plano de Abuso da Creduli-
dade. O Congresso Nacional virou
um balcão de negócios de onde só
saem coisas ruins, sem compromis-
so com o País.

● O que ocorre se o mercado de traba-
lho virar e houver desemprego?
Já temos crescimento baixo, infla-
ção pressionada e deterioração das
contas externas. Se acrescentar-
mos o desemprego, haverá um es-
tresse social adicional e o quadro
piora. Poderíamos ter tido políti-
cas de geração de emprego mais in-
teligentes durante a crise. Por
exemplo, investir em infraestrutu-
ra para criar as bases de um cresci-
mento sustentado.

● O fim dos 20 centavos de reajuste
da passagem vai tirar a força das ma-
nifestações ou elas tendem a migrar
para outras causas?
O Brasil é pródigo em explosões
efêmeras de indignação. Mas mi-
nha intuição me diz fortemente
que tende a migrar para outras cau-
sas. Os manifestantes foram vito-
riosos. Os protestos, basicamente,
mostraram que o brasileiro tem es-
pinha dorsal e que ela não é flexí-
vel. Não é uma maria-mole.

● Mas o governo vai ter caixa para
atender novas demandas, em áreas
como saúde e educação?
Vai ter de ter. A carga tributária do
Brasil é de 36% do PIB. Cerca de
40% da renda gerada pelo trabalho
dos brasileiros transita pelo gover-
no – União, estados e municípios.
Como é que os nossos serviços pú-
blicos são o que são? Essa é a per-
gunta fundamental dessa brinca-
deira toda. Gasta-se muito mal.

● Criou-se um novo cenário eleitoral?
O cenário ficou bem mais aberto.

● O sr. apoia a Marina Silva. Como a
situação repercute para eventuais
candidatos fora do poder?
Acredito que os 20 milhões de vo-
tos que a Marina recebeu foram
apenas o prenúncio da insatisfação
que hoje vemos nas ruas.

População tem muito mais acesso à informação e muitas demandas: transporte, saúde, educação e segurança são prioridades

Eduardo Giannetti da Fonseca
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✽ Mineiro de Belo Horizonte, cursou econo-
mia e ciência social na Universidade de

São Paulo e o doutorado em economia na Universi-
dade de Cambridge, na Inglaterra. Foi professor
em ambas instituições. Seus artigos e livros têm a
peculiaridade de estabelecer relações entre temas
cotidianos e psicológicos com a teoria econômica

Entrevista✽

‘O BRASILEIRO TEM
ESPINHA DORSAL E ELA
NÃO É UMA MARIA-MOLE’
País estaria dando uma resposta à sucessão de desacertos
da política econômica que somam inflação em alta, baixo
crescimento, ressaca de consumo e infraestrutura precária

Má gestão. Para o economista Eduardo Giannetti, os protestos reforçam as fragilidades da política econômica
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 23 jun. 2013, Economia & Negócios, p. B8.




