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Governo perdeu tempo precioso sem
fazer o que era preciso
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Passado um ano da reeleição de Dilma
Rousseff, o que dizer do tempo
decorrido? Que foi um ano perdido,
simplesmente. Nada do que se fez
deixou de ser uma sucessão
inacreditável de erros. Pouco se
caminhou na direção do resgate da
dinâmica econômica do crescimento. 

Escolhido para dar consistência à
política econômica, o ministro
Joaquim Levy acabou
sistematicamente esvaziado, com sua
agenda sabotada, seus alertas
ignorados. Suas iniciativas dormitam
nos escaninhos do Planalto. Ele vaga
pelo governo na esperança de
estabilizar um orçamento deficitário. 

Para evitar a expressão “tragédia completa”, deve-se reconhecer que a equipe
econômica conseguiu implantar uma política cambial e uma administração de
preços públicos mais realistas. Os preços deixaram de ser represados
artificialmente e apontam para um maior realismo, com menos populismo fiscal. 

O ministro Aloizio Mercadante surgiu no segundo mandato como o homem
forte, o ideólogo do Planalto. Costurou o novo ministério, dirigiu a campanha
contra Eduardo Cunha, presidente da Câmara, estimulou blocos partidários
contra o PMDB. Sabotou o vice-presidente, Michel Temer, como coordenador
político. Nada deu certo. Mercadante, então, saiu pela porta lateral. 

Na minirreforma ministerial, a presidente Dilma ficou longe de conquistar o que
queria. Nem mesmo a certeza de que terá os votos necessários para barrar um
eventual processo de impeachment. Terminou irritando mais os aliados do que
satisfazendo seu apetite clientelístico. 

O Palácio não dispõe de votos para aprovar o ajuste fiscal nem garantia para
evitar as pautas-bomba que assombram as contas públicas. Tampouco tem
liderança para conduzir o país para a saída do gargalo em que se encontra. 

Na questão do impeachment, supera-se em incompetência ao inflar os riscos de
sua ocorrência. Várias vezes Dilma e os ministros se manifestaram sobre o tema
sem a mínima necessidade. Aos poucos, o governo transforma
o impeachment em unanimidade nacional. 
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COMENTÁRIOS (2)

Apesar de contar com a presença de Joaquim Levy e de tentar fortalecer a
coordenação política e a base no Congresso, o ajuste fiscal não está sendo
implementado. Já perdemos o “investment grade” e caminhamos para tempos
dramáticos no campo econômico. 

No curto prazo, são nulas as expectativas de aprovação da DRU e da CPMF no
Congresso. Nem o governo é capaz de criar uma narrativa para justificar,
minimamente, um aumento de impostos. O máximo que produz é a ampliação
dos números do déficit público, sem precisar de onde irá tirar receita para
enfrentá-lo. 

Além disso, não consegue encaminhar uma solução para as repercussões
econômicas da operação Lava Jato. Deveria estar liderando um grande acordo
entre a Advocacia Geral da União, o Ministério Público, a Petrobras e as
empresas envolvidas para ressarcir as perdas com a corrupção e imaginando
uma fórmula para manter tais empresas operando. 

Enfim, o ano que deveria ter sido de ajustes fortes e de decisões voltadas para
liberar o país para crescer perdeu-se em tentativas e recuos. Nada do que
deveria ter ocorrido, de fato, aconteceu. O que foi feito resultou incompleto,
irrelevante, fracassou, exceto, talvez, no campo da política agrícola, uma
honrosa exceção. 

A inconsistência do Planalto fez de 2015 um ano perdido, transferindo para os
próximos 12 meses a responsabilidade de pôr em execução um ajuste cada vez
mais pesado. Sob pena de o governo não chegar ao fim.

O que achou deste artigo?

