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Oproduto inter-
no bruto (PIB)
brasileiroétam-
bém avaliado
trimestralmen-
te. Sua última

variação, do trimestre passado,
mostrou aumento de 1,5% rela-
tivamente ao primeiro trimes-
tre do ano. Para ter uma ideia da
bondadedessanotícia,seames-
ma taxa se repetisse por mais
três trimestres, levaria a um
crescimentode6,14% em12me-
ses, hoje considerado impossí-
vel por 100% dos economistas
brasileiros e estrangeiros de
olho neste país.

O resultado surpreendeu até
o ministro Guido Mantega, que
previa crescimento perto de 1%
no trimestre. Dada a taxa 50%
maior, ele se empolgou e disse:
“O pior já passou. O fundo do
posso foi superado (...)”.

Infelizmente, o pior ainda
nãopassou.Fundodepoço?Dis-
cordo,poisaeconomianãoafun-
dou em lugar algum. A taxa do
PIBdesteanodevecontinuarpo-
sitiva, ainda que medíocre, pois
previsões mais recentes a calcu-
lam entre 2% e 2,5%. Nossa eco-
nomia lembra mais um avião
sem potência para voar mais al-
toesujeitoaturbulênciasaopas-
sar pelas muitas nuvens ainda
presentes no cenário econômi-
co interno e no externo.

Antes de prosseguir, devo di-
zer que sou da turma do quanto
melhor,melhor. Quemme lê ou
ouvesabequemuitasvezescriti-
coogoverno federale suapolíti-
ca econômica. Mas já me entu-
siasmeicomela,como noperío-
doemquebuscou reduzirataxa
básica de juros e estes em geral.
Mas, infelizmente, ele não sus-
tentou essa política, expansiva
da demanda, com política fiscal
na direção contrária. Resulta-
do: mais inflação e retorno a su-
cessivos aumentos da taxa bási-
ca de juros.

Também me entusiasmei
quando a presidente anunciou,
em agosto de 2012, um grande
programa de expansão de rodo-
vias e ferrovias via concessões
ao setor privado, mesmo que
turbinadoporparticipaçõesefi-
nanciamentos estatais. Contu-
do esse anúncio fez seu primei-
roaniversáriocomlamentações
pelo estado de saúde do progra-
ma, que ainda não deslanchou.

ApróximataxadoPIB,a deste
trimestre, deverá vir perto do fi-
nalde novembro,mas váriosda-

dosdosseusdoismesesjápassa-
dos,juntamentecomoutrasper-
cepções de grande número de
analistas, indicam a perspectiva
de turbulência nesse período.

Merece destaque a situação
da indústria. Seu produto havia
crescido2% no segundo trimes-
treecontribuídofortementepa-
ra a referida taxa de 1,5% do PIB
como um todo. Mas, conforme
o IBGE revelou anteontem, a
produção industrial caiu 2% em
julho. Olhando taxas mensais
do desempenho do setor, vi que
oscilaramentrenegativaseposi-
tivas perto de 2%. Neste ano fo-
ram positivas em janeiro, mar-
ço, abril e junho; negativas em
fevereiro, maio e julho. Soube
ainda de sinais de acumulação
indesejável de estoques na in-
dústria, que pode ser prenúncio

de menor ritmo de produção.
A agropecuária, que também

atuou para a “salvação da lavou-
ra” do PIB no segundo trimes-
tre, com sua produção então su-
bindo 3,9%, agora, neste tercei-
ro, ingressou em período de en-
tressafra agrícola. A agropecuá-
ria tem pequena participação
noPIB, pertode apenas 5%. Mas
oagronegócio,nototal,temcer-
ca de 22%, com o que o impacto
da agropecuária se expande, co-
mo na indústria. Por exemplo, a
produção de tratores de rodas
aumentou 18,3% e a de colheita-
deiras, 19,4%, nos primeiros
seis meses do ano relativamen-
teaigualperíodode2012,segun-
do a associação que reúne seus
fabricantes, a Anfavea. Esse ím-
peto deverá diminuir, pois a sa-
fra vindoura deverá ter cresci-
mento menor que a de 2013, que
foi recorde e comparada à de
2012, ano em que foi ruim.

