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RESUMO 
 
O Brasil vem ganhando espaço e respeito no mercado internacional, ao mesmo 
tempo em que fortalece o mercado interno e passa pela crise mundial sem 
recessão. Entretanto, o ano de 2011 foi aquém das expectativas de 
crescimento, embora a taxa de inflação tenha sido mantida dentro da meta 
inflacionária e dado início ao movimento de queda da taxa de juros. Diante da 
necessidade de crescimento econômico, muitos analistas se deparam com o 
desafio de defender a estabilidade econômica, conquistada ao longo do 18 
anos do Plano Real, e estimular o crescimento. Mas como crescer sem entrar 
novamente num ciclo inflacionário, como vivido anos atrás pelos brasileiros? E 
como o jornalismo econômico se manifesta diante desse contexto? Este estudo 
visa analisar as diferentes visões dos colunistas econômicos acerca deste 
tema, com um olho no passado, para superar o fantasma da inflação, e um 
olho no futuro, para garantir o crescimento que o país necessita, de forma 
sustentada. Tudo isso tendo como base as linhas de pensamento econômico, o 
posicionamento político e a linha editorial aos quais os colunistas estão 
submetidos.  
 
Palavras-chave:  meta de inflação, política monetária, crescimento econômico. 
 
  



ABSTRACT 
 
Brazil has been gaining ground and respect on the international market, while it 
strengthens the internal market and overcame the global crisis without a 
recession. However, the year 2011 was below expectations of growth, although 
the rate of inflation has been kept within the inflation targeting and initiated the 
downward movement of interest rates. Faced with the need for economic 
growth, many analysts are faced with the challenge of defending the economic 
stability achieved over the 18 years of the Real Plan, and stimulate growth. But 
how to grow without reentering an inflationary cycle, as lived by Brazilian people 
years ago? And as the economic journalism manifests this context? This study 
wants to analyze the different views of economic columnists on this subject, 
with one eye on the past, to overcome the specter of inflation, and an eye to the 
future, to ensure growth that the country needs in a sustainable way. All this 
based on the lines of economic school, the political positioning and editorial 
columnists to which they are subject. 
 
Keywords:  inflation targeting, monetary policy, economic growth. 
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INTRODUÇÃO 

 

O mundo vive hoje um momento econômico histórico. Enquanto os países 

desenvolvidos passam por uma crise, com o maior índice de desemprego da 

história nos Estados Unidos e a possibilidade de fim da moeda única na zona 

do Euro, os países em desenvolvimento ganham destaque, como a China, pela 

sua taxa de crescimento alta e constante, e o Brasil, pela importância e 

respeito políticos que passou a ter no mercado internacional. 

 

Hoje, o Brasil é a 6ª maior economia do mundo e, apesar do baixo crescimento 

do PIB em 2011 e a expectativa ainda menor para 2012, está passando pela 

crise mundial sem recessão, como acontece em grande parte dos países 

desenvolvidos.  

 

Os parâmetros da economia mudaram, com inúmeros avanços conquistados 

nos últimos 18 anos, desde a implantação do Plano Real. Todo esse processo 

lança o país a um novo patamar, em termos econômicos. Hoje, o país possui a 

taxa de juros ao menor índice da história, com inflação dentro da meta e 

expectativa de retomada do crescimento em 2013. 

 

O ano de 2011, primeiro do governo da presidenta Dilma Rousseff, teve 

importante papel para destaque nessa fase de maturação da economia 

brasileira, apesar da crise de 2008, tornando o momento atual propício às 

mudanças necessárias ao salto de crescimento que o país tanto almeja. 

Embora no início do ano o Banco Central tenha usado uma dose de cautela 

(excessiva, para alguns economistas) em relação à expansão do crédito e ao 

combate à inflação, mantendo a taxa de juros alta, após a reunião de agosto do 

Comitê de Política Monetária – Copom1, teve início o processo de queda da 

taxa Selic, para combater a recessão, sem prejuízo à inflação, ajustando o juro 

brasileiro ao padrão internacional.  

 

                                            
1O Copom foi instituído em 20 de junho de 1996, com o objetivo de estabelecer as diretrizes da 
política monetária e de definir a taxa de juros. A criação do Comitê buscou proporcionar maior 
transparência e ritual adequado ao processo decisório (Banco Central do Brasil, 2012). 
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O ano passado também foi marcado pelos incentivos fiscais, como a redução 

do Imposto sobre Produtos Industrializados – IPI para carros, móveis, materiais 

de construção e linha branca de eletrodomésticos, a exemplo do que o governo 

anterior vinha fazendo, e de algumas medidas protecionistas, como o aumento 

da taxa de importação para carros, micro-ondas e aparelhos de ar 

condicionado, para proteger a indústria nacional. 

 

Entretanto, mesmo com o recente fortalecimento da imagem do Brasil no 

mercado internacional, que proporcionou, junto à expansão do mercado 

interno, um reflexo menor da crise na Europa e nos EUA na economia 

brasileira, o país possui a quinta maior taxa de juros de longo prazo do mundo, 

considerando a atual taxa de 7,5% a.a. (agosto de 2012), com taxa de juro real 

é de 1,8% a.a.. Segundo matéria Brasil cai para 5º maior juro real, do site 

Exame, pelo relatório da corretora Cruzeiro do Sul, a média dos 40 países 

pesquisados é de -0,3% a.a.2 

 

Apesar de o governo ter seguido parte das ações que foram utilizadas pelo 

governo Lula imediatamente após a crise de 2008, os resultados não foram tão 

representativos. Um dos principais motivos é o alto índice de endividamento 

das famílias, que não conseguem responder aos incentivos ao consumo do 

governo. A inadimplência do consumidor aumentou 19,1% no primeiro 

semestre de 2012, na comparação com o mesmo período do ano passado, de 

acordo com a Serasa Experian. 

 

Diante deste cenário, os colunistas da área econômica têm um grande desafio 

pela frente. Com base em sua formação e de acordo com a linha editorial do 

veículo que escreve, o jornalista econômico ou economista articulista se depara 

com dilemas econômicos, como se deve priorizar o controle à inflação, e/ou 

estimular o crescimento, e/ou valorizar o câmbio, e/ou apoiar o protecionismo, 

e/ou estimular a exportação, e/ou estimular a importação, entre outras milhares 

de escolhas econômicas ao discutir macroeconomia. 

 

                                            
2 Taxa de juros real negativa indica que a taxa de inflação prevista para os próximos 12 meses 
é maior que a taxa de juros básica do mesmo período. 
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Hoje, o crescimento econômico é o assunto em pauta. Em 2011, o PIB cresceu 

2,7% e as projeções do mercado, segundo o Boletim Focus3, é de crescimento 

abaixo de 2% em 2012. Para o longo prazo, a maioria dos colunistas 

econômicos defende o maior investimento na infraestrutura e produção para 

garantir o crescimento econômico sustentado do país, com criação de 

empregos e aumento da renda dos trabalhadores. 

 

Para o economista Antônio Corrêa de Lacerda, em entrevista à revista Desafios 

do Desenvolvimento, do Ipea, o desempenho apresentado pelo Brasil no 

enfrentamento da crise econômica colocou o país em evidência, principalmente 

na comparação com os demais países em desenvolvimento. Assim, “o país 

deve aproveitar a conquista de fundamentos sólidos na economia, estabilidade 

política e um mercado interno crescente para elevar a base produtiva do país e 

solucionar carências em infraestrutura”, afirma Lacerda. Entretanto, há 

divergências entre economistas e jornalistas sobre qual a forma como se dará 

esse crescimento.  

 

O primeiro ponto de contraste no discurso é a linha de pensamento econômico 

seguida ou mais comumente representada em seus textos (ortodoxia e 

heterodoxia, conforme descrito no capítulo 1). Isso vai desde a formação do 

conhecimento econômico até o posicionamento político (de direita ou esquerda, 

pró ou contra o governo etc.). 

 

Outro fator que influencia na análise dos especialistas nos artigos é a linha 

editorial dos veículos de comunicação nos quais eles são publicados. Delfim 

Netto, por exemplo, possui uma coluna na revista Carta Capital e nos jornais 

Valor Econômico e Folha de S. Paulo. Não seria prudente ele se contradizer de 

um veículo para o outro, mas o tipo de abordagem muda devido à linha política 

defendida pelo veículo, o público leitor, os anunciantes etc. 

 

                                            
3 Publicação online divulgada semanalmente pelo Banco Central, com projeções de 
aproximadamente cem analistas de mercado, sobre diversos temas da economia, como 
inflação, PIB, taxa de câmbio e de juros.   
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Assim, o objetivo deste estudo é verificar como os especialistas da área 

econômica se comportam nessa profusão de variáveis e como eles veem a 

relação entre as medidas de política econômica do Brasil, especificamente 

sobre o controle inflacionário através da taxa de juros, e o aumento do PIB no 

ano de 2011, analisando se, para eles, a política econômica adotada foi 

coerente com as necessidades do país naquele momento. 

 

Vale ressaltar que o presente estudo não pretende fazer uma análise 

“maniqueísta”, chegando à conclusão de que um lado é bom e, 

consequentemente, o outro é ruim, tampouco busca uma resposta econômica 

para validar ou desqualificar a atual política econômica, através da imprensa. A 

proposta é confrontar as diferentes visões para entender como um mesmo 

assunto pode ser tratado de formas diferentes, levando-se em consideração 

todas as variáveis anteriormente mencionadas.  

 

Assim, no primeiro capítulo, buscamos contextualizar o leitor sobre a 

importância do tema e a relevância do ano de 2011 como base neste estudo. 

Na primeira seção, foi feito um breve relato sobre como a inflação assombrou a 

história econômica brasileira recente e como se fez necessário, na primeira 

crise do Plano Real, a implantação do Regime de Metas de Inflação, que será 

explicado nessa seção. Na segunda, um contexto teórico econômico, sobre a 

diferença entre monetaristas (ortodoxos) e desenvolvimentistas (heterodoxos). 

Para finalizar esse capítulo, a terceira seção mostra como se desenvolveu o 

jornalismo econômico no Brasil e a influência das linhas de pensamento e 

editorial nos discursos jornalísticos. Essa contextualização minuciosa é 

importante por se tratar de um trabalho interdisciplinar, podendo atender, dessa 

forma, tanto a um jornalista como um economista interessado no tema.  

 

O segundo capítulo é o banco de dados, no qual foram analisados artigos de 

jornalistas especializados em economia e economistas, publicados nos jornais 

O Estado de S.Paulo, Folha de S. Paulo e Valor Econômico e na revista Carta 

Capital. Os veículos foram escolhidos considerando diferentes correntes do 

pensamento econômico, linhas editoriais e periodicidades entre eles. A análise 
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destacou os atores relevantes para cada colunista, assim como os conceitos 

chave e os mecanismos de causa e efeito apontados em seus artigos.  

 

Para a escolha dos veículos, foram considerados periódicos de grande tiragem 

no país, entendendo assim sua representatividade no cotidiano da população. 

Segundo o Instituto Verificador de Circulação – IVC, o jornal Folha de S. Paulo 

tem a segunda4 maior circulação do país, com média mensal de 286 mil 

exemplares em 2011. O Estado de S. Paulo é o quarto colocado, com média de 

263 mil por mês. Embora o Valor Econômico seja o 19º em circulação, com 60 

mil unidades, é o primeiro em sua especialidade (economia). Por fim, a revista 

Carta Capital possui tiragem média mensal de 75 mil exemplares e, embora 

não seja a maior tiragem de sua modalidade (revista semanal), foi escolhida 

para contrapor as ideias dos demais veículos, ao se autodenominar “alternativa 

ao pensamento único da imprensa brasileira”. Essa variedade foi importante 

para analisar a forma como o tema é abordado, dadas as diferentes opiniões e 

correntes existentes sobre o assunto.  

