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Discretamente, a presidente Dilma Rousseff corrigiu os rumos da política econômica. 
Nos primeiros três meses de sua gestão, elegeu o combate à inflação como prioritário, 
mas declarou guerra também à apreciação do real frente ao dólar. Aprovou o aumento 
do superávit primário das contas públicas, mas desde que não afetasse os investimentos 
públicos em infraestrutura. Para a campanha contra a inflação, a presidente 
estabeleceu um limite: o Ministério da Fazenda e o Banco Central (BC) deveriam 
adotar medidas para derrubar os preços, mas sem sacrificar crescimento do PIB de 
4,5% a 5% em 2011. 

Preocupada com a ineficácia da estratégia adotada, Dilma começou a mudá-la em 
meados de abril. Agora, a contenção da enxurrada de capitais que vem para o país 
deixou de ser preocupação de curto prazo. O objetivo imediato é combater a inflação. 
Para alcançá-lo, o governo aumentou o esforço fiscal, adiando, sem alarde, 
investimentos que, no primeiro trimestre, cresceram 2,5% abaixo da expansão do PIB. 

 Na área monetária, o BC mudou os planos, fato que ficou evidenciado na última ata do 
Copom. Agora, recorrerá mais à taxa básica de juros (Selic) para combater a alta dos 
preços, na intensidade e duração que forem necessárias, e menos a medidas 
macroprudenciais, como vinha fazendo desde dezembro. 

A inflexão da política econômica começou a ser delineada em meados de abril, durante 
viagem da presidente à China. Naquele momento, essa política chegou ao "fundo do 
poço", nas palavras de um assessor graduado do governo. Em meio à escalada dos 
preços, críticas à política de combate à inflação se generalizaram, acompanhadas de 
deterioração persistente das expectativas dos agentes econômicos. Além disso, as 
intervenções da Fazenda para conter a valorização do real, especialmente por meio da 
aplicação do IOF, se mostraram inócuas. 

O ápice do momento ruim foi quando Luciano Coutinho, presidente do BNDES, 
criticou, durante encontro com empresários, o fato de o governo dar prioridade ao 
combate à inflação e abandonar o câmbio à própria sorte. Dilma percebeu que, além do 
agravamento dos problemas da inflação e do câmbio, sua equipe tinha divisões internas 
que estavam vindo a público, tornando confusa a leitura, pela sociedade, da ação do 
governo. 

Em Pequim, a presidente afinou o discurso, proibiu o debate público de integrantes do 
governo e avisou qual é o norte: o combate, sem trégua, à carestia. Quanto ao PIB, 
publicamente jamais dirá que o governo espera um crescimento inferior a 4% em 2011, 
mas, internamente, já foi informada pelo BC de que a economia pode crescer abaixo do 



potencial este ano. 

A presidente Dilma Rousseff acredita que a inflação mensal, medida pelo IPCA, 
começa a ceder em maio, mantendo-se em patamares baixos nos três meses seguintes. 
Isso, na avaliação do governo, dará fôlego ao Banco Central (BC) para melhorar as 
expectativas dos agentes econômicos, que vêm se deteriorando desde o início do ano. 

A presidente sabe, no entanto, que apesar da queda do IPCA entre maio e agosto a 
inflação acumulada em 12 meses poderá superar os 6,5%, o limite superior do intervalo 
de tolerância do regime de metas. Em conversas reservadas, Dilma tem dito que a 
inflação de 2011 não é "culpa" deste governo. "O mercado vê Dilma como um governo 
de oito anos [de Lula] e quatro meses. Para ela, seu governo tem quatro meses", diz um 
assessor. 

Dilma aproveitou a reunião do Conselhão (Conselho de Desenvolvimento Econômico e 
Social), na semana passada, para harmonizar o discurso do governo. Tanto ela quanto os 
ministros Guido Mantega (Fazenda) e Antônio Palocci (Casa Civil), além do presidente 
do Banco Central (BC), Alexandre Tombini, salientaram em suas apresentações a 
preocupação prioritária com a inflação. 

