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Tombini confirma Garcia

Teodoro G. Meissner

Confira a seguir a análise do jornalista sobre as principais notícias dos jornais brasileiros 
publicada originalmente no Bastidores Líderes.

Como até os mármores do Palácio do Planalto - e também os especuladores com juros 
futuros - sabiam, o Banco Central independente de Alexandre Tombini acelerou a queda 
da taxa básica de juros, cortando-a ontem em 0,75 ponto percentual e trazendo-a para 
um dígito (9,75% ao ano). Era o que Dilma queria. Questão de sintonia fina, decerto.

Como todos sabem, a decisão de cortar os juros ou não, e em quais proporções, é 
tomada quando sete diretores do Banco Central, que formam o Copom - Comitê de 
Política Monetária, se trancam por horas (ontem foram três) em uma sala e discutem.

Na semana passada, o boquirroto assessor de Assuntos Internacionais (!) de Dilma, 
Marco Aurélio Garcia, já dizia que os juros iriam cair novamente. Questão de sintonia 
fina, decerto.

Dilma ficou brava e disse que essa decisão cabia apenas ao Banco Central. Esqueceram
de contar para Garcia que não era para falar o que era discutido no Palácio do Planalto. 
Faltou sintonia fina.

O comunicado do Copom foi o mais lacônico de todos os tempos e não dá nenhuma 
razão para o corte maior dos juros, nem orienta o mercado sobre os possíveis novos 
passos do BC. Aguarda-se a ata da reunião, que será divulgada quinta-feira da semana 
que vem. Mas analistas já apostam em um novo corte de 0,75 ponto percentual daqui a 
45 dias.

Sobre o PIB

Depois de ficar quase estagnada em 2011, a produção industrial começou mal 2012: caiu
2,1% em janeiro em relação ao mês anterior, a maior queda desde dezembro de 2008, 
no auge da crise internacional, segundo dados do IBGE.

A produção de bens de capital desabou 16%. A de veículos, 30,7% (a de caminhões, 
segundo a Anfavea, comparando janeiro com janeiro, quase parou, caindo 75,8%).

Há causas pontuais, passageiras. Mas que não explicam toda a queda. Ninguém aposta 
em um crescimento do PIB industrial neste ano superior a 2%.

Andrea Calabi, secretário de Fazenda de São Paulo, vê "sinais evidentes" de 
desindustrialização em São Paulo e no País. Basta destrinchar o ICMS recolhido pelas 
empresas, diz.

Menos de 10% da execução das obras do PAC2 foram feitos com dinheiro do Orçamento
da União em 2011: R$ 20,3 bilhões, para um gasto total de R$ 204,4 bilhões. Mantega 
garante que este ano há R$ 40 bilhões à disposição dos ministérios.

O ministro diz também que a taxa de investimento do País vai subir de 19,3% em 2011 
para 24% em 2014. Aí já é compatível com um crescimento da economia de 4,5% ao 



ano. O ideal seria 30%, como na Coreia. Para não falar nos 47% da China.

Por enquanto, a Aceleração do Crescimento vai no ritmo de um minueto. Do total 
investido no ano passado, R$ 204,4 bilhões, que garantiram a conclusão de 18% das 
obras, segundo o governo, R$ 75,1 bilhões vieram de financiamentos habitacionais e R$ 
60,2 bilhões de estatais (na prática, quase que apenas Petrobras e Eletrobras). Ou seja, 
sobrou muito pouco para, por exemplo, ampliar e melhorar a pouca e deficiente 
infraestrutura brasileira.

A derrota

O Senado infligiu uma dura derrota a Dilma ontem, vetando o nome que ela indicou para 
a ANTT. E promete mais uma, na votação do Código Florestal. Para evitar vexame e 
constrangimento para a presidente na Rio+20, o código só deve ser votado no segunto 
semestre.

Dilma prepara um pacote de bondades para os políticos, incluindo ministérios e grana 
para as emendas parlamentares.

Desigualdade

Pelo 11º ano consecutivo caiu a desigualdade em 2011. Como diz Marcelo Neri, 
coordenador da pesquisa da FGV, a boa notícia é que a queda foi espetacular (7,9%) e 
vai prosseguir. A má notícia é que continuamos entre os 12 países mais desiguais do 
mundo.
´
As aranhas nunca vão assistir a um filme em 3D. O sistema visual dos insetos é muito 
mais sofisticado do que os dos mamíferos, mostra o biólogo Fernando Reinach.

Boa leitura.

é jornalista e editor do Bastidores Líderes.