 

O período analisado refere-se à semana de realização da reunião do Copom, 

quando é definida a taxa de juros básica para os próximos 45 dias, 

aproximadamente, quando ocorre nova reunião do comitê. Considerando que a 

reunião acontece às terças e quartas, o corpus deste estudo foi constituído 

pelo material publicado nos jornais selecionados durante uma semana, a partir 

do primeiro dia da reunião (de terça à terça seguinte) e na edição 

imediatamente posterior à reunião, no caso da revista. Consideramos este 

período suficiente para análise devido ao fato de que  os colunistas escolhidos 

escrevem semanalmente nos respectivos veículos. Foram analisados apenas 

os textos opinativos sobre o assunto, respeitando as regras de 

representatividade, homogeneidade e pertinência, seguindo a definição de 

Laurence Bardin (1977) sobre a escolha dos documentos em seu livro Análise 

de Conteúdo. 

 

                                            
4 Segundo o IVC, o primeiro colocado em 2011 foi o jornal Super Notícia, de Minas Gerais, e 
em terceiro o Extra, do Rio de Janeiro. 
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Também foram consideradas as atas dessas reuniões do Copom, como base 

para a argumentação dos especialistas em relação aos pontos levantados para 

a análise e decisão do Comitê, bem como os dados do Banco Central em 

relação ao desempenho do PIB. No ano de 2011, foram realizadas oito 

reuniões do Copom. 

 

Para a análise realizada no segundo capítulo, foram utilizados os métodos de 

análise do conteúdo e do discurso, para identificar as ênfases e omissões dos 

especialistas ao expor seus posicionamentos sobre o assunto.  

 

A análise do conteúdo desenvolveu-se no início do século XX nos Estados 

Unidos. Harold Lasswell utilizou a técnica a partir de 1915 para tratar da 

evolução dos órgãos de imprensa e a qualidade do material jornalístico. Tendo 

como base a revolução nas ciências psicológicas à época, que utilizava o 

behaviorismo5 como referência, rejeitando a introspecção intuitiva em benefício 

da psicologia comportamental objetiva, a análise do conteúdo provém da 

mesma necessidade da psicologia, de distanciar-se do seu objeto de estudo 

para analisá-lo e interpretá-lo (BARDIN, 1977). 

 

Segundo Maria Laura Franco (2007), “a análise do conteúdo oscila entre os 

dois polos do rigor da objetividade e da fecundidade da subjetividade”. Assim, a 

análise busca “o escondido, o latente, o não-aparente, o potencial inédito (do 

não-dito), retido por qualquer mensagem”. Já a análise do discurso é, 

necessariamente, a análise da linguagem em uso. “Como tal, não se pode 

restringir à descrição das formas linguísticas independente dos propósitos ou 

funções que estas formas servem nos eventos humanos”, enfatiza Célia 

Magalhães (2001). 

 

O terceiro capítulo traz o resultado da análise de todo esse material, com a 

confrontação das diferentes visões dos especialistas. Nesse capítulo, foi 

utilizada a técnica de categorização que, segundo Bardin, é uma “classificação 

                                            
5 Refere-se ao estudo do comportamento, surgido no começo do século XX como uma 
proposta para a Psicologia, para tomar como seu objeto de estudo o comportamento, ele 
próprio, e não como indicador de alguma outra coisa, como indício da existência de alguma 
outra coisa que se expressasse pelo ou através do comportamento (MATOS, 1995). 
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de elementos constitutivos de um conjunto por diferenciação e, seguidamente, 

por reagrupamento segundo o gênero (analogia), com critérios previamente 

definidos”. Dessa forma, foi possível verificar o que cada um dos colunistas 

analisados tem em comum, fornecendo assim uma representação simplificada 

dos dados analisados.  

 

Para Bardin, um conjunto de categorias boas deve possuir as seguintes 

qualidades: exclusão mútua (cada elemento não pode existir em mais de uma 

divisão), homogeneidade, pertinência, objetividade, fidelidade e produtividade 

(resultados férteis em hipóteses novas e dados exatos).  

 

Nas considerações finais deste estudo, foi ponderado o comportamento de 

cada um dos colunistas sob a influência da posição política, econômica e linha 

editorial analisadas, considerando como cada um desses elementos apareceu 

em seu discurso.  

 

Embora se saiba que o regime de metas de inflação6 (que será melhor 

analisado no capítulo 1) tem também como ferramentas significativas de 

controle inflacionário as políticas fiscal e cambial, para este estudo, foi 

escolhido o recorte da política monetária, através da definição da taxa de juros, 

por entender que esta afeta produtor e consumidor com mais ênfase, 

influenciando diretamente sua decisão de compra e investimento. Apesar de 

poder haver certo artificialismo em selecionar apenas uma dessas ferramentas, 

devido à amplitude e até mesmo à profusão dos temas inerentes à economia, 

faz-se necessário esse recorte para uma análise mais direcionada e concisa do 

assunto. 

 

Da mesma forma, apesar da dificuldade de classificar um discurso como 

ortodoxo ou heterodoxo, essa informação foi necessária para categorizar os 

argumentos utilizados por cada colunista, pela proximidade de seu discurso, na 

análise de um ano de trabalho. Também não houve a intenção em rotular 

                                            
6 Instrumento da política monetária, concebido sob o arcabouço teórico ortodoxo de 
neutralidade da moeda, que estabelece como objetivo principal a ser perseguido pelo banco 
central a estabilidade dos preços, contribuindo para a construção da credibilidade das 
autoridades monetárias (OREIRO, 2008). 
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categoricamente um ou outro colunista, por considerar que os meios e 

interesses hoje estão muito mais profusos, podendo-se facilmente fugir de um 

rótulo e aceitar posicionamentos defendidos pelas duas linhas.  

 

 

1. AS  FACES DA INFLAÇÃO 

 

1.1. Ponto de partida: a trajetória da economia bra sileira da 

instabilidade econômica ao regime de meta de inflaç ão 

 

A instabilidade econômica brasileira vem de longa data. No decorrer da história 

do país, houve diversas políticas fracassadas, que trouxeram mais 

endividamento e degradação social do que estabilidade e desenvolvimento 

econômico. A partir de 1994, com a implantação do Plano Real, um dos mais 

longos da história brasileira, podem-se verificar efeitos positivos para toda a 

população. 

 

Desde o período do “milagre econômico”, durante o regime militar (1969 – 

1974), o Plano Real foi o único a garantir, no longo prazo, controle inflacionário, 

estabilidade monetária e fortalecimento da moeda de tal forma que hoje até se 

cogita a possibilidade de o Real virar uma moeda conversível no mundo, como 

prevê Aldo Mendes, diretor de Política Monetária do Banco Central.  

 

A inflação7 pode ser definida como um aumento generalizado dos preços de 

uma cesta de bens e serviços num determinado país ou região, durante um 

período determinado de tempo, diminuindo o poder de compra da moeda.  

 

Para entender a importância deste plano não apenas na área econômica, mas 

também política e social do país, vale analisar brevemente o que aconteceu 

nos últimos anos na economia brasileira. 

  

                                            
7 Fonte: Dicionário de Economia do século XXI (2009) 
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A crise dos anos 80 foi fruto do esgotamento do processo de substituição de 

importação e da exaustão das fontes de financiamento do Estado, com a 

eclosão da crise da dívida externa provocada pelo aumento brutal das taxas de 

juros pelo Federal Reserve System (FED), o banco central americano, em 

1979/80. A gravidade da crise econômica alimentou a insatisfação popular com 

o regime militar e fortaleceu os movimentos populares na luta pela 

redemocratização e pela restauração das eleições diretas para presidente da 

República, simbolizada na campanha conhecida como Diretas Já, que invadiu 

as ruas do país. 

 

Neste período, houve uma aceleração da inflação, que, estimada pelo Índice de 

Preços ao Consumidor Ampliado (IPCA)8, passou de 95,65% a.a. em 1981 

para 215,27% a.a, em 1984, e para 242,24% a.a. em 1985. Para conter esse 

processo, foi realizada em fevereiro de 1986, pelo primeiro governo pós-

ditadura, a até então inédita experiência de um choque heterodoxo, o Plano 

Cruzado, que previa congelamento de preços e salários; nova moeda, o 

Cruzado; reajuste automático dos salários quando a inflação ficasse acima de 

20% a.m., o gatilho; congelamento de aluguéis e hipotecas; tabela de 

conversão de dívidas futuras. Embora não tenha havido hiperinflação neste 

período, por conta dos mecanismos de indexação, as medidas não foram 

suficientes para controlar a inflação e, poucos meses depois, ela voltava aos 

índices pré-Plano Cruzado. 

 

Quando Collor assumiu a presidência, em março de 1990, o processo 

inflacionário brasileiro havia passado de 51,5% a.m. em dezembro de 1989 

para mais de 67% a.m. em janeiro, 75% a.m. em fevereiro de 1990 e 82% a.m. 

em março, segundo o IPCA. Para enfrentar essa situação, no início do seu 

governo foi lançado o Plano Brasil Novo, posteriormente conhecido como Plano 

Collor I, que mudava o nome da moeda (cruzeiro), sem mudança na 

equivalência; bloqueava os depósitos em conta corrente e poupança acima de 

50 mil cruzeiros; congelava preços e salários; acabava com subsídios e 

                                            
8 Embora de o IGP ter sido o índice oficial de medida da inflação até junho de 1999, utilizamos 
o IPCA, atual índice oficial, para dar verossimilhança à comparação da trajetória inflacionária 
do período estudado. 



 

incentivos fiscais; lançava o PND 

extinguia vários órgãos do governo.

 

Apesar da impopularidade do plano, devido ao “confisco”, como ficou 

conhecido o bloqueio das contas correntes e poupanças, ele

a inflação a 7,59% a.m. 

fechando o ano em 1.620,96

 

Em janeiro de 1991, foi lançado o Plano Collor II, com novo congelamento de 

preços e salários; implantação da tabela de conversão para deflacionar 

pagamentos futuros; criação da taxa

– Bônus do Tesouro Nacional e criação da Nota do Tesouro Nacional. Também 

não teve sucesso. Ao final de 1991, a inflação medida pelo I

472,69% a.a. Em 1992, 

espantoso índice de 2.477,15

 

Veja no gráfico abaixo a trajetória da inflação nesse período:

 

 

incentivos fiscais; lançava o PND – Programa Nacional de Desestatização; e 

extinguia vários órgãos do governo. 

Apesar da impopularidade do plano, devido ao “confisco”, como ficou 

conhecido o bloqueio das contas correntes e poupanças, ele conseguiu reduzir 

% a.m. em maio. Entretanto, a partir de junho, voltou a subir, 

620,96% acumulado.  

m janeiro de 1991, foi lançado o Plano Collor II, com novo congelamento de 

preços e salários; implantação da tabela de conversão para deflacionar 

pagamentos futuros; criação da taxa referencial de juros – TR; extinção do BNT 

Bônus do Tesouro Nacional e criação da Nota do Tesouro Nacional. Também 

não teve sucesso. Ao final de 1991, a inflação medida pelo I

% a.a. Em 1992, 1.119,09% a.a. e, ao final de 1993, ela ating

2.477,15% ao ano.   

Veja no gráfico abaixo a trajetória da inflação nesse período: 
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o final de 1993, ela atingia o 
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Como até então o que se via eram medidas paliativas para diminuir, no curto 

prazo, o estoque de moeda e, assim, diminuir seu preço, os resultados também 

foram de curto prazo, com o agravante de as consequências seguirem no longo 

prazo. Com o impeachment de Collor e a ascensão de Itamar Franco ao poder, 

a situação política era caótica e a econômica se espelhava nisso. Não havia 

segurança, confiança ou esperança no curto prazo. 

 

Segundo Miriam Leitão, em seu livro Saga Brasileira (2011), o impacto dos 

planos econômicos na vida das pessoas era tão grande que os jornalistas de 

economia costumavam colocar entre suas fontes psicólogos e psicanalistas 

para entender a reação das pessoas e dos agentes econômicos diante de um 

novo pacote. 