O propósito foi mostrar ao mercado que o governo está unido. Em seu discurso, Dilma 
reconheceu que os preços subiram no Brasil por causa de "choques internos adversos na 
produção de bens como alimentos in natura e etanol", além das pressões internacionais. 
Insistiu em afirmar que a economia crescerá de forma acelerada em 2011, mas fez isso 
apenas para não adormecer o "espírito animal dos empresários". 

Falando publicamente sobre o tema pela primeira vez neste governo, Palocci fez 
questão de ressaltar que o ataque à inflação é "sem dúvida uma prioridade que não 
devemos abandonar". O ministro, seguindo acerto feito com a presidente, não fala 
publicamente sobre política econômica, a não ser quando autorizado, mas na 
convivência diária com ela tem tratado do tema. A "nova" política, focada mais na 
inflação e menos no câmbio, está mais à sua feição. 

No discurso feito no Conselhão, Palocci chamou a atenção para a necessidade de o 
governo desenvolver o mercado privado de títulos de longo prazo, uma forma de reduzir 
a dependência das empresas do crédito subsidiado do BNDES. Dois dias depois, a 
mesma preocupação constava da ata da última reunião do Comitê de Política Monetária 
do BC (Copom), o que também revelou afinidade entre Palocci e Tombini. 

O novo ambiente fez o BC mudar sua estratégia. Agora, a autoridade monetária 
recorrerá mais à taxa básica de juros (Selic) e menos a medidas macroprudenciais para 
combater a inflação. Na prática, Tombini se sente mais encorajado a perseguir a 
inflação com o instrumento convencional de política monetária - os juros. Não vai fazer 
isso de uma só vez, mas gradualmente, dado o elevado grau de incerteza da economia 
mundial. O BC rendeu-se também ao fato de que, depois de recorrer a medidas 
macroprudenciais, os bancos centrais de vários países emergentes voltaram a elevar 
juros - entre as duas últimas reuniões do Copom, 11 países emergentes fizeram isso. 

Definidas as correções da política econômica, a presidente Dilma considera maio o mês 
do verdadeiro início do seu governo. É neste mês que ela pretende anunciar as 



iniciativas que, na sua acepção, marcarão a gestão, diferenciando-a da do seu 
antecessor, Luiz Inácio Lula da Silva. "O governo começa, em maio, a ter a cara da 
presidente", sustenta um assessor. 

Na semana passada, Dilma lançou a primeira de cinco iniciativas prioritárias do governo 
- o Programa Nacional de Ensino Técnico e Capacitação Profissional (Pronatec), 
voltado para a formação de mão de obra. Ela pretende divulgar, também este mês, e por 
essa razão vem cobrando pressa do ministro da Ciência e Tecnologia, Aloízio 
Mercadante, o programa que concederá 75 mil bolsas a brasileiros interessados em 
estudar Ciências Exatas no exterior. 

Uma terceira iniciativa, esta uma promessa da campanha presidencial, é lançar, se 
possível em maio, o Programa de Erradicação da Pobreza. 

Dilma faz seus ministros e assessores correrem contra o relógio para enviar ao 
Congresso, ainda este semestre, propostas de mudança no regime tributária. Embora não 
ambicione fazer uma reforma ampla, a presidente quer, com as novidades, dar agilidade 
à devolução de créditos tributários, beneficiar micro e pequenas empresas, estimular as 
exportações, combater a guerra fiscal e desonerar os investimentos e a folha de pessoal, 
estimulando o aumento do emprego formal. "Há cerca de R$ 15 bilhões em créditos 
tributários a serem devolvidos às empresas. Isso é pior do que o câmbio [apreciado]", 
diz um auxiliar de Dilma. 

Além da reforma dos tributos, a presidente vai lançar, também em maio, o fórum de 
gestão e competitividade, um canal permanente de interlocução com o setor privado 
para discutir a criação de mecanismos que tornem a máquina pública mais ágil e 
eficiente e menos onerosa. O principal interlocutor de Dilma nesse fórum será o 
empresário Jorge Gerdau, criador e líder do Movimento Brasil Eficiente. 
 