Antônio
Jair

Este comentário não foi aprovado por não se enquadrar nos termos de
veiculação desta seção  
(Confira os termos no final da página, junto ao formulário de envio de comentários)
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Antônio
Jair

“Este é o contraste do nosso país: Os honestos vivem no lixo, para que os
canalhas se esbaldem no luxo”. (www.cucaquente.com.br)
######################################################################
BNDES cobrou juros 'de pai para filho' em 70% dos empréstimos feitos
no exterior (http://veja.abril.com.br)
######################################################################
Dos 11,9 bilhões de dólares emprestados pelo banco, 8,3 bilhões foram
concedidos a juros inferiores a 5% ao ano. O Banco Nacional de
Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) cobrou taxas de juros
menores do que as aplicadas em operações brasileiras para financiar
obras de Infraestrutura em países da América Latina e da África.
Levantamento do site de VEJA feito com base nos dados divulgados
nesta terça-feira mostra que 70% dos 11,9 bilhões de dólares
emprestados entre 2007 e 2014 foram operações a juros abaixo de 5%
ao ano. Isso equivale a 58% dos 516 contratos firmados no exterior
neste intervalo. No período em que os empréstimos internacionais foram
concedidos, os juros praticados pelo BNDES para grande parte das
operações no Brasil variaram de 5% a 6,5%, acrescidos de uma taxa que
leva em conta o risco país. O custo dos financiamentos em território
nacional tem como base a Taxa de Juros de Longo Prazo (TJLP), que
também é usada para corrigir a rentabilidade do Fundo de Amparo ao
Trabalhador (FAT), uma das principais fontes de financiamento do
banco de fomento. Trimestralmente o governo revê o porcentual da
TJLP. Caso ela seja elevada, como vem acontecendo desde outubro do
ano passado, os juros atrelados à taxa também aumentam. Ou seja, a
TJLP é variável mesmo para contratos já firmados. Diferentemente do
Brasil, as condições oferecidas pelo BNDES a países como Argentina,
Venezuela, Angola e Cuba não só incluem juros menores, como também
fixos. Do total de 682 milhões de dólares que a instituição liberou para a
construção do Porto de Mariel, na ilha dos irmãos Castro, 400 milhões
de dólares foram cedidos a um custo entre 4,4% e 4,8% ao ano - abaixo
da TJLP e do custo de captação do FAT. Ou seja, o BNDES pagou mais
para obter recursos junto ao fundo dos trabalhadores do que recebeu
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dos clientes cubanos. No caso da Venezuela, a operação foi semelhante.
O banco de fomento liberou 865 milhões de dólares para que Hugo
Chávez construísse uma usina a um ganho 4,45% ao ano. Trata-se de
uma opção de investimento que torna até mesmo a caderneta de
poupança - uma das piores aplicações de renda fixa do mundo - atrativa.
Países - Apesar de o caso cubano ser o mais emblemático, porque
carrega a herança ideológica dos governos petistas, a ilha está longe de
ser o maior destino dos recursos do banco. Enquanto Cuba recebeu 846
milhões de dólares, Angola foi o país campeão em concessão de crédito,
abocanhando 3,38 bilhões de dólares em financiamentos para obras de
infraestrutura e saneamento básico. Somente a construtora Odebrecht
foi responsável por obras no país africano cujo financiamento alcançou
2,53 bilhões de dólares. Entre as principais empreitadas está a
construção da hidrelétrica de Cambambe, que custou 464,4 milhões de
dólares aos cofres do banco de fomento. Reportagem de VEJA revelou,
em fevereiro deste ano, que a obra tinha entre seus prestadores de
serviço a empresa Exergia Brasil, de Taiguara Rodrigues dos Santos,
sobrinho do ex-presidente Lula. O segundo país que mais recebeu
recursos do banco foi a Venezuela, com 2,25 bilhões de dólares em
apenas quatro contratos executados pela Andrade Gutierrez e também
pela Odebrecht. Na República Dominicana, terceiro maior beneficiário