 

Com o Plano Real foi diferente. Desde 1º março de 1994, com a adoção da 

Unidade Real de Valor – URV9, o país passava a se preparar para a mudança 

de moeda, que ocorreria em 1º de julho. Também houve um minucioso plano 

de comunicação, explicado pelo governo, pela imprensa e uma série de 

comerciais sobre a “nova era”. No início, ainda havia desconfiança do brasileiro 

que, daquela vez, seria diferente, afinal, ele já havia passado por diversos 

planos e sete moedas somente no século XX.  

 

O plano também previa taxa de juros elevadas para conter a expansão do 

crédito e garantir a entrada de recursos externos para o financiamento das 

demandas do balanço de pagamentos. Também houve durante o governo de 

Fernando Henrique Cardoso uma aceleração no programa de privatizações, 

para atrair capital externo e manter as reservas brasileiras elevadas, 

compensando assim o déficit da balança comercial, com o aumento das 

importações. Para a população, porém, o discurso utilizado foi que a 

privatização das empresas estatais diminuiria os gastos do Estado, tornando-o 

mais eficiente no ponto de vista fiscal, apesar da alta conta de juros paga 

devido à alta taxa de juros mantida à época. 

                                            
9 Implantada em 1/3/1994, a Unidade Real de Valor era uma espécie de moeda virtual que 
seria utilizada como novo indexador (Unidade de Referência) da economia até a implantação 
da nova moeda (GALVANI, 1995). 
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Para Dércio Munhoz (2007), as políticas ortodoxas como o Plano Real podem 

levar à estabilização, mas isso ocorre normalmente com recessão, estagnação 

econômica ou depressão. Devido às elevadas taxas de juros reais, a economia 

brasileira apresentou desenvolvimento bastante modesto. De 1995 a 1998, a 

taxa média de crescimento anual do PIB ficou em 2,4% ao ano. 

 

Tudo ia bem enquanto o real utilizava a âncora cambial, equiparando seu valor 

ao dólar. A sobrevalorização inicial da moeda no Plano Real foi sempre um 

ponto controverso. Para seus defensores, ele ocorreu naturalmente. Com o 

câmbio flutuante e a excessiva oferta de liquidez no mundo, o real se valorizou. 

(LEITÃO, 2011). Para os críticos, os resultados poderiam ser diferentes para a 

economia brasileira se essa arquitetura não tivesse sido mantida por tempo 

excessivamente prolongado, o que transformou a economia brasileira em uma 

economia de endividamento, constituindo a principal âncora do programa e 

fonte do aumento de sua vulnerabilidade interna e externa (NAKATANI e 

OLIVEIRA, 2010). 

 

Com um real valendo um dólar, o governo abriu ainda mais a economia, 

reduzindo as alíquotas de importação, principalmente dos produtos que viviam 

sob a proteção de reserva de mercado, como os automóveis. Assim, aumentou 

a oferta, evitando a escassez do período do cruzado, e estimulou o consumo, 

com a queda da inflação. 

 

Para Claudemir Galvani, em seu artigo Plano Real – breve histórico (1995), 

todos os planos de estabilização até então implantados com algum êxito 

tiveram valorização do câmbio, que provoca crescentes déficits na balança 

comercial, ao baratear as importações e encarecer as exportações, ressaltando 

a necessidade de proteger o setor exportador, de forma “pragmática”. 

 

Galvani criticou também a manutenção de taxas de juros significativamente 

elevadas, que apesar de reduzir a demanda, via contenção de crédito e 

estímulo à poupança, “tem um custo suicida, se mantidas por longo prazo, uma 
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vez que isso desestimula os investimentos produtivos no país e determina um 

custo insuportável para o serviço da dívida pública interna”, afirma. 

 

No ano de 1995, o déficit na balança comercial foi de US$ 3,5 bilhões e as 

reservas aumentaram de US$ 38 bilhões para US$ 51,8 bilhões no mesmo 

ano. Por outro lado, o aumento da dívida mobiliária interna federal foi de R$ 

61,7 bilhões em 1994 para 108,5 bilhões em 1995. 

 

Isso representou apenas o primeiro ano de um longo período de forte 

endividamento do país – interno e externo – e de progressiva deterioração de 

seus fundamentos econômicos provocados pela arquitetura do Plano Real. Isso 

porque a política de câmbio sobrevalorizado com taxas de juros elevadas levou 

ao aumento do capital externo de curto prazo, especulativo. 

 

Essa fragilidade no balanço de pagamentos ocasionada pelo Plano Real e 

dupla “câmbio valorizado/taxa de juros alta” colocou a estabilidade em xeque 

em janeiro de 1999. Diante da crise cambial que já vinha abalando outros 

países, como o México (1994), o Leste Asiático (1997) e a Rússia (1998), o 

Brasil passou a enfrentar problemas, devido à volatilidade dos recursos 

aplicados no país. Sob o efeito da moratória da Rússia, em agosto de 1998, o 

Brasil perdeu em dois meses quase US$ 31 bilhões em reservas (SENNA, 

2010). Nem o aumento substancial da taxa de juros (34,3% em setembro e 

41,6% em outubro) nem o acordo com o Fundo Monetário Internacional – FMI10 

naquele ano foram suficientes para garantir a confiança do investidor externo. 

 

No dia 8 de janeiro, Gustavo Franco, então presidente do Banco Central, que 

defendia a valorização cambial “a qualquer custo”, foi demitido. Em seu lugar, 

assumiu Francisco Lopes.  

 

                                            
10 O Fundo Monetário Internacional foi criado em 1945, na Conferência de Bretton Woods, com 
o objetivo de zelar pela estabilidade do sistema monetário internacional, através da promoção 
da cooperação e da consulta em assuntos monetários entre os seus 187 países membros, 
evitando que desequilíbrios nos balanços de pagamentos e nos sistemas cambiais desses 
países possam prejudicar a expansão do comércio e dos fluxos de capitais internacionais 
(Ministério da Fazenda, 2012). 
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No dia 13 de janeiro, a primeira mudança: o governo decidiu adotar a “banda 

diagonal endógena”11, uma flutuação controlada do câmbio. No dia seguinte, a 

notícia de que o Brasil havia desvalorizado a moeda era destaque no jornais 

em todo o país, mas também fora, como no jornal americano New York Times 

e na revista britânica The Economist. Neste dia, o clima de pânico fez com que 

o dólar atingisse o teto da nova banda (R$ 1,32), os juros futuros chegassem a 

50% e o pregão da bolsa de São Paulo fosse interrompido por cair 10%, o 

circuit breaker (LEITÃO, 2011). Essa mudança no regime cambial resultou em 

uma forte depreciação do real que, em consequência, levou a uma rápida 

aceleração da inflação.  

 

Para manter a estabilidade conquistada nos primeiros anos do Plano Real, o 

governo precisava criar um mecanismo para conter a inflação apesar da 

variação cambial. Assim, pelo Decreto 3.088, em 21 de junho de 1999, o país 

adotou o Regime de Metas de Inflação (RMI), uma política para manter a 

inflação em níveis baixos. Para isso, o Governo estabelece uma meta 

numérica, num prazo predeterminado, e o Banco Central busca o cumprimento 

desta meta fixada, utilizando instrumentos como a taxa de juros, o crescimento 

da base monetária e a taxa de câmbio. 

 

Desde então, as decisões do Copom passaram a ter como objetivo cumprir as 

metas para a inflação definidas pelo Conselho Monetário Nacional (CMN). 

Caso as metas não sejam atingidas, cabe ao presidente do Banco Central 

divulgar, em Carta Aberta ao Ministro da Fazenda, os motivos do 

descumprimento, bem como as providências e prazo para o retorno da taxa de 

inflação aos limites estabelecidos. 

 

Com a adoção do regime, o país deixa claro aos investidores qual a taxa de 

inflação que o Banco Central considera para os próximos anos, que podem 

prever mais facilmente a taxa de juros para seus investimentos. Com isso, o 

                                            
11 Conhecida como “banda inteligente”, propunha um intervalo maior de variação do dólar. A 
medida, entretanto, teve efeito contrário e o governo adotou o câmbio flutuante no dia 
18.01.1999 (FREITAS, 2008). 
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RMI gera uma maior estabilidade monetária ao país, atraindo capital externo 

menos vulnerável a choques externos. 

 

O primeiro país a adotar o RMI foi a Nova Zelândia, em 1990, com o objetivo 

de controlar a política monetária através da dupla juros-inflação. Em 1991, o 

Canadá também aderiu à política, validando o modelo. Durante os anos 90, 

outros treze países implementaram o regime, a maioria países desenvolvidos, 

como o Reino Unido (1992), Suécia e Finlândia (1993), Austrália e Espanha 

(1994). 

 

Para Bresser Pereira e Silva (2009), a adoção das metas inflacionárias 

decorreu de uma decisão pragmática e como consequência do fracasso do 

modelo monetarista para garantir a credibilidade do Banco Central e, assim, 

evitar o “viés inflacionário” existente na condução da política monetária. Assim, 

a implantação do RMI no Brasil tinha como objetivo acalmar as expectativas do 

mercado financeiro e construir credibilidade, com uma nova âncora nominal  

para a política econômica. 

 

Em julho de 1999, o IPCA12 foi escolhido como medida de referência para as 

metas de inflação devido à sua característica de ser afetado por fatores 

sazonais e por choques temporários. O cálculo é feito pelo IBGE, que coleta 

mensalmente preços junto ao comércio, prestadores de serviços, 

concessionárias de serviços públicos e domicílios. A base de pesquisa envolve 

famílias com rendimentos mensais entre 1 e 40 salários mínimos, residentes na 

cidade de Goiânia, no Distrito Federal e nas regiões metropolitanas de Belém, 

Fortaleza, Recife, Salvador, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, São Paulo, Curitiba 

e Porto Alegre.  

 

Veja abaixo o ritmo da inflação após o Plano Real: 

 

                                            
12 O IPCA é mais adequado para medir a inflação por ser um índice de varejo, enquanto o IGP 
é um índice misto, que engloba os preços do atacado (60% de sua composição), do custo de 
vida (30%) e da construção civil (10%), refletindo uma inflação maior do que a real, por ser 
mais influenciado pela variação cambial no longo prazo (FOLHA ONLINE, 2010). 



 

 

De 1999 a 2010, a taxa de inflação ficou dentro da meta em nove dos 12 

casos. No ano de 2001, a inflação ficou em 7,67% a.a., a

estabelecida pelo Copom, devido à depreciação do real em quase 40% (de 

janeiro a setembro daquele ano). Os principa

de energia imposto pelo governo (conhecido como “apagão”), os atentados 

contra os Estados Unidos em 11 de setembro e o pedido de moratória da 

Argentina, que contribuíram para aumentar ainda mais as inseguranças e as 

pressões do mercado (SENNA, 2010).

 

Em 2002, o principal fator foi a insegurança devido às eleições presidenciais, 

que ficou conhecido como “lulômetro”, uma expressão criada pelo

investimentos Goldman Sachs para avaliar 

câmbio. Sobreveio outra onda de desvalorização do real, saindo de R$ 2,50 por 

dólar em maio para R$ 3,9

2002 a 25% a.a., o que gerou ainda mais inflação, acumulando 12,53% no ano.

 

                                        
13 Cotação do dólar comercial (compra) de 10/10/2002.

De 1999 a 2010, a taxa de inflação ficou dentro da meta em nove dos 12 

casos. No ano de 2001, a inflação ficou em 7,67% a.a., acima da band

estabelecida pelo Copom, devido à depreciação do real em quase 40% (de 

janeiro a setembro daquele ano). Os principais fatores foram o racionamento 

de energia imposto pelo governo (conhecido como “apagão”), os atentados 

contra os Estados Unidos em 11 de setembro e o pedido de moratória da 

Argentina, que contribuíram para aumentar ainda mais as inseguranças e as 

do mercado (SENNA, 2010). 

Em 2002, o principal fator foi a insegurança devido às eleições presidenciais, 

que ficou conhecido como “lulômetro”, uma expressão criada pelo

investimentos Goldman Sachs para avaliar o risco da eleição de Lula sobre o 

câmbio. Sobreveio outra onda de desvalorização do real, saindo de R$ 2,50 por 

dólar em maio para R$ 3,98 em outubro13. A taxa de juros encerrou o ano de 

2002 a 25% a.a., o que gerou ainda mais inflação, acumulando 12,53% no ano.