Quanto à taxa de câmbio, te-
ve sensível aumento e levará a
um efeito inflacionário que o
Banco Central provavelmente
enfrentará com mais aumentos
da taxa básica de juros. Ele res-
tou como único guardião do po-
deraquisitivodamoeda,já quea
área fiscal do governo atua na
contramão. Além do aumento,
ataxacambialmostra-sevolátil.

Se o leitor fosse um empresá-
rioouconsumidorafetadonega-
tivamente pela taxa de câmbio e

pela de juros, como reagiria
diante dessas circunstâncias?
Por essa razão, além de outras,
índices de confiança de consu-
midores e empresários mostra-
ram queda nos últimos meses,
com danos à disposição de in-
vestir e consumir.

Passando ao mercado de tra-
balho, há meses o formal mos-
tra menor dinamismo na gera-
ção de empregos. E há o índice
de desemprego do IBGE, que
abrange também o informal
das seis maiores regiões metro-
politanas. Ora, taxas mensais
desse índice para o conjunto
dessas regiões ultrapassaram
seus valores no ano anterior em
junho e julho passados. Essa ul-
trapassagem não era observada
desde2009, quando a crise eco-
nômica mundial que eclodiu
em 2008 mostrou seus efeitos
mais fortes. Felizmente, as ta-
xasdedesemprego sãohojeme-
nores, mas a perspectiva não é
mais de queda.

O que fazer? Há economistas
quesósepreocupamcomaesta-
bilizaçãoda economiadiantede
turbulências fiscais, inflacioná-
rias e cambiais. Os que se preo-
cupamtambémemfazê-la cres-
cer, para aumentar a potência
doavião aque mereferie fazê-lo
voar mais alto, propõem que tu-
do seja feito para aumentar a ta-
xa de investimentos da econo-
mia. Particularmente quando
os estímulos que vêm de fora e
da expansão do crédito interno
são muito menores do que em
meados da década passada.

Mas temos um governo fede-
ral que arrecada demais, investe
pouquíssimoeestámaiscentra-
do em medidas populistas de
cunho eleitoreiro. Assim, fica
semrecursose cabeçapara mais
investimentos públicos em in-
fraestrutura física e social, esta
como no transporte urbano de
passageiros. Muito dos investi-
mentos que faz não andam, e
não consegue deslanchá-los
mesmo convocando o setor pri-
vado para concessões e parce-
rias público-privadas. Enquan-
to não reverter esse caminho, o
avião da economia continuará
voando baixo e sujeito a turbu-
lências como as que neste tri-
mestre já se delineiam no radar.
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O s deputados
que mantive-
ram o mandato
de Natan Dona-
don, na semana
passada, deram

um tapa na cara das manifesta-
çõesde rua que desdejunho exi-
geméticaetransparêncianapo-
lítica.Muitosdelessesentemin-
cólumes, inatingíveis, senhores
de suas prerrogativas. Se você
for reclamar, corre o risco de ser
xingado de moralista. Na me-
lhor das hipóteses, desfecha-
ram uma temeridade. Na pior,
vem aí um troco das ruas que
não terá a menor graça.

Por mais que tenha rendido
páginas e mais páginas de jor-
nais, o assunto ainda merece
um pouco mais de atenção.
Não nos esqueçamos dos acon-
tecimentos fatídicos. Nada me-
nos que 131 votaram contra a
perda do mandato, afrontando
aleie oSupremoTribunalFede-
ral (STF). Outros 233 votaram
pela cassação, é verdade, mas o
placar não foi suficiente – para
que Natan Donadon, deputado
eleito por Rondônia e hoje sem
partido, perdesse o seu manda-
to seria necessário um total de
257votos.Comofaltaram 24vo-
tos, ele se safou. E como todos
seesconderam atrás do voto se-
creto, jamais saberemos exata-
mente quais deles sufragaram
pela salvação do parlamentar
presidiário.

