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Notícia anterior Próxima notícia

Pela racionalidade
Prejudica as pessoas de renda mais baixa não se fazer o devido combate à inflação

Não há ajuste indolor na situação de descalabro a que chegou a economia brasileira com o descontrole das
contas públicas decorrente da política voluntarista de Dilma Rousseff de forçar o crescimento do PIB com mais
gastos do Tesouro. Temeridade amplificada em 2013 e 2014, para embalar a campanha à reeleição da
presidente, inclusive com a aplicação ao extremo de técnicas de contabilidade criativa para maquiar as
catastróficas estatísticas das públicas.

Num primeiro momento, deu certo para Dilma, que se reelegeu, mas a bomba começou a explodir antes da
posse, em 1º de janeiro de 2015, já com um aumento dos juros básicos pelo Banco Central presidido por
Alexandre Tombini, subjugado pela presidente. O estelionato eleitoral cobraria um alto preço da população.
Claro que mais elevado para os mais pobres e menos instruídos.

As manipulações retardaram que se pudesse constatar o tamanho dos estragos do desequilíbrio fiscal — e
isso garantiu a reeleição, uma vitória de fôlego curto —, que terminariam configurando crime de
“responsabilidade”, passível de ser punido com a perda de mandato. E aconteceu.

Com outra equipe econômica, empossada com o novo presidente, Michel Temer, o ajuste que era
necessário começou a ser feito. É fantasioso imaginar que as mudanças são feitas contra as faixas sociais mais
baixas, porque é sobre elas que recai a maior parte do peso da crise. No caso, provocada por políticas
executadas em nome dos pobres — que ironia.

A inflação, incendiada pelo governo Dilma Rousseff, voltou aos dois dígitos. E quem mais padece são
famílias de renda mais baixa, entre as quais é relativamente maior o peso dos alimentos no orçamento
doméstico, bens de difícil substituição. Também não contam com poupança aplicada no mercado financeiro que
possa compensar a corrosão do poder aquisitivo pela inflação.

Qualquer programa, portanto, de estabilização econômica é em favor das classes menos favorecidas. Basta
acompanhar o mais recente noticiário econômico, em que se destacam ligeira recuperação do mercado de
trabalho — mesmo que seja por empregos informais — e algum crescimento setorial. Nada que estimule
previsões muito otimistas para o curto prazo, mas são os primeiros e múltiplos resultados positivos internos,
pelo menos desde 2014, exceto a agricultura, já em bom momento há algum tempo.

Categorias do funcionalismo reclamam do ajuste, mas é preciso entender que no centro da crise está um
enorme desequilíbrio das contas: o déficit público nominal (inclui juros da dívida) bateu nos 10% do PIB, pouco
mais de três vezes o limite praticado na área do euro da União Europeia. E ainda continua elevado. O déficit
primário, sem a conta de juros, ainda está pouco acima dos 2% do PIB.

É, então, por uma questão absoluta de racionalidade que gastos com salários e outros custeios da enorme
máquina do Estado precisam ser contidos.
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