                                            
Cotação do dólar comercial (compra) de 10/10/2002. 
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De 1999 a 2010, a taxa de inflação ficou dentro da meta em nove dos 12 

cima da banda 

estabelecida pelo Copom, devido à depreciação do real em quase 40% (de 
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Em 2002, o principal fator foi a insegurança devido às eleições presidenciais, 

que ficou conhecido como “lulômetro”, uma expressão criada pelo banco de 

o risco da eleição de Lula sobre o 

câmbio. Sobreveio outra onda de desvalorização do real, saindo de R$ 2,50 por 

. A taxa de juros encerrou o ano de 

2002 a 25% a.a., o que gerou ainda mais inflação, acumulando 12,53% no ano. 



 

Com Lula eleito e a indicaç

política, houve a diminuição da probabilidade de 

real e a redução da inflação (

a taxa Selic foi mantida a níveis elevados (ficou em 26,

junho) e meta de inflação foi revista de 4% a.a. para 8,5% a.a., ainda assim 

insuficiente para manter a inflação do ano dentro da meta (fechou a 9,3% a.a.).

 

Ao compararmos o período 

diferença do “antes e depois” do Plano Real é inacreditável. Segundo o IBGE, a 

inflação acumulada nos 15 anos anteriores ao real (de janeiro de 1980 a 

dezembro de 1994) foi de mais de 13,3 trilhões por cento. Nos 15 anos 

posteriores (de janeiro de 1995 a de

período foi de 196,87%, conforme gráfico a

 

 

 

Assim, o Plano Real vem se mostrando eficiente no controle da estabilidade 

monetária, apesar das crises

taxa de inflação aquém daquela que assombrava os brasileiros no final na 

década de 80.  

Com Lula eleito e a indicação de que não haveria mudanças significativas na 

política, houve a diminuição da probabilidade de moratória, a valorização do 

real e a redução da inflação (BRESSER PEREIRA e SILVA, 2009). Entretanto, 

a taxa Selic foi mantida a níveis elevados (ficou em 26,5% a.a. entre fevereiro e 

junho) e meta de inflação foi revista de 4% a.a. para 8,5% a.a., ainda assim 

insuficiente para manter a inflação do ano dentro da meta (fechou a 9,3% a.a.).

Ao compararmos o período desde a criação do IPCA (janeiro de 1980), a 

ça do “antes e depois” do Plano Real é inacreditável. Segundo o IBGE, a 

inflação acumulada nos 15 anos anteriores ao real (de janeiro de 1980 a 

dezembro de 1994) foi de mais de 13,3 trilhões por cento. Nos 15 anos 

posteriores (de janeiro de 1995 a dezembro de 2009), a inflação acumu

período foi de 196,87%, conforme gráfico a seguir: 

o Plano Real vem se mostrando eficiente no controle da estabilidade 

, apesar das crises enfrentadas nesses últimos anos

taxa de inflação aquém daquela que assombrava os brasileiros no final na 
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junho) e meta de inflação foi revista de 4% a.a. para 8,5% a.a., ainda assim 

insuficiente para manter a inflação do ano dentro da meta (fechou a 9,3% a.a.).  

desde a criação do IPCA (janeiro de 1980), a 

ça do “antes e depois” do Plano Real é inacreditável. Segundo o IBGE, a 

inflação acumulada nos 15 anos anteriores ao real (de janeiro de 1980 a 

dezembro de 1994) foi de mais de 13,3 trilhões por cento. Nos 15 anos 

zembro de 2009), a inflação acumulada no 

 

o Plano Real vem se mostrando eficiente no controle da estabilidade 

enfrentadas nesses últimos anos, mantendo a 

taxa de inflação aquém daquela que assombrava os brasileiros no final na 
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1.2. Pontos de vista: como heterodoxos e ortodoxos veem a relação 

entre inflação e o desenvolvimento econômico  

 

Como visto na seção anterior, a atual política de combate à inflação é feita com 

o RMI, política monetária com base na escola monetarista, que se opõe ao 

desenvolvimentismo dos heterodoxos. Para entender como cada escola 

defende o combate à inflação, precisamos saber como elas relacionam essas 

duas variáveis: inflação e crescimento. 

 

A economia ortodoxa, conhecida como neoclássica ou monetarista, segue o 

modelo da Teoria de Equilíbrio Econômico Geral, defendido por Léon Walras, 

que relaciona o comportamento da produção, consumo e formação de preço 

como autorreguláveis. Essa teoria deu base ao Consenso de Washington14, 

que defende o livre-mercado, abertura comercial e a redução do Estado na 

economia. Ela tem como base a escola clássica, que tinha como expoente 

Adam Smith, defensor da “mão invisível” do mercado. 

 

O economista americano Milton Friedman, representante e principal expoente 

da teoria neoclássica moderna, ficou conhecido com o “pai do neoliberalismo”. 

Ele desejava desmontar os moldes das sociedades, fazendo-as retornar ao 

estado de capitalismo puro, livre de todas as interrupções – regulação 

governamental, barreiras comerciais e interesses entrincheirados. Para 

Friedman, o mercado entregue aos seus próprios mecanismos de ajuste 

sempre cria somente a quantidade certa de produtos com preços corretos, 

fabricados por trabalhadores que ganham salários compatíveis com a compra 

desses bens (KLEIN, 2008). 

 

Um grande atrativo da Escola de Economia de Chicago, da qual Friedman fazia 

parte, vinha do fato de que, numa época em que ideias de esquerda radicais, 

identificadas com o poder dos trabalhadores, estavam perdendo força no 

                                            
14 Expressão criada pelo economista John Willianson, referindo-se ao resultado da reunião 
realizada em 1989, em Washington, pelo International Institute for Economics, que contou com 
a participação de economistas liberais, Fundo Monetário Internacional (FMI), Banco Mundial e 
Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID). O encontro visava avaliar as reformas 
econômicas necessárias para a retomada do crescimento da América Latina (NEGRÃO, 1998). 
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mundo, ela encontra um meio radical de defender os interesses dos 

proprietários, que era infundido com doses próprias de idealismo. 

 

As medidas neoliberais foram adotadas inicialmente nos governos de 

Margareth Thatcher, na Inglaterra, e Ronald Reagan, nos Estados Unidos, a 

partir dos anos 80, através da privatização de empresas estatais, flexibilização 

da legislação trabalhista, redução da carga fiscal e abertura comercial. No 

Brasil, foram implantadas durante o governo Collor e seguida durante o 

governo FHC, como condições do FMI para concessão de empréstimos ao 

Brasil. 

 

Já a teoria econômica heterodoxa é formada pelas escolas de pensamento 

econômico que se opõem ao modelo ortodoxo. Segue o modelo 

intervencionista de John Maynardes Keynes, que se destacou após a 

publicação, em 1936, de seu livro Teoria Geral do Emprego, do Juro e da 

Moeda. Ele defende o Estado como agente indispensável de controle da 

economia, em épocas de crises, com o objetivo de conduzir a um sistema de 

pleno emprego.  

 

Luiz Carlos Bresser Pereira caracterizou essa obra como uma “denúncia do 

laissez-faire”.  

Keynes não era marxista, sequer socialista. Pelo contrário, acreditava 
no sistema capitalista, dentro do qual fora educado. Verificou, porém, 
que o sistema econômico capitalista estava longe de assegurar 
automaticamente o pleno emprego e o desenvolvimento econômico 
sem crises crônicas, de duração indefinida, como pretendia a teoria 
econômica vigente. Este fato fora também constatado pela maioria de 
seus contemporâneos. Mas apenas Keynes logrou montar um modelo 
teórico que tivesse condições de fazer frente ao modelo clássico.  

 

Para Bresser Pereira, com Keynes, a ênfase da análise econômica passa da 

micro para a macroeconomia.  Ao invés de iniciar a análise partindo do 

comportamento dos agentes econômicos individuais – os produtores e os 

consumidores – Keynes faz a análise do processo econômico partindo de 

conceitos econômicos agregados: a renda nacional e seus componentes, o 

consumo, o investimento, as despesas do governo, as importações e as 

exportações.  
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Com este olhar macro, através de medidas fiscais e monetárias, os governos 

poderiam mitigar os efeitos de grandes depressões, como as que abalaram os 

países após a crise de 1929 e a 2ª Guerra Mundial. As ideias de Keynes foram 

primordiais para a recuperação da economia mundial nesses períodos e hoje 

dão base teórica aos planos de combate à recessão nos EUA, Reino Unido e 

outros países capitalistas. 

 

No Brasil, parte dos membros da escola desenvolvimentista, como Celso 

Furtado, João Manuel Cardoso de Mello e Maria da Conceição Tavares, 

tiveram como base as teorias do subdesenvolvimento defendidas pela 

Comissão Econômica para a América Latina e Caribe – Cepal. A comissão foi 

criada pela Organização das Nações Unidas (ONU) em 1948 para monitorar as 

políticas direcionadas à promoção do desenvolvimento econômico da região 

latino-americana, assessorar as ações encaminhadas para sua promoção e 

contribuir para reforçar as relações econômicas dos países da área.  

 

Segundo Colistete (2007), o desenvolvimentismo cepalino encontrou “um 

terreno particularmente fértil no Brasil, onde as suas teses tiveram alguns de 

seus mais criativos divulgadores (como Celso Furtado) e um ambiente 

altamente receptivo entre técnicos governamentais e empresários industriais”, 

afirma. 

 

No que concerne ao estudo da causa da inflação, suas consequências e 

formas de combatê-la, os economistas divergem em todos os aspectos. 

Primeiro porque há vários tipos de inflação, como a de custos, provocada por 

um aumento específico no custo de algum fator importante de produção; a de 

demanda, quando a procura por um produto ou serviço específico supera a sua 

oferta; e a inercial, quando há a indexação de preços e salários à inflação que, 

junto à expectativa inflacionária, alimentam a inflação futura. Segundo porque 

cada escola de pensamento econômico tem uma explicação para a sua causa.  

 

Para os monetaristas, o valor pago pelos bens e serviços num determinado 

período é proporcional à quantidade de moeda que circula naquele mesmo 
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período – teoria quantitativa da moeda. Para eles, o aumento na quantidade de 

moeda é uma precondição para haver inflação, pois se por algum motivo 

faltarem bens, as pessoas vão disputar entre si os produtos disponíveis, 

pagando mais por cada unidade. Por isso, a taxa de juros torna-se um eficiente 

mecanismo para combater a inflação, ao passo que, quanto mais caro o 

dinheiro, menor a quantidade em circulação e menores os preços, pois a oferta 

será maior que a demanda (KUNCINSKI, 2007). 

 

Para a redução da moeda em circulação, podem ser utilizadas políticas como 

open market15, aumento dos depósitos compulsórios, aumento da taxa de 

redesconto e elevação da taxa de juros. 

 

Para os estruturalistas, a inflação brasileira está relacionada a falhas 

estruturais e gargalos na economia e no seu processo de industrialização. Isso 

se deve à concentração econômica, o controle de setores-chave por pequeno 

número de empresas, obstáculos nos transportes da produção agrícola, sua 

armazenagem e comercialização, entre outros. Esses gargalos dão espaço 

para os intermediários, que podem aumentar os preços nos momentos de 

escassez e resistir à sua redução nos momentos de superoferta (KUCINSKI, 

2007). Para eles, os déficits públicos não são causa importante da inflação, 

mas sim a falta de um projeto desenvolvimentista, que invista na 

industrialização. 

 

Outra teoria, a da subutilização da capacidade produtiva, nega as duas 

anteriores. Para Ignácio Rangel, estudioso do assunto, a causa da inflação 

brasileira é o subconsumo, uma insuficiência estrutural no padrão de demanda 

causada pela alta concentração de renda e os baixos salários dos 

trabalhadores. Assim, como nossos meios de produção são subutilizados, se 

houver emissão de moeda, haverá expansão na renda e na produção, sem se 

manifestar na oferta de bens. Esses setores compensam quedas nas vendas 

aumentando o preço unitário, mantendo o mesmo retorno global, ao passo que, 

                                            
15 Operações de intervenção dos Bancos Centrais nos mercados monetários através da 
compra e venda de títulos para regular a oferta de moeda numa economia. 
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quando a economia reaquece, eles passam a ocupar a capacidade ociosa a 

um custo adicional pequeno (KUCINSKI, 2007).  