Agindo nas sombras, suas ex-
celências se sentiram à vontade
para agir mal. Com a identidade
oculta, os votantes pró-Dona-
don comportaram-se como os
manifestantes violentos que,
nos protestos, escondem o ros-
to atrás de balaclavas para que-
brar agências bancárias e lojas
de automóveis. Como se usas-
sem máscaras no plenário, fize-
ram o que não teriam coragem
de perpetrar de cara limpa. Isso
sem falar nos que foram até lá,
registraram presença e depois
se esvaíram de mansinho, em
abstenção à francesa. Estes fo-
ram cúmplices: não depreda-
ram a imagem da instituição
com as próprias mãos, mas con-
tribuíram ativamente para o re-
sultado afrontoso.

A comparação entre os maus
parlamentares “mascarados” e
os arruaceiros das passeatas
não é meramente anedótica.No
sentidosimbólico,suasexcelên-
cias “botaram para quebrar”:
agrediram a instituição a que

pertencem e, em certa medida,
foram ainda mais violentos que
osBlackBlocs,deixandoumras-
trodeestragosqueficarãoaípor
umbom(oumau)tempo.Tripu-
diaram sobre os manifestantes,
num rompante desajuizado
que, além de provocar o povo
com vara curta, tem um quê de
suicídioinstitucional.Maldápa-
racrer.SeaCâmaradosDeputa-
dosfosseumapessoa,umserhu-
mano de carne e osso, seria o ca-
so dedizer que endoidou devez.

Na segunda-feira, o ministro
do STF Luís Roberto Barroso,
em atendimento a um pedido
do PSDB, suspendeu a sessão
queabsolveuDonadon.Aanula-
ção,queaindaseráreexaminada
pelaCorte, tem uma fundamen-
tação jurídica, no mínimo, con-
troversa, mas veio acompanha-
da de uma justificativa que não
pode ser menosprezada: “A in-
dignação cívica, a perplexidade
jurídica, o abalo às instituições e
oconstrangimentoquetalsitua-
ção gera para os Poderes consti-
tuídos legitimam a atuação ime-
diata do Judiciário”.

Agora, é bem pouco razoável
suporqueaCâmara,emseudelí-
rio“egóico”,saberácorrigirode-
sastre.Naterça-feira,emdelibe-
ração apressada, a Casa extin-
guiuoexpedientedovoto secre-
to (numa decisão que deverá
ainda ir ao Senado), mas isso
não a desculpa. “O constrangi-

mento” de que fala o ministro
LuísRoberto Barroso permane-
ce e pode ainda enfurecer novas
manifestações.

Um “complexo de superiori-
dade” acomete expressivo gru-
po de deputados, que se imagi-
nam acima do bem e do mal. Is-
so talvez explique um pouco
mais a descomunal inversão de
valores que anda em marcha na
nossa cultura política. Desde
que as manifestações eclodi-
ram, em junho, outros sinais de
indiferença, de prepotência e
de arrogância já haviam sido
emitidos pelos palácios. Agora
vem esse discurso, que ganha
corpo há vários meses, pelo
qual certos políticos resolve-
ram combater o que chamam
de“moralismo”.O cacoetealas-
trou-se pelos gabinetes do po-

der como uma epidemia verna-
cular altamente contagiosa. Se
alguém reclama de uma autori-
dade, ela rapidamente respon-
de, ou manda responder, por
meio de um xingamento: em lu-
gar de esclarecer o que foi criti-
cado, apenas diz que o crítico
não passa de um moralista. As-
sim é fácil. E, assim, fácil, esse
discurso pretende desqualifi-
car qualquer divergência.