das torneiras abertas do banco, foram 2,20 bilhões de dólares em
empreendimentos de infraestrutura executados majoritariamente pela
Odebrecht - a empreiteira abocanhou 15 dos 19 contratos no país.
Metade das operações de financiamento do BNDES na República
Dominicana tiveram juros abaixo de 5% ao ano. A Argentina é o caso
mais curioso. Apesar de não ser o principal destino de recursos, o país
fechou 414 contratos com o BNDES, o equivalente a 76% de todas as
operações do banco com países estrangeiros. A soma dos empréstimos,
contudo, é de 'apenas' 1,9 bilhão de dólares. A Odebrecht, novamente, é
a maior executora: foi responsável por 348 contratos no país, no valor
de 1,6 bilhão de dólares. O grande volume de operações contrasta com
os baixos valores descritos em cada uma delas: o menor contrato, de
apenas 4.500 dólares, prevê obras de engenharia na planta de
tratamento e no sistema de distribuição de água da cidade argentina de
Paraná de las Palmas. Construtoras - A Odebrecht é, de longe, a
empreiteira que mais recebeu recursos do banco para empreender fora
do Brasil: foram contratos de 7,4 bilhões de dólares, ou 62% do total.
Em seguida, vem a Andrade Gutierrez, com 2,62 bilhões de dólares. Já a
Queiroz Galvão abocanhou 388 milhões de dólares em contratos,
enquanto a Camargo Correa ficou com a fatia de 194 milhões de
dólares. Por meio de sua assessoria, o BNDES informou que não é
possível comparar as operações de crédito feitas em moeda nacional e
estrangeira porque, ao emprestar a outros países, o banco precisa aplicar
taxas competitivas e seguir patamares internacionais de juros. Em suma,
o banco reconhece que a competição externa torna até mesmo os juros
subsidiados pelo Tesouro um mau negócio para países em
desenvolvimento. O BNDES não soube responder, no entanto, porque
optar pelo financiar a um custo mais barato fora do Brasil, em vez de
bancar mais obras em território nacional, que carece de Infraestrutura.
O próprio presidente do BNDES, Luciano Coutinho, tem reconhecido
que, depois da falsa bonança ocorrida nos últimos anos, em que o banco
recebeu fartos aportes do Tesouro (mais de 400 bilhões de reais entre
2008 e 2014), as torneiras secaram. Diante da nova realidade de ajuste
fiscal, o setor de Infraestrutura deve ser penalizado e receberá menos
crédito. A torneira secou aqui - e lá fora também.
######################################################################
GOLPE NO BRASIL? (Cleómedes Arnez Torrico Médico-pediatra –
Uberlândia – cleoarnez@yahoo.com)
######################################################################
O poder central dilmista/lulista reclama como “golpe” os duros
comentários sobre os péssimos resultados da gestão pública federal
petista. Golpe é permitir total corrupção ao envolver propinas bilionárias
ao “CUmpanherismo”. Golpe é quebrar o País. Golpe é aumentar o
funcionalismo para dar uma boquinha aos filiados a partidos da
coligação. Golpe é aumentar os preços da aguada gasolina, da energia
elétrica, da água e do etanol. Golpe é sucatear hospitais, UBS, PSFs,
Prontos atendimentos. Golpe é manter pacientes em macas duras e
desumanas nos corredores da Saúde Pública. Golpe é fechar
atendimentos por falta de funcionários e de materiais básicos: dipirona,
luvas, etc. Golpe é fechar unidades de atendimentos de Saúde para
economizar com escalas incompletas. Golpe é sucatear Universidades.
Golpe é quebrar empresas. Golpe é aumentar impostos. Golpe é
aumentar e tolerar juros dos mais altos do mundo. Golpe é permitir
salários ridículos que não permitem sobrevivência decente. Golpe é
aumentar os preços da comida de cada dia. Golpe é a incapacidade de
governar. Golpe é aumentar o desemprego. 
Responder - 5 - 1 - 4:03 PM Oct 28, 2015
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DE-PROTESTO-1.1498098)
Caminhoneiro morre
após não conseguir
parar em trânsito de
protesto
(/cidades/caminhoneiro-
morre-ap%C3%B3s-
n%C3%A3o-conseguir-
parar-em-
tr%C3%A2nsito-de-
protesto-1.1498098)