 

Por fim, Kucinski apresenta a teoria da inflação inercial, defendida por Luiz 

Carlos Bresser Pereira e economistas da PUC-RJ. Para eles, o que elevou a 

inflação foi a correção monetária, adotada no Brasil no início de 1970, como 

forma de proteger os capitais contra a inflação. Hoje, a indexação se dá pela 

expectativa inflacionária, com reajustes de preços de acordo com uma projeção 

futura. Em ambos os casos, a economia indexada à inflação cria uma inércia 

inflacionária.  

 

A escola monetarista é a que sustenta a política monetária brasileira (e de 

grande parte do mundo) e, para muitos críticos, mantém o país com baixo nível 

de crescimento econômico.   

 

Para Décio Munhoz (2007), as políticas monetaristas são contraditórias, pois 

aumentam o custo de produção, de distribuição e a carga tributária, 

contribuindo para novas pressões inflacionárias. Elas na verdade tendem a 

frear a economia, contendo a demanda global, porque o aumento que 

provocam nos custos e nos preços de bens e serviços faz com que as famílias 

tenham reduzido seu poder de compra e aumento no custo de vida (que não 

tem reflexo imediato nos salários). As empresas também passam a investir 

menos devido ao encarecimento do crédito e do empobrecimento das famílias. 

“As políticas ortodoxas podem levar à estabilização, mas isso ocorre 

normalmente com recessão, estagnação econômica ou depressão”, afirma. 

 

1.3. Pontos chave: principais conceitos tratados pe lo jornalismo 

econômico brasileiro 

 

Superada a fase da inflação alta e da crise cambial, hoje o Brasil é visto como 

case de sucesso. É um dos principais destinos de investimentos externos, junto 
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com os demais países do chamado BRICS16 – Brasil, Rússia, Índia, China e 

África do Sul. Isso se deve principalmente ao fortalecimento e crescimento do 

mercado consumidor interno, com o aumento da capacidade de consumo das 

classes C, D e E, pela expansão do crédito e melhoria na distribuição de renda. 

Além disso, hoje o país conta com taxa cambial estável, economia fortalecida, 

crescimento sustentado, credibilidade conquistada no mercado internacional, 

inclusive com grau de investimento desde 2008, entre outros.  

 

Desde a década de 70 e as inúmeras crises econômicas no mundo, a 

economia passou a ter grande importância no jornalismo. Porém, a hierarquia e 

as estruturas de produção jornalísticas ainda tratam o jornalismo econômico 

como uma especialização. “O espaço do jornalista dedicado à economia 

permanece confinado, dificultando a formação de uma nova linguagem, 

apropriada à apresentação e à análise da questão econômica para um grande 

público”, ressalta Kucinski (2007).  

 

Houve, em contrapartida, uma expansão do jornalismo de serviços, nascido 

dos desdobramentos da crise do “milagre econômico” dos anos 70. A inflação 

alimentou esse tipo de jornalismo, voltado aos problemas econômicos e 

financeiros de seus leitores de classe média. Com os repetidos planos 

econômicos, tornou-se vital no cotidiano das pessoas.  

 

O jornalismo econômico atual mantém a característica de prestação do serviço 

ao cidadão, voltada ao mercado financeiro, com dicas de investimentos e 

reflexos da atual política econômica para a vida das pessoas. As questões 

macroeconômicas são deixadas em segundo plano, em alguns veículos 

inclusive ao lado das matérias sobre política. Assim, parte da discussão sobre 

a manutenção do controle inflacionário e o crescimento econômico é feita por 

economistas, em suas colunas de opinião.  

 

                                            
16 A sigla (originalmente "BRIC") foi usada por Jim O'Neill, da Goldman Sachs, em um estudo 
de 2001 intitulado "Building Better Global Economic BRICs", fazendo analogia ao termo “brick” 
que, em inglês, significa tijolo.  
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Sobre essa discussão, os principais atores econômicos assumem diferentes 

papéis conforme a linha de pensamento econômico seguida. Os heterodoxos 

defendem maior interferência e responsabilidade do governo nas questões 

econômicas. Assim, as medidas tomadas pelo governo devem beneficiar a 

sociedade como um todo, de forma a garantir o emprego, a renda e o 

crescimento econômico. Esses especialistas defendem uma taxa de juros 

menor para estimular a produção. 

 

Por outro lado, os ortodoxos veem o mercado como regulador da economia, 

sem interferência direta do governo. Para eles, uma taxa maior de juros 

controla diretamente a inflação pela contenção do crédito e da produção, 

estimulando a poupança e fazendo com o que o crescimento seja sustentado. 

 

Como crítica um ao outro, os heterodoxos defendem que a contenção de 

crédito leva ao arrefecimento da economia, criando um círculo vicioso: o crédito 

interno encarece, fazendo com que os consumidores comprem menos e as 

empresas diminuam os investimentos em produção; com menor produção, há 

menos empregos; com o desemprego, cai a renda do trabalhador; sem renda, 

o trabalhador não consome; sem consumo, não há produção. Como 

consequência direta desse círculo, estão o aumento do desemprego e a 

recessão. 

 

Os heterodoxos também criticam a política de juros altos por favorecer o capital 

externo especulativo, para negociação no mercado financeiro, sem relação 

com investimento em produção, como ocorre com o Investimento Estrangeiro 

Direto – IED, que entra no país como capital produtivo.  

 

Por fim, os economistas contrários à política monetarista argumentam que 

quase 25% da dívida pública brasileira é indexada à Selic. Assim, cada ponto 

percentual acrescido à taxa de juros básica representa um aumento da dívida 

interna. 

 

Já os ortodoxos acreditam que não há como pensar em crescimento 

econômico sem controle inflacionário e que, assim, os juros altos são uma 
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consequência dessa política. Além disso, os altos juros estimulam a taxa de 

poupança dos indivíduos, fazendo com que o volume de recursos disponíveis 

para o investimento aumente. 

 

Junte-se a essa dicotomia as diferentes linhas editoriais dos veículos para os 

quais esses jornalistas e economistas escrevem. Assim, além de ponderar os 

prós e contras defendidos pelos colunistas, é importante verificar a influência 

da linha editorial dos veículos na fala desse especialista. É o que veremos no 

próximo capítulo. 

 

 

2. VARIAÇÕES  DO MESMO TEMA 

 

Em poucos ramos do conhecimento humano são tão amplas as divergências 

entre especialistas como na área da economia, seja entre seguidores de 

diferentes correntes teóricas, seja entre analistas que aparentemente seguem 

uma linha comum de pensamento econômico. 

 

Um dos aspectos da ciência econômica em que há maior divergência entre 

diferentes correntes é relacionado ao estudo da inflação. Essa questão também 

é das quais mais se distanciam do caráter neutro de seus reflexos, significando 

que as decisões governamentais nessa área tendem a favorecer ou penalizar, 

por seus efeitos, diretamente grupos sociais, por estarem diretamente 

relacionados à distribuição de renda (MUNHOZ, 2007).  

 

Por outro lado, o jornalismo é pragmático. A verdade jornalística é trabalhada e 

transmitida através da observação dos fatos, não com base em uma crença. 

No jornalismo de temas gerais, as notícias são formas de informar o leitor 

sobre eventos singulares. Porém a economia é mais um processo do que uma 

sucessão de fatos singulares. Os fatos econômicos devem ser interpretados à 

luz de processos, leis e relações econômicas, às vezes conflitantes. Assim, se 

o jornalista desconhece as sutilezas das relações econômicas, tende a fazer 

ilações simplistas e tirar conclusões sem fundamento nos fatos (KUCINSCKI, 

2007). 
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Diante dessa divergência, tanto do ponto de vista jornalístico quanto 

econômico, as medidas tomadas pelo governo nessa área também são 

recebidas na sociedade de maneiras diferentes. Formadores de opinião, a 

imprensa especializada em economia acaba sendo refletida e repetida nos 

discursos das pessoas, que leem determinados veículos por afinidade às 

opiniões ali representadas. 

 

No ano de 2011, foram realizadas oito reuniões do Comitê de Política 

Monetária. Nas cinco primeiras, ocorridas entre janeiro e julho, o Copom 

decidiu pelo aumento da Selic, passando de 10,75% a.a. do final de 2010 a 

12,5% a.a. em julho. Neste período, os membros do comitê verificaram que 

havia uma pressão inflacionária causada pelo setor de serviços e pelo repasse 

da inflação de 2010 aos preços administrados.  

 

Apesar de, desde maio de 2011, a economia ter começado a apresentar sinais 

de recuperação, com alta de 1,3% na atividade fabril e 0,2% no Índice de 

Atividade Econômica do Banco Central (ICB-Br), no conjunto de projeções 

realizadas pelo Banco Central, considerando a taxa cambial à época e a taxa 

de juros, até julho ainda se verificava elevação da inflação acima do valor 

central de 4,5% para a meta fixada, sendo necessário o aumento da taxa de 

juros.  

 

No primeiro semestre de 2011, o IPCA havia acumulado alta de 3,87%, 0,78 

p.p. acima da inflação observada em igual período de 2010, com variação de 

3,71% dos preços livres e de 4,25% dos administrados, conforme ata da 160ª 

reunião do Copom , realizada nos dias 19 e 20 de julho. 

 

A partir da reunião de agosto, o comitê entendeu que o cenário prospectivo 

para a inflação acumulou sinais favoráveis desde a reunião anterior, realizada 

em julho. “No último trimestre de 2010 e no primeiro deste ano, a inflação foi 

forte e negativamente influenciada por choques de oferta domésticos e 

externos, mas as evidências sugerem que os preços ao consumidor já 

incorporaram os efeitos diretos desses choques”, como relatado na ata da 161ª 

reunião.  
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Assim, o Copom previa que, no 3º trimestre de 2011, estava encerrado o ciclo 

de elevação da inflação acumulada em doze meses, podendo assim iniciar um 

processo de queda da taxa de juros. Essa projeção foi seguida nas demais 

reuniões do ano e 2011 encerrou com taxa básica de 11% a.a. e inflação de 

6,5%, no teto da meta. A economia brasileira cresceu 2,7% em 2011, após ter 

crescido 7,5% no ano anterior.  

 

Para analisar o impacto dessas decisões do Copom ao longo de 2011 no 

crescimento econômico do país, à luz da opinião dos articulitas econômicos, 

foram selecionados para este estudo artigos de três colunistas de O Estado de 

S. Paulo – Alberto Tamer, José Paulo Kupfer e José Roberto Mendonça de 

Barros – para analisar como diferentes linhas de pensamento econômico se 

comportam sob uma mesma linha editorial; e Antonio Delfim Netto, com suas 

colunas nos veículos Folha de S. Paulo, Carta Capital e Valor Econômico, para 

analisar como um mesmo economista e suas convicções lidam com linhas 

editoriais diferentes.  

 

Para a escolha dos colunistas, foram consideradas a formação – dois 

jornalistas e dois economistas – e a linha de pensamento econômico seguida – 

um defende o livre mercado, dois defendem o intervencionismo e um oscila 

entre os dois lados. Para a escolha dos veículos, também foram ponderados o 

formato, o grau de especialização em economia, a periodicidade e a 

pluralidade dos veículos. Essa variedade foi importante para analisar a forma 

como o tema é abordado, dado o tempo de elaboração do artigo, a linha 

editorial, a escola econômica seguida e o posicionamento político adotado. 