Moral da história: se o cida-
dão discorda do desperdício do
dinheiro público, é chamado de
“moralista”.Ou,então,de“ude-
nista” (como se a UDN nunca
tivesse passado de uma liga his-
térica em prol do puritanismo).
Fazendo ar de indefesas, essas
autoridades posam de vítimas
de um avassalador assédio mo-
ral da opinião pública (como se
o cidadão, que é o lado mais fra-
co,pudesseassediarmoralmen-
teo Estado, que é, por definição,
mais forte). Olham para as câ-
meras de TV com olhos queixo-
sos,comose fossemmártiresde
brutais preconceitos obscuran-
tistasda classemédia moralista.

Segundo essa nova encena-
ção dos que se consideram aci-
ma da lei, qualquer indignação
moral é sintoma de moralismo
criminoso, tão nefasto quanto a
xenofobia,ahomofobiaeoracis-
mo. A partir dessa premissa, pe-
dirqueodeputado digasevotou
contra ou a favor da cassação do
mandatodeDonadonseconver-
te numa pressão inadmissível
contra a sacrossanta consciên-
cia do representante do povo.

Emsuafantasiadeinfalibilida-
de regimental, os maus políti-
cos, que se ocultaram no expe-
diente do voto secreto, agora se
protegem nesse discurso que se
pretende antimoralista. Que-
remdeixarasruasgritandosozi-
nhas, querem fustigá-las ainda
mais,e, dequebra, queremque a
Nação os reverencie como he-
róis da guerra santa contra o
“obscurantismo”dequemsópe-
de um pouco de ética. Com seu
pragmatismo esperto e oportu-
nista, eles são, na verdade, os
imoralistas do pesadelo presen-
te. Entram no plenário e agri-
dem a democracia sem mostrar
a cara. Quando se lembram das
ruas, se é que se lembram, não
estão nem aí. As ruas? Ora, as
ruas... As ruas que se lasquem.
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Os imoralistas
dão adeus às ruas

Fórum dos Leitores

A última e a próxima
taxa do PIB

FIM DO VOTO SECRETO
Sob pressão

Está provado que o Congresso
Nacional só legisla sob pressão.
Isso ocorreu durante as manifes-
tações de junho, que exigiam no-
vos rumos na política. Rapidi-
nho os parlamentares ressuscita-
ram projetos que jaziam nas fur-
nas das duas Casas para tentar
acalmar a população. Consegui-
ram, embora poucos tenham si-
do aprovados. Agora o voto se-
creto, cujo projeto também cami-
nhava para o esquecimento, foi
aprovado pela Câmara dos Depu-
tados, mas só depois da vergo-
nhosa sessão, objeto de repúdio
nacional, que manteve o manda-
to do deputado presidiário Na-
tan Donadon. A proposta foi
aprovada por unanimidade dos
452 deputados presentes, mas a
decisão final foi empurrada para
o Senado. E o caminho para o ve-
redicto parece longo, pois, além
dos trâmites legais, na Comissão
de Constituição e Justiça e na

Comissão Especial, terá de ser
votado em dois turnos. Portan-
to, se o Senado não for encurrala-
do como foi a Câmara, tão cedo
não apresentará sua decisão.
SÉRGIO DAFRÉ
sergio_dafre@hotmail.com
Jundiaí

Coragem

Seria o Senado capaz de ir con-
tra todo o anseio da Nação e não
aprovar integralmente a PEC do
voto aberto?
ALEXANDRE FUNCK
afunck1@gmail.com
Bragança Paulista