(/cidades/caminhoneiro-

morre-

ap%C3%B3s-

n%C3%A3o-

conseguir-

parar-em-

tr%C3%A2nsito-

de-protesto-

1.1498098)

Mais notícias
(http://www.otempo.com.br/maislidas)

OUTRAS COLUNAS

Vittorio Medioli
(/opini%C3%A3o/vittorio-
medioli/o-triplex-errado-
1.1497877)

O triplex errado
(/opini%C3%A3o/vittorio-
medioli/o-triplex-
errado-1.1497877)

(/opini%C3%A3o/vittorio-
medioli/o-
triplex-errado-
1.1497877)

Laura Medioli
(/opini%C3%A3o/laura-
medioli/rogoberto-
1.1497810)

Rogoberto
(/opini%C3%A3o/laura-
medioli/rogoberto-
1.1497810)

(/opini%C3%A3o/laura-
medioli/rogoberto-
1.1497810)

Luiz Tito
(/opini%C3%A3o/luiz-
tito/somos-
cidad%C3%A3os-
ref%C3%A9ns-1.1495669)

Somos cidadãos reféns
(/opini%C3%A3o/luiz-
tito/somos-
cidad%C3%A3os-
ref%C3%A9ns-
1.1495669)

(/opini%C3%A3o/luiz-
tito/somos-
cidad%C3%A3os-
ref%C3%A9ns-
1.1495669)

Banco de Ideias
(/opini%C3%A3o/banco-de-
ideias/katz-
constru%C3%A7%C3%B5es-
participa-do-programa-
empres%C3%A1rio-por-um-
dia-1.1497836)

Katz Construções
participa do Programa
Empresário por um Dia
(/opini%C3%A3o/banco-
de-ideias/katz-
constru%C3%A7%C3%B5es-
participa-do-programa-
empres%C3%A1rio-por-
um-dia-1.1497836)

(/opini%C3%A3o/banco-
de-ideias/katz-
constru%C3%A7%C3%B5es-
participa-do-
programa-
empres%C3%A1rio-
por-um-dia-
1.1497836)

Editorial
(/opini%C3%A3o/editorial/todos-
com-todos-1.1498026)

Todos com todos
(/opini%C3%A3o/editorial/todos-
com-todos-1.1498026)

(/opini%C3%A3o/editorial/todos-
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Senha

Li e aceito os termos de
utilização
(http://www.otempo.com.br/termos-
de-utiliza%C3%A7%C3%A3o-
1.649759)

Compartilhar usando o Facebook Logar

ou conecte-se com

ATENÇÃO
Cadastre-se para poder comentar

Cadastrar

com-todos-
1.1498026)

Márcio Coimbra
(/opini%C3%A3o/m%C3%A1rcio-
coimbra/renova%C3%A7%C3%A3o-
e-prud%C3%AAncia-
1.1498021)

Renovação e prudência
(/opini%C3%A3o/m%C3%A1rcio-
coimbra/renova%C3%A7%C3%A3o-
e-prud%C3%AAncia-
1.1498021)

(/opini%C3%A3o/m%C3%A1rcio-
coimbra/renova%C3%A7%C3%A3o-
e-
prud%C3%AAncia-
1.1498021)

Leandro Cabido
(/opini%C3%A3o/leandro-
cabido/calend%C3%A1rio-
de-
desorganiza%C3%A7%C3%A3o-
e-les%C3%B5es-1.1495686)

Calendário de
desorganização e lesões
(/opini%C3%A3o/leandro-
cabido/calend%C3%A1rio-
de-
desorganiza%C3%A7%C3%A3o-
e-les%C3%B5es-
1.1495686)

(/opini%C3%A3o/leandro-
cabido/calend%C3%A1rio-
de-
desorganiza%C3%A7%C3%A3o-
e-
les%C3%B5es-
1.1495686)

Ana Paula Moreira
(/opini%C3%A3o/ana-paula-
moreira/uma-dica-para-
atl%C3%A9tico-e-cruzeiro-
1.1496601)

Uma dica para Atlético e
Cruzeiro
(/opini%C3%A3o/ana-
paula-moreira/uma-
dica-para-
atl%C3%A9tico-e-
cruzeiro-1.1496601)

(/opini%C3%A3o/ana-
paula-
moreira/uma-
dica-para-
atl%C3%A9tico-
e-cruzeiro-
1.1496601)

Lohanna Lima
(/opini%C3%A3o/lohanna-
lima/um-aumento-para-
comemorar-1.1493781)

Um aumento para
comemorar
(/opini%C3%A3o/lohanna-
lima/um-aumento-para-
comemorar-1.1493781)

(/opini%C3%A3o/lohanna-
lima/um-
aumento-para-
comemorar-
1.1493781)

Thiago Nogueira
(/opini%C3%A3o/thiago-
nogueira/meu-amigo-
smartphone-1.1497041)

Meu amigo smartphone
(/opini%C3%A3o/thiago-
nogueira/meu-amigo-
smartphone-
1.1497041)

(/opini%C3%A3o/thiago-
nogueira/meu-
amigo-
smartphone-
1.1497041)

Todas as colunas (/cmlink/portal-o-
tempo/opinião/ultimas/Sites/e-murillo-de-
aragao)
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Vânia Lúcia faz desabafo contra
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praça da Estação (/tv/manifesto-

Aprenda a fazer uma maquiagem
para curtir os arraiás
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20 anos (/tv/a-obra-bar-
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