 

Para cada colunista, foi feito um quadro analítico, com uma classificação, de 

acordo com a escola de pensamento econômico mais próxima de seu discurso, 

além dos atores relevantes, conceitos chave e mecanismos de causa e efeito 

identificados em seus textos. Isso irá nos auxiliar na comparação final, que será 

feita no próximo capítulo. 
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2.1 Três ideias, um veículo 

 

O Estado de S. Paulo é o mais antigo dos jornais da cidade de São Paulo ainda 

em circulação. Fundado em 1875, com o nome de A província de S. Paulo, foi 

rebatizado em 1890, quando as unidades da federação receberam nova 

nomenclatura. Em 1968, o jornal passou a ser censurado pela ditadura militar, 

com os clássicos poemas de Camões e receitas culinárias publicados no lugar 

das matérias proibidas. Conhecido pelo seu conservadorismo político e 

liberalismo econômico, o jornal assume, em seus editoriais, a sua posição, 

como fez em 2010, com o editorial “O mal a evitar”, declarando seu apoio ao 

então candidato José Serra na eleição presidencial.  

 

Apesar do editorial conservador, o jornal demonstra grande pluralismo em seus 

artigos. Traz entre seus colunistas Antônio Corrêa de Lacerda ao lado de Celso 

Ming, com posições completamente antagônicas. Embora cada um expresse 

as suas ideologias, a linha editorial aparece no tom comedido, de ambas as 

partes, em suas análises e críticas.  

 

2.1.1 Alberto Tamer 

 

Classificação Heterodoxia 

Atores 

relevantes 

Banco Central, governo, investidor externo e mercado interno 

Conceitos-

chave 

Juros, câmbio, inflação e emprego 

Mecanismos de 

causa e efeito 

- dependência mútua entre juro, câmbio, inflação e emprego; 

- juro elevado, queda na liquidez e no crédito, ajuste fiscal e 

investimento têm resultado a médio prazo; 

- investimento em tecnologia reduz custo e torna exportação 

mais competitiva; 

- indexação influencia formação de preços. 

 

Embora não tenha diploma em jornalismo ou economia, Tamer é um dos 

jornalistas econômicos mais respeitados do país. Começou a carreira cobrindo 
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a área política, no jornal O Tempo, em 1952. Em 1958 entrou para o jornal O 

Estado de S. Paulo, onde trabalha até hoje. No Estado, atuou como repórter 

especial, redator, colunista e correspondente no exterior. Tamer escreve no 

jornal às quintas-feiras e aos domingos.  

 

Tamer está mais próximo ao discurso dos heterodoxos. Na edição de 

20.01.2011, ele faz um alerta de que, num quadro de crescimento econômico, 

alto nível de emprego e consumo atendido por importações, não há como 

priorizar juro, câmbio, inflação e emprego. “Tudo se soma e entrelaça, num 

quadro de dependência múltipla”, define. Apesar de o Banco Central manter a 

taxa de juros elevada para conter a demanda e a inflação, ela não é suficiente, 

devido ao aumento da renda do brasileiro com a criação de 2,5 milhões de 

novos postos de trabalho e o aumento do salário mínimo. Da mesma forma, ao 

mesmo tempo em que os juros altos desaquecem a demanda, eles estimulam 

a entrada de investimentos externos, aumentando a oferta de dólares e 

derrubando a cotação da moeda.  

 

Com a valorização do real, as exportações brasileiras de manufaturas tornam-

se mais caras e diminuem. A balança comercial só não é deficitária graças à 

demanda (principalmente chinesa) das commodities brasileiras, que não são 

afetadas pela apreciação da nossa moeda por serem cotadas em bolsa 

internacional. Assim, não dá pra definir prioridades. Qualquer alteração na taxa 

de juros tem consequências para toda a economia.  

 

Quando o Banco Central aumentou pela segunda vez a Selic, Tamer assumiu 

um tom ponderado à ação do Copom (03.03.2011). Para ele, a equipe 

econômica não discute o assunto em público por determinação da presidenta, 

mas muitos acadêmicos concordam que mais uma elevação na taxa de juros 

ajuda, mas não controla a inflação. Mesmo assim, o BC aumentou a taxa 

porque, apesar de eles não resolverem sozinho, sem eles a pressão interna 

seria maior.  

 

Para Tamer, juro temporariamente elevado, redução da liquidez e do crédito, 

ajuste fiscal e investimento em produção são peças interligadas de uma política 
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econômica de médio prazo. “A distorção dos analistas é olhar só para um lado, 

e tirar conclusões precipitadas. Só analisam o juro sem avaliar as outras 

medidas”. Por outro lado, ele defende o aumento dos recursos para o BNDES 

financiar investimentos na indústria e na agricultura. O que falta, para Tamer, é 

aumentar o investimento em tecnologia para reduzir custos, que serão 

repassados ao preço final para o consumidor e tornarão as exportações mais 

competitivas. 

 

Também em março, quando foi anunciada a taxa de crescimento do PIB de 

2010, ele recomendou cautela ao mercado (06.03.2011). O PIB foi puxado pela 

demanda interna, que vem crescendo nos últimos oito anos, e evitou inclusive 

uma recessão no período da crise de 2008. Entretanto, há um risco da volta da 

indexação, que ressurge lentamente e pode contaminar a formação dos 

preços. Ela reaparece nas negociações salariais, nos aluguéis, mensalidades 

escolares, “criando expectativas inflacionárias que se disseminam na economia 

e se autoalimentam”. Elogiou o comportamento da presidenta Dilma, ao 

anunciar que o PIB foi bom, mas que se deve manter um olho na estabilidade e 

o outro no investimento. “Não vamos deixar a inflação ficar fora de controle”, 

enfatizou.  Para Tamer, essa parcimônia da presidenta atende ao que o país 

precisa, que são estabilidade, equilíbrio e crescimento sustentável. “A 

presidente tem razão: nada de otimismo por enquanto. É hora de agir”. 

 

No artigo Não assustem a inflação (21.04.2011), ele alerta que há um risco de 

aumento da expectativa inflacionária, o que se torna uma profecia 

autorrealizável. Embora não fosse novidade (estava na estimativa dos analistas 

ouvidos regularmente pelo Banco Central) e o BC estivesse atento (e agindo) 

às alterações, falta ao governo dar mais informação sobre suas ações para 

evitar esse impacto negativo sobre a inflação futura. Por fim, Tamer diz que “a 

inflação não está fora do controle”, mas seu combate passa por medidas de 

contenção de demanda e crescimento econômico menor.  

 

Em 04.09.2011, com a queda em 0,5 p.p. na Selic, ele diz que a decisão do 

Banco Central surpreendeu o mercado. Para ele, a prioridade agora é evitar 

que a economia cresça menos do que 3,5% em 2011. Embora a inflação ainda 



38 
 

preocupe, os riscos de recessão e aumento do desemprego são fortes. Apesar 

das críticas dos analistas internos, a ação foi vista no mercado internacional 

como ousada. Para Tamer, o Brasil segue a tendência do FED (Banco Central 

americano), que não tem como meta apenas a inflação, mas cooperar com o 

crescimento econômico quando preciso. 

 
2.1.2 José Paulo Kupfer 

 

Classificação Heterodoxia 

Atores 

relevantes 

Banco Central, governo, mercado (analistas e operadores) 

Conceitos-

chave 

Juros, metas de inflação, crescimento econômico,  

emprego e renda 

Mecanismos de 

causa e efeito 

- taxa básica de juros não combate a inflação sozinha; 

- política econômica pode manter inflação sob controle e 

estimular o crescimento com aperto monetário e fiscal. 

 

Graduado em economia pela USP, é jornalista profissional há 44 anos. 

Trabalhou em publicações como Fatos e Fotos, Correio da Manhã, O Globo, 

Exame, Jornal do Brasil, Veja, Istoé, O Estado de S. Paulo, Zero Hora, Gazeta 

Mercantil. Foi chefe de Redação do departamento de jornalismo da TV Gazeta 

até 2010, onde exercia também, até 2011, a posição de comentarista de 

economia. É atualmente colunista do jornal O Estado de S.Paulo e do Portal 

Estadão. 

 

Em 19.04.2011, Kupfer analisa que a decisão do Copom, que será tomada no 

dia seguinte, terá pouco impacto no curto prazo. Isso porque é pouco provável 

que não ocorra uma elevação dos juros, mas a alta não evitará que, nos meses 

seguintes, a inflação em 12 meses fure o teto da meta. Com isso, vem a 

insistência para que o Banco Central mantenha a “agressividade no trato da 

taxa de juros”. Entretanto, ele faz uma crítica ao sistema de metas:  

 

Talvez as metas, no momento, sejam como a democracia - o pior 
sistema exceto todos os outros. Mas admitir que elas tenham alguns 
defeitos, antes de tomá-las como dogma, talvez facilitasse a 
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ampliação do leque de medidas capazes de superar, a custos 
menores, os atuais “trade offs” da política econômica.  

 

Kupfer lembra que, dos doze anos de vigência (desde 1999), apenas em quatro 

a inflação ficou dentro da meta17. Isso se deve ao fato de que a taxa básica de 

juros, instrumento central e na prática quase único do sistema, não dispõe da 

potência necessária para fazer sozinha o serviço de trazer a inflação para o 

centro da meta. Assim, ele deixa a questão: “o sistema de metas vigente, preso 

ao manejo de juros anormalmente altos, com todas as implicações do fato, 

inclusive as fiscais, é parte da solução ou também do problema?”. 

 

Em 07.06.2011, ele analisa a forma como o mercado recebeu o resultado da 

economia no primeiro trimestre de 2011. “Sem muito alarde, como é da 

natureza desses movimentos, os economistas do mercado financeiro parecem 

ter desistido da queda de braço com o Banco Central, em torno da forma de 

aplicar a política monetária”, ironiza. Para ele, essa conciliação se deve ao fato 

de que o Banco Central deve continuar o ciclo de altas nos juros básicos (como 

efetivamente ocorreu na reunião de junho). Com a inflação aparentemente 

controlada, com o desaquecimento da economia, a aposta é de que haja mais 

um ou dois aumentos, para então estabilizar ou começar a cair, de forma 

gradual e moderada. Aos poucos, o Banco Central vai “domando” o mercado 

financeiro, indicando uma aceitação da nova estratégia de política monetária. 

 

Em 09.06.2011, com o resultado da reunião do Copom e o novo aumento da 

taxa de juros (como ele havia previsto no artigo anterior), Kupfer pondera que, 

embora a inflação corrente esteja em queda e a economia desaquecida, ainda 

há dúvidas sobre a consistência desse recuo. “A decisão sobre a taxa básica 

de juros, em regimes de metas de inflação, se levar em conta os 

acontecimentos do passado recente e do presente, considera muito mais as 

perspectivas do futuro próximo”, explica. Para ele, apesar de conhecer os 

efeitos negativos de uma alta de juros, mesmo moderada, o Banco Central 

                                            
17 Conforme tabela “Histórico de metas para a inflação no Brasil”,disponível no site do Banco 
Central, de 1999 a 2010, a taxa de inflação ficou dentro da meta em nove dos 12 casos. 
Porém, a informação aqui descrita foi mantida de acordo com o texto de Paulo Kupfer. 
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sabe que, se perder o controle da inflação, os custos serão bem maiores do 

que os de uma freada na atividade econômica e nas contas externas. 

 

Em julho, mais um aumento, mais uma crítica. Na edição de 21.07.2011, ele diz 

que o Banco Central mantém uma política monetária a conta-gotas. Assim, o 

BC se encontra numa situação que ele chama de “inédita”: 

  

(O BC) é acusado de timidez tanto por ortodoxos quanto por 
heterodoxos. Para uns, o BC erra ao não aplicar doses agressivas de 
altas nos juros. Para outros, ao estancar, no começo, a aplicação de 
medidas macroprudenciais, o BC perdeu a chance de conter 
pressões inflacionárias sem aprofundar problemas em outros 
departamentos.  

 

Dessa forma, a inflação não sai do controle, mas se mantém no teto, ao passo 

que a atividade econômica desaquece e a concessão de crédito diminui.  

 

Em agosto, antes do anúncio da tão comentada queda de 0,5 p.p. da Selic e 

cessão do BC aos interesses do governo, Kupfer mostra a divisão do mercado: 

analistas apostam na alta, operadores do mercado apostam na queda da taxa. 