O povo não quer segredo

A aprovação na Câmara da PEC
exterminando o voto secreto
vem ao encontro dos desejos do
povo, que não quer segredos na
atuação de seus representantes.
Os representantes do povo de-
vem, sem dúvida, ter coragem e

precisam demonstrá-la quando
necessário e oportuno. A covar-
dia, o compadrio e a comisera-
ção não podem fazer parte de jul-
gamentos isentos, especialmen-
te dos que tratam de crimes de
corrupção. Os legisladores con-
denados pelo Poder Judiciário
não podem merecer a compla-
cência de seus pares, sob pena
de se montar um esquema de
verdadeira anomia ou ausência
de ética e moral no Poder Legis-
lativo, o que desnatura a grande
missão legislativa de uma nação.
JOSÉ CARLOS DE C. CARNEIRO
carneirojc@ig.com.br
Rio Claro

Transparência

Com a decisão da Câmara que
pôs fim ao voto secreto sem res-
trições, tínhamos expectativa de
que o Senado ratificasse a deci-
são dos deputados. Ledo engano
nosso, pois o presidente da Câ-
mara Alta, senador Renan Calhei-
ros, já se manifestou dizendo

que a PEC do voto aberto pode-
rá sofrer restrições. Alguns sena-
dores também já alegaram que
vetos presidenciais e indicações
de autoridades devem ser passí-
veis de votação secreta, argu-
mentando que, nesses dois ca-
sos, os parlamentares têm de ser
protegidos. Vivemos em regime
democrático, no qual a transpa-
rência é pressuposto fundamen-
tal. Com correntes divergentes
no Senado sobre o voto aberto,
nossas esperanças de que o voto
secreto seja extinto em curto es-
paço de tempo vão para o espa-
ço. Com certeza há parlamenta-
res que têm horror a tudo o que
se denomina transparência.
FRANCISCO ZARDETTO
fzardetto@uol.com.br
São Paulo

Sem máscaras

Os parlamentares podem votar
o projeto proibindo manifestan-
tes de se esconder atrás de más-
caras nas ruas, mas antes têm de

dar o exemplo, votando que eles
não podem mais se esconder
atrás do voto secreto. As másca-
ras têm de cair dos dois lados.
LUIZ ROBERTO DA COSTA JR.
lrcostajr@uol.com.br
Campinas

O 7 de Setembro vem aí

A nossa expectativa é que as ma-
nifestações que devem eclodir
neste 7 de Setembro possam
realmente permitir as melhorias
que tanto se esperam neste Bra-
sil. Como paralelamente, e com
propósitos até antagônicos, o
bando de mascarados se tem
aproveitado dessas manifesta-
ções, e tendo em vista a perspec-
tiva de proibição dos votos secre-
tos no Congresso Nacional, nos-
sa sugestão é que seja estendida
a todo o País a proibição das
ações dos que se escondem atrás
das máscaras e esse vandalismo
seja extirpado por lei, como já é
feito no Rio de Janeiro. Chega de
conivência da Polícia Militar

com tais atos! Esperando que es-
te brado encontre eco no Poder
Legislativo e que o pedido de
desculpas do sr. presidente da
Câmara pela inconsequente vo-
tação secreta que evitou a cassa-
ção do mandato do deputado
Donadon seja realmente since-
ro, vamos também encaminhar
esta mensagem aos srs. presiden-
tes da Câmara e do Senado.
NEWTON CASTAGNOLLI
ncastagnolli@gmail.com
Jaboticabal

Leite derramado

É sempre assim: depois do erro
correm para consertar. Não pre-
cisaria o STF sustar a absolvição
de Donadon se o projeto sobre
voto aberto não estivesse tanto
tempo engavetado. Mas como 7
de Setembro está aí e no ano que
vem haverá eleição, os políticos
já puseram as barbas de molho.
Será que os brasileiros percebe-
ram que, diferentemente do jul-
gamento do mensalão, desta vez
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O avião da economia
continuará sujeito a
turbulências, que já
se delineiam no radar

Um ‘complexo de
superioridade’ acomete
deputados que se julgam
acima do bem e do mal
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 5 set. 2013, Primeiro Caderno, p. A2.




