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Pedro Ferreira e Renato Fragelli 
A tendência dos investidores é crer numa 
austeridade breve, o que os leva a jogar 
conll'a o ajuste macroe<Oonômico. Al5 
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Duros desafios à frente 
Pedro Ferreira e 
Renato Fragelli 

L
ogo após a indicação de 
Joaquim Levy para o Mi· 
nistério da Fazenda, a 
inquestio nável compe· 

tência do escolhido encheu de 
esperança muitos analistas per
plexos diante do imbróglio ge
rado pela política econômica do 
primeiro mandato de Oilma 
Rousseff. A comparação entre os 
ajustes macroeconôJnicos im
plantados por l'alocci em 2003 e 
o de l evy em 2015 recebeu Jogo 
excelentes análises. todas mos
trando que a ta•·efa de levy será 
mais difícil que a de Palocci. 
Tanto por razões econômicas, 
como por razões políticas. 

Abaixo, além de alguns fatores 
já citados por outros analistas, 
acrescentamos mais alguns: 

1 -Após a forte dt»-svalorizaçào 
cambial de 2002, havia amplo 
espaço para que uma valoriza
ção ao longo de 2003 ajudasse 
na queda da inflação. Em 2015, 
a taxa de câmbio encontra-se su
pelvalorizada por US$ I 00 bi· 
lhões de swaps cambiais, a pon-

to de o país estar perto de exibir 
déficit comercial neste ano, fato 
inédilo desde 2000; 

2- A valo•'ização cambial ao 
longo de 2003 reduziu a dívida 
pública então fortemente inde
xada ao dólar. Agora, embora a 
desvalorização reduza parcial
mente a dívida líquida, pois os 
swaps representam somente um 
terço das reseiVas internacionais, 
ela não afetará a dívida bruta, 
principal parâmetro seguido 
atualmente pelos mercados; 

3 · Em 2003, a economia en
contrava-se em desemprego, 
contendo as pressões salariais. 
Hoje, diante do pleno em prego, a 
desvalorização cambial tende a 
gerar correções salariais que di fi· 
cultam o combate à inOação; 

4· Enquanto o superávit primá· 
rio em 2002 foi de 2,7%, o resulta· 
do primário agora está negativo; 

5- Em2003, a inflação elevada 
- taxa anualizada de 30% no últi· 
mo trimestre de 2002 - contri
buiu para elevar o superávit pri· 
rnário. bto porque reduziu )alá· 
rios reais de servidores, assim co
mo aposentadorias e pensões pa· 
gas pelo govemo, num ambiente 
em que as receitas acompanha· 
vamo n!vel de preços. A inflação 
attt<ll de 7% ao ano, considerada 
alta do ponto de vista do cumpri· 
mento das metas, é baixa Frente à 
necessidade de reduzir o valor 
rea l dos gastos correntes; 

6· Enquanto os preços admi· 
nistrados estavam atualizados 
em 2003, hoje se encontram de-

rasados devido aos controles 
adotados como inmumento de 
contenção da inOação; 

7- A valorização das commodi
ties a partir de meados de 2002 au
xiliou significativamente o ajuste 
externo. Hoje, os pr<.--ços das com· 
modities t.>stào em queda; 

8 · Em 2003, a tendência dos 
juros extetnos era manterem·se 
baixos devido ao desaquecimen
to gerado pelo atentado às torres 
gêmeas de NY em setembro de 
200 I. Hoje a tendência dos juros 
nos EUA é de elevação; 

9 · Em 2003, o Brasil vinha de 
um período de construção de re· 
putação de bom devedor inter· 
nacional, democracia estãvel e 
instituições capazes de dar fim a 
uma hiperinflaçào. Hoje, os es· 
cândalos na Petrobra.s conoem a 
credibilidade do país; 

10- Após os ajustes de 2003, a 
retomada do crescimento foi 
coadjuvada pelas reformas do 
crédito. O atual alto endivida· 
mento das fam11ias dificultará a 
retornada futura; 

li· Em 2003, os analistas quali
ficados sabiam que a causa da 
desvalorização ocorrida no ano 
anterior tinha sido a fuga decapi
tais l'esultante do temor dos in
vestidores em relação a uma pos· 
sívelruptura do J'rf com as 1-egras 
do jogo capitalista, bandeira his· 
toricamente defendida pelo par
tido. Mas, para o grande público, 
Lula não teve dificuldade em atri· 
buí·la a uma suposta incompe· 
tência do governo FHC, alcu-
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nhando a situação de "herança 
maldita". A situação política ago
ra é bem mais delicada, pois Dil~ 

ma não conseguirá culpar gover
nos passados pelo desarranjo 
atual. Sobretudo após conq uistar 
a reeleição afirmando que a eco
nom ia estava muito bem. O (tnico 
bode expiatório disponível para 
apresentação aos desinformados 
se rã novarnente a "gravíssima cri
se internacional", mas com a re
cuperação amelicana e o cresci
mento fi rme de alguns de nossos 
vizinhos, este argumento já per
deu grande pa1te de seu apelo; 

Torçamos para que 
Dilma, desta vez, ouça 
quem pode resolver os 
problemas que ela 
própria criou 

12- Em 2003, diante da inna
çào crescente que anigia a popu
lação, havia um clamor por uma 
n:)po!tla iuu:diata do governo, o 
que legitimava politicamente o 
doloroso ajuste. Em 2015, embo
ra a necessidade de ajuste pro
fundo seja claríssima para os 
analistas, o grande p(lblico se
q uer sabe q ue há uma crise, pois 
esta permanece abarad~1 por 
US$ 380 bilhões em reservas in
ternacionais e medidas protela
tórias. Como a in nação conti nua 
em um dígito e o emprego p re
setvado, a po pulação ainda não 
sofl-eu as consequências da de-

sastrosa gestão do primeiro 
mandato de Oilma Rousseff; 

13- Em 2003, Lula sabia que 
para se reeleger em 2006 preci
saria de1·1·ubar rapidamente a in
nação, a fim de ganhar tempo 
p~ua retomar o crescimento na 
segunda metade do mandato. 
Assim chegaria ao ano eleito ra l 
com in nação baixa e crescimen
to acelerado, mas sem irrespon
sabilidades que lhe dificulta
riam o segundo mandato. Dian
te desses incentivos. a aposta ra
cional dos investidores e•·a acre
ditar na dete•·minação de Lula 
em levar às últimas consequên
cias o ajuste de Palocci. Mas Dil
ma não poderá disputar novo 
mandato. Somando-se a isto a ri
gidez ideológica desenvolvi
mentista da presidente, con· 
clu i-se que a tendência dos in· 
vestidores de agora é crer numa 
austeridade breve, o que os leva 
a jogar contra. Reverter expecta
tivas neste momento será bem 
mais difícil. 

A longa lbta acima mostra q ue 
a missão de Levy é herc(llea. Não 
poderia haver pessoa melhor pa· 
ra executá-la. Mas a presidente 
que o nomeou é a mesma que 
conduziu o país ao impasse atual. 
Torçamos para q ue e la, desta vez, 
ouça quern pode resolver o s pro
b lemas que e l<t própria c liou. 

Pedro Cavalcanti Ferreira e Renato 
Fragelli Cardoso s3o professores 
da Escola de Pós·graduaçJo em 
Economia !EPGE-FCV) 