“Enquanto analistas estão dando mais peso aos indicadores econômicos, que 

ainda mostram tendências mistas e indefinidas, operadores parecem dar mais 

ênfase a mensagens e sinalizações políticas emanadas do governo”, resume.  

 

Ele analisa que, num cenário aparentemente mais estável, é possível defender 

o nível da atividade econômica no país com uma combinação de estímulos 

monetários e contração fiscal.  “Nessa visão relativamente benigna do futuro, 

em que os capitais continuariam fluindo para o país, as cotações das 

commodities tenderiam a recuar, aliviando pressões inflacionárias”, vislumbra. 

Assim, com o aumento da meta de superávit primário, seria possível uma 

expansão da economia com uma maior liquidez proporcionada pelo corte nos 

juros, além da redução da dívida pública e diminuição da pressão sobre a 

valorização do real. Tudo o mais constante, é ver pra crer. 

 

Na edição de 18.10.2011, ele analisa o clima mais ameno em críticas às 

vésperas de uma nova reunião do Copom, em relação à reunião anterior. Para 
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ele, o prolongamento da crise externa por mais um mês e as informações 

“menos ambíguas” a respeito da redução do ritmo de crescimento da economia 

doméstica, mesmo com a inflação próximo do teto da meta, ajudaram a 

“desanuviar o ambiente”. Porém, o ponto mais relevante de seu artigo é a ideia, 

criticada na reunião anterior, de que o BC teria abandonado o regime de metas 

de inflação. Kupfer compara teorias econômicas e seus instrumentos de 

aplicação às gravatas. “As gravatas evoluem conforme seu tempo e não 

deixam nunca de ser gravatas. Afinam, depois alargam, voltam a afinar e a 

alargar, exibindo durante um tempo estampas berrantes e em outros desenhos 

mais discretos”.  

 

Assim, os regimes monetários de metas de inflação são os sucessores dos 

regimes de metas monetárias dos anos 70 e 80 que, por sua vez, sucederam 

regimes de metas cambiais. “Cada um serviu a seu tempo e foi substituído por 

outro quando os tempos mudaram”, afirma. Desde 1990, quando a Nova 

Zelândia adotou o novo regime, virou moda. “Não se duvide de que, nos novos 

tempos que virão depois da crise, uma nova moda econômica esteja a 

caminho. Assim como no caso das gravatas, que já estão ficando mais finas”, 

arrisca. 

 

À véspera da última reunião do ano (29.11.2011), Kupfer analisa os 

argumentos do mercado de que o Copom poderia acelerar a queda da taxa 

básica de juros. “Seria irônico, mas não descabido, imaginar que, dependendo 

do andar da carruagem, o BC possa agora vir a ser criticado por excessiva 

cautela no afrouxamento monetário. Depois da tempestade de críticas, vem a 

ironia”, avalia. Assim, ele defende de que se deve manter a calma e a 

prudência para conseguir alcançar um resultado positivo com as atuais 

mudanças. Para trazer a inflação para o centro da meta, no fim de 2012, e 

levar a economia a crescer 5% “exigiria esticar a corda provavelmente além 

dos benefícios que o movimento poderia proporcionar”, pondera.  

 

Ele avalia que as combinações de política macroeconômica com o objetivo de 

manter a inflação sob controle e estimular o crescimento podem ter sucesso, 

mas exigem um aperto monetário e fiscal. Isso considerando que ao aumento 
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do emprego e da renda não pressionem a demanda doméstica nem o preço 

das commodities contamine os preços internos. Assim, ele conclui que a chave 

da política econômica em 2012 se chama investimento: 

 

Infelizmente, mais do que empurrá-lo ladeira acima, o esforço será 

recuperar o terreno perdido em 2011. Difícil acreditar, contudo, que o 

governo conseguirá, em ano eleitoral, conter seu consumo corrente, 

para justamente alargar o espaço do investimento, pelo menos nos 

níveis requeridos. 

 

2.1.3 José Roberto Mendonça de Barros 

 

Classificação Ortodoxia 

Atores 

relevantes 

Banco Central, governo, mercado interno e externo 

Conceitos-

chave 

Juros, inflação, desemprego, indexação e produção 

Mecanismos de 

causa e efeito 

- inflação deve ser enfrentada com política monetária e ajuste 

fiscal significativo; 

- vulnerabilidade externa e crescimento da demanda 

agregada (política expansionista) causam inflação; 

- renda e crédito crescentes pressionam inflação. 

 

Mendonça de Barros é economista, com doutorado em Economia pela 

Universidade de São Paulo (1973) e pós-doutorado no Economic Growth 

Center, na Universidade de Yale, EUA (1973/1974). Em 1978, fundou a MB 

Associados, empresa de consultoria econômica da qual é sócio até hoje. Foi 

Secretário de Política Econômica do Ministério da Fazenda (1995 a 1998) e 

Secretário Executivo da Câmara de Comércio Exterior da Presidência da 

República (1998). Foi secretário de Política Econômica do Ministério da 

Fazenda entre 1995 e 1998. Escreve no jornal O Estado de S. Paulo aos 

domingos.  
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Membro da ala liberal da economia, Barros começa o ano falando a ameaça 

inflacionária que assombra o país. Em seu artigo A ameaça inflacionária é 

maior do que parece (23.01.2011), ele contra-argumenta o discurso do 

governo, desde julho do ano anterior, de que a elevação da inflação era 

temporária, porque os preços das commodities não afetariam os preços 

internos, o mundo estaria vivendo uma tendência deflacionária e a economia 

brasileira estaria desaquecendo. Para ele, no caso das commodities, os 

inúmeros problemas climáticos enfrentados afetaram os preços dos produtos, 

ocasionando choques de oferta frequentes efeitos secundários sobre a 

inflação.  

 

Em relação tendência de deflação, ele diz que, “ao contrário, a inflação é a 

grande preocupação nos emergentes e começa a incomodar o mundo rico, até 

o norte da Europa e o BCE (Banco Central europeu)”, afirma. Por fim, ele 

argumenta que o governo estava confundindo estabilidade na produção local 

com desaquecimento da economia. Na verdade, a demanda estava sendo 

atendida pelos importados, devido à valorização do real. Assim, “nossa inflação 

está muito mais para testar o teto da meta do que caminhar na direção do seu 

centro neste momento”, prevê. Barros afirma que o problema da inflação só 

será devidamente enfrentado se a política monetária for complementada por 

um ajuste fiscal significativo. Dessa forma, “encaminhar a inflação para o centro 

da meta e ancorar as expectativas vai dar muito mais trabalho do que parece”, 

conclui. 

 

Em 06.03.2011, no artigo Uma visão do crescimento brasileiro, ele avalia que, 

não por coincidência, toda vez que o país cresce mais de 5%, aparecem 

desequilíbrios, como a inflação, que obrigam a governo a ser mais austero para 

esfriar a economia. Entretanto, os principais fatores de expansão da demanda 

agregada são mais consistentes com um crescimento do PIB entre 6% e 7%. O 

problema, no caso do Brasil, fica em torno da vulnerabilidade externa e a 

política expansionista colocada em prática em 2009, que causou um 

crescimento da demanda agregada em torno de 11% ao ano.  
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Para ele, as medidas macroprudenciais e o aumento da taxa Selic em 0,5 p.p. 

mostram que o governo passou a admitir os problemas. Entretanto, ele prevê 

que essas medidas sejam insuficientes para mudar a trajetória da inflação, 

principalmente por causa da indexação dos preços (formais e informais), que 

produz uma espécie de inércia inflacionária. Por fim, ele diz que, mesmo que a 

inflação volte ao centro da meta, o crescimento da economia será pequeno, 

porque o sistema de produção está perdendo competitividade. “O Brasil se 

transformou num país muito caro e difícil para se produzir, especialmente 

quando medido em dólar”, conclui. 

 

No artigo de 12.06.2012, com a desaceleração da inflação e a perspectiva de 

números mais moderados de junho a agosto, embora alguns analistas tenham 

revisto as previsões do IPCA para o ano de 2011 próximo a 6% (ou menos), ele 

mantém a opinião de que ainda ficará próxima do teto (6,5%). Isso porque, 

desde o início do ano, o Banco Central vinha fazendo uma política 

relativamente tímida para conter a inflação, que seria insuficiente diante da 

pressão da demanda e da indexação. Para ele, esse cenário não mudou, pelo 

contrário, a demanda continua relativamente forte, queda da taxa de 

desemprego e uma certa acomodação da produção, com contínua pressão 

sobre a inflação. Assim, ele prevê inflação cheia acima dos 6% a.a. 

 

Em 04.09.2011, após a queda da taxa Selic, ele apresenta o artigo O juro caiu. 

E daí?, demonstrando sua desaprovação à atitude do BC. “Só dois Lehman 

Brothers justificariam a mudança radical do BC”, argumenta. Para ele, 

enquanto o cenário para o crescimento mundial é revisto para pior, o Banco 

Central faz uma reversão abrupta no curso dos juros. Para ele, a posição do 

BC em observar o desempenho do produto industrial junto à inflação acaba 

com o regime de metas (de acordo com a sua concepção), além de ter sido 

evidente que a decisão do BC foi a decisão do governo. “O regime de metas 

está morto e acabado”, critica.  

 

Mendonça também reforça (como nos artigos anteriores) de que não há efeitos 

deflacionários no mundo que justifiquem tal queda, ao passo que a renda das 

famílias e o acesso ao crédito continuariam crescendo. Para ele, a decisão está 
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pautada na perda de dinamismo da indústria, que passou a ampliar 

componentes e produtos importados. “A perda de competitividade da produção 

local é sistêmica (...) e não será revertida e muito menos amenizada pela 

queda de juros apenas, embora ela seja parte da solução”, desabafa.  

 

2.2. Três veículos, uma ideia 

 

Antonio Delfim Netto é economista, formado em 1951 pela USP. Foi Ministro da 

Fazenda (1967 a 1974), embaixador do Brasil na França (1975 a 1978), 

Ministro da Agricultura (1979) e Ministro do Planejamento (1979 a 1985). 

Exerceu cinco mandatos consecutivos como Deputado Federal por São Paulo, 

entre 1987 e 2007.  

 

Delfim é o economista mais difícil de ser classificado entre ortodoxo e 

heterodoxo. Sua formação na FEA-USP prevê um alinhamento com o discurso 

liberal, do qual foi defensor e atuante durante seus mandatos como Ministro de 

Estado. Entretanto, nos últimos anos, têm argumentado em suas colunas e 

palestras a favor da política mais próxima da heterodoxia exercida pelo atual 

governo. Especificamente sobre a taxa de juros básica, foi bastante crítico 

quando o Banco Central, no início do ano, aumentou a taxa e comemorou 

quando, ao final de agosto, o BC iniciou o processo de queda gradativa da 

taxa.  

 

Para exemplificar o novo posicionamento de Delfim Netto, vamos analisar três 

publicações para as quais ele escreve semanalmente: a revista Carta Capital e 

os jornais Valor Econômico e Folha de S. Paulo. 

  

Atores 

relevantes 

Banco Central, Dilma, Lula, mercado financeiro,  

empresas e trabalhadores 

Conceitos-

chave 

Selic, inflação, medidas macroprudenciais, crescimento 

econômico, política de inclusão social e distribuição de renda 

Mecanismos de 

causa e efeito 

- empresários repassam expectativa inflacionária para preços 

e trabalhadores reivindicam repasse aos salários; 
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- excesso de demanda e descompasso no setor de serviços 

causam inflação; 

- juros altos favorecem entrada de dólares, com impacto 

direto na taxa de câmbio; 

- baixo crescimento deve-se ao enfraquecimento da 

economia mundial; 

- juros altos levam à recessão. 

 

2.2.1 Carta Capital 

 

A revista Carta Capital se autodefine como “alternativa ao pensamento único 

da imprensa brasileira”, com discurso alinhado à heterodoxia econômica. 

Fundada em 1994 por Mino Carta, tem publicação semanal e circulação média 

de 75 mil exemplares. Delfim escreve a coluna “Sextane”, usando um tom mais 

provocativo aos que criticam as ações do governo e a política econômica atual.  

