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O Planalto e as equipes do BC e da Fazenda buscam o apoio de formadores de opinião 
para a defesa da estratégia anti-inflação 

 O Planalto e a equipe econômica têm procurado, nas últimas semanas, ampliar o 
diálogo com segmentos dos mercados financeiro e empresarial em busca de apoio para a 
estratégia de combater a inflação sem precisar aumentar muito a taxa Selic. A 
coordenação das expectativas é essencial para a travessia da fase atual, de divulgação de 
indicadores desfavoráveis, como o IPCA em 12 meses que se aproxima do teto da meta 
(6,5%). 

O ex-ministro Delfim Netto, interlocutor frequente do Palácio do Planalto, é um dos 
nomes com quem o governo já reforçou o diálogo - esteve com a presidente Dilma 
Rousseff antes de ela embarcar para a China. Em artigos e entrevistas recentes, Delfim 
tem dito que é "coisa do passado" a ideia de que a taxa de juros (Selic) pode controlar a 
inflação, dando respaldo teórico às chamadas medidas macroprudenciais pelo presidente 
do BC, Alexandre Tombini. 

A lista de apoios e elogios públicos também inclui o economista-chefe do Bradesco, 
Octávio de Barros - que classificou de "estupendo" o trabalho do BC. O ex-secretário do 
Tesouro Nacional, Joaquim Levy, e o sócio da Mauá Investimentos e ex-diretor de 
Política Monetária do BC durante o governo FHC, Luiz Fernando Figueiredo, são 
outros dois nomes que dialogam com a equipe econômica. 

São economistas de destaque no cenário nacional, que têm saído em defesa do governo, 
numa espécie de "rede de proteção das políticas diferenciadas" que o BC e a Fazendo 
têm adotado. A rede serve de contraponto às críticas de analistas que veem o governo 
"patinando em gelo fino" na condução econômica. 

Sangue frio. O argumento do governo tem sido o mesmo: mostrar que não há nenhum 
país combatendo a inflação e enfrentando a guerra cambial com os instrumentos que o 
Brasil está usando. O momento agora, na visão do governo, "é de sangue-frio e 
calibragem de ações de curto prazo", como a alta do Imposto sobre Operações 
Financeiras (IOF) para capital externo e empréstimos de pessoas físicas, até a 
consolidação de uma agenda de médio prazo. 

A mobilização dos governo justifica-se porque o Brasil é um dos países "queridinhos" 
dos investidores internacionais, mas, internamente, a equipe econômica enfrenta um 
decisivo teste de credibilidade na condução das políticas de combate à inflação, cambial 
e fiscal, o que não é visto desde 2002, quando o País passou por uma crise econômica às 



vésperas da eleição do presidente Lula. 

Esse mix de sucesso e desconfiança tem causado um clima de "estranheza no ar". O 
sucesso é evidenciado pela nova elevação do grau de investimento dado pela agência 
Fitch de classificação de risco e pelo volume recorde de investimentos estrangeiros 
diretos que ingressam no País. 

Uma das preocupações da equipe econômica é com o risco de deterioração do cenário o 
internacional, a começar pela pressão altista do preço do petróleo. 

Segundo uma fonte de uma instituição financeira estrangeira, a estratégia do governo 
brasileiro tem sido bem compreendida pelos investidores externos. A maior 
desconfiança estaria na política fiscal, após dois anos de manobras contábeis para 
cumprimento das metas. 
 