 

Na edição do dia 25.01.2011, fez uma crítica àqueles que, segundo ele, 

“insistem em desmerecer os êxitos do governo e disseminar desconfiança, 

enquanto o mundo não se recupera da crise”. Delfim defende as ações do 

governo Lula no combate à crise, comparando os números da economia em 

2010 aos das demais economias, notadamente os mais desenvolvidos. Diante 

da perda de mais de 30 milhões de empregos e 5% do PIB mundial, o Brasil 

registrou queda de 5% na taxa de desemprego e estimativa de crescimento de 

8% do PIB (que se confirmou posteriormente, fechando em 7,5%). Além disso, 

Delfim diz que o governo estabeleceu uma política econômica e social para dar 

igualdade de oportunidades a todos e melhorar a distribuição da renda.  

 

Apesar disso, o povo é obrigado a conviver com o bombardeio meio 

terrorista de sociólogos, economistas e todo tipo de analistas 

financeiros que se julgam intelectuais de grande sabedoria e insistem 

em ocupar espaços na mídia para desmerecer os êxitos do antigo 

governo e disseminar a descrença e a desconfiança sobre o novo. 
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Em outro artigo, Delfim deu uma pequena amostra do seu novo 

posicionamento, mais próximo à heterodoxia. Ao criticar a ação do Banco 

Central em relação ao aumento da taxa de juros, ele coloca a culpa no 

mercado financeiro, que defende uma queda no crescimento do PIB para 

conter a inflação. Para ele, se o governo aceitasse a ideia do mercado 

financeiro de que seria preciso reduzir para 3% o crescimento do PIB brasileiro 

para manter a inflação dentro da meta, a economia entraria em recessão.  

 

No artigo Cuidados com a dosagem, de 08.03.2011, ele argumenta o Brasil 

estaria sofrendo pressões inflacionárias externas e internas, que não poderiam 

ser avaliadas separadamente. Neste estado de desconfiança, a expectativa 

das empresas e trabalhadores pode ser afetada, aumentando a inflação. “Se 

(os empresários) começam a crer que a inflação vai bater inexoravelmente em 

6%, as empresas já pensam em aumentar os preços 8% e as reivindicações de 

salários se comportam da mesma maneira”, explica. Assim, mesmo com as 

ações do governo, como o aumento do salário mínimo e o corte no orçamento, 

anunciados à mesma época, o mercado conseguia passar a mensagem de que 

a inflação vai continuar subindo. Com isso, o governo deveria “dosar 

adequadamente os instrumentos”, para manter a higidez do mercado financeiro 

e superar o momento de incertezas.  

 

Embora tenha chamado de “prudente” a ação do Banco Central em aumentar a 

taxa de juros, Delfim criticou a manutenção de uma taxa alta, na edição de 

25.04.2011. Segundo ele, a elevação da taxa de inflação devia-se ao excesso 

de demanda e descompasso no setor de serviços, o que tornava o instrumento 

da taxa de juros ineficiente. Além disso, com a taxa de juros alta, há um maior 

ingresso de dólares no país, afetando a taxa cambial.  

 

O nível da taxa de juros brasileira propicia uma arbitragem que é 

incontrolável. O governo está usando alguns instrumentos para 

reduzir o ritmo da sobrevalorização que ela permite. Mas não 

devemos ter dúvida, mantendo-se as oportunidades de arbitragem, a 

valorização não para. O que significa que setores que produzem e 

precisam exportar vão continuar sofrendo imensos prejuízos. 
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Em junho, Delfim fez uma análise do desenvolvimento da economia brasileira. 

Naquele momento, a inflação parecia estacionada e a previsão do BC era de 

crescimento em 2011 em torno de 4,5%. Embora fosse uma queda em relação 

a 2010 (o que, para ele, era apenas um efeito estatístico, considerando a 

recessão do ano anterior), era razoável em relação aos níveis de crescimento 

dos demais países, devido à crise. Assim, ele defende que é preciso olhar o 

que está acontecendo no resto do mundo com as economias mais 

desenvolvidas no período pós-crise para entender por que o Brasil está 

crescendo menos que a média histórica. 

 

Apesar de não defender a alta dos juros, Delfim acredita que o repasse da 

inflação nos salários exigirá ainda mais do governo medidas de contenção do 

crédito. “O que vai acontecer é uma redução de demanda, como resultado das 

medidas macroprudenciais, mas sem produzir os efeitos indesejáveis que 

ocorrem quando se faz o combate à inflação apenas com elevações da taxa de 

juros.” Assim, ele vê uma situação de desenvolvimento moderado, não como 

uma crítica, mas como consequência das crises nos mercados interno e 

externo. 

 

Na edição de 13.09.2011, ele aplaude a decisão do Copom em diminuir os 

juros e provoca aqueles contrários, que inclusive questionaram a autonomia do 

Banco Central, chamando-os de “arrogantes injuriados” (título do artigo).  

 

O “mercado” sente-se injuriado! Os arrogantes analistas que tão bem 

defendem os interesses dos clientes rentistas não perdoam a ousadia 

do Banco Central de ignorar suas avaliações “científicas” e fazer a 

baixaria de cortar em meio por cento a taxa básica de juro, 

contrariando o consenso pacientemente costurado de manter a Selic 

onde estava, aqueles confortáveis 12,5%.  

 

Assim, ele critica as afirmações de que o BC abriu mão de sua independência18 

ou abandonou o sistema de metas de inflação para atender o governo. Ele 

                                            
18 Com o artigo 192, a Constituição Federal de 1988 estabeleceu que o Banco Central é uma 
autarquia, com administração própria, porém, vinculada ao Ministério da Fazenda. Dessa 
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argumenta que o BC proclamou sua independência sim, mas em relação ao 

sistema financeiro privado, voltando a ser um organismo do Estado brasileiro.  

 

Para ele, o governo observou os problemas da economia internacional e 

examinou profundamente a deterioração financeira dos países em crise para 

tomar uma decisão autônoma, diante dos possíveis riscos. “A realidade é que a 

economia mundial está se despedaçando a olhos vistos e o melhor que o BC 

tem a fazer é procurar se antecipar às consequências de uma dramática 

redução do crescimento na grande maioria dos países”, defendeu. 

 

Delfim argumenta, então, que as medidas de natureza fiscal e de política 

monetária adotadas recentemente pelo governo Dilma teriam reduzido a taxa 

de crescimento do PIB mais depressa do que se esperava e, por isso, era 

preciso diminuir a taxa de juros antes que se tornasse recessão, com 

contenção de consumo e desemprego.  

 

Todos os bancos centrais têm obrigação de observar o nível da 

atividade e sabem que mudanças na política monetária têm efeitos 

com defasagens variáveis. Devem olhar, então, não apenas a taxa de 

inflação futura, mas também para o ritmo de crescimento futuro da 

economia.  

 

Segundo a sua análise, isso possibilitaria ao BC prosseguir com a redução da 

taxa de juro real, abrindo espaço para o investimento público e privado.  

 

Em novembro, na análise sobre o crescimento da China, Delfim deixou uma 

amostra do que espera para 2012. Elogiou a “reação do governo”, com a 

diminuição da taxa de juros e reforço à oferta de crédito, além da ampliação 

dos investimentos do PAC. Assim, estimou para 2012 uma taxa de 

investimento de 21% do PIB, “um nível de investimento que, embora não seja o 

que todos gostaríamos, é capaz de suportar um crescimento acima de 3,5% 

em 2012, podendo perfeitamente chegar a 4% ou 4,5%, que é o desejável”.  

 

                                                                                                                                
forma, não há como falar em independência do Governo Federal, o que seria inconstitucional. 
Assim, pode-se discutir a autonomia do Banco Central e não a sua independência. 
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Na edição de 07.12.2011, Delfim aposta no otimismo para o crescimento do 

país em 2012 e intitula seu artigo como “competência”, referindo-se à ação do 

governo e do Banco Central em 2011. Ele afirma que o país enfrentou o auge 

da crise dos mercados financeiros em 2008 e 2009 de forma bem-sucedida. 

Assim, “o Brasil aparentemente está bem preparado para uma nova fase de 

desaquecimento”. 

 

Para ele, os efeitos da crise nos EUA e Europa serão pouco sentidos porque a 

participação do Brasil no comércio externo ainda é pequena em relação ao PIB 

e a exportação de produtos manufaturados é bastante reduzida. Além disso, o 

país possui alto superávit comercial e substancial reserva cambial, que se 

mantém acima de 300 bilhões de dólares. Por fim, o déficit fiscal é 

relativamente pequeno, equivalente a 2,5% do PIB, e o endividamento público 

é baixo. 

 

São fatos que nos animam a acreditar que, mesmo com a 

tempestade lá fora, a economia brasileira será capaz de manter o 

esforço de crescimento com base na expansão do mercado interno, 

sustentada, em parte, com a inclusão social dos trabalhadores 

beneficiados com a correção do salário real. A isso se pode somar o 

esforço do governo no controle das despesas de custeio da máquina 

pública para permitir a destinação de recursos para as obras de 

recuperação e expansão da infraestrutura, principalmente nas áreas 

de transportes e energia. 

 

2.2.2 Valor Econômico 

 

O jornal Valor Econômico, fundado em 2000, é fruto da parceria entre o Grupo 

Folha e as Organizações Globo. Com a expansão da Bolsa de Valores na 

época de seu lançamento, a expectativa era de que o noticiário de economia 

fosse impulsionado e seria necessário um veículo específico para dar foco ao 

mercado financeiro, investimentos e cobertura das empresas. Hoje o jornal tem 

tiragem diária de 60 mil exemplares, com circulação nos dias úteis (segunda à 

sexta, exceto feriados nacionais). Delfim escreve para o Valor às terças-feiras. 
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Com um tom menos provocativo que o utilizado em CartaCapital, Delfim 

defende, na edição de 01.03.2011 uma reconciliação da ciência política, que 

utiliza os instrumentos econométricos para comprovar dados, à economia 

política, que ele chama de “conhecimento econômico”. Uma espécie de “fazer 

as pazes” entre ortodoxia e heterodoxia.  

 

Ele enfatiza a importância para o desenvolvimento social e econômico do Brasil 

o reconhecimento da competição entre os mercados, não importa qual o 

modelo que organiza nossa compreensão da realidade e orienta a nossa ação. 

“Os agentes econômicos (gostemos ou não) movem-se por incentivos e usam 

o mercado para fazerem livremente suas escolhas”, explica. Em seguida, 

pondera que há inúmeros exemplos históricos para comprovar que as decisões 

tomadas pelo setor privado apenas olhando as condições presentes tendem, 

frequentemente, quando não estimuladas por um Estado-indutor adequado, a 

ignorar os benefícios futuros de atividades que não parecem eficientes no curto 

prazo. Embora exemplifique com os recentes acontecimentos nos EUA e 

China, é uma alerta sobre seu real posicionamento econômico, independente 

dos modelos. 

 

Em 22.03.2011, ele defende a ação do Banco Central com as medidas 

macroprudenciais, dizendo que o problema da inflação no Brasil está sendo 

tratado pelas novas políticas fiscal, monetária e cambial com o cuidado que 

merece. Para ele, as críticas de hoje estão apoiados na “teoria monetária”, 

fracassada com os exemplos dos EUA desde 2008. Assim, as medidas 

macroprudenciais podem ser “moderadas substitutas do aumento da taxa de 

juros” e, assim, menos danoso à economia.  

 

É óbvio que estamos diante de um fenômeno bastante complexo e 

que não pode ser resolvido satisfatoriamente com a receita suicida de 

cortar as despesas públicas e aumentar a taxa de juros real para 

cortar a demanda privada, de forma a reduzir o crescimento do PIB a 

3%, a taxa de inflação a 4,5% no fim de 2011 e deixar que a taxa de 

câmbio atinja o seu valor “natural” determinado pelo mercado.  
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Além disso, a pressão inflacionária externa é muito forte, devido à elevação dos 

preços internacionais das exportações primárias brasileiras, as commodities, 

que não podem mais ser corrigidos pela “evolução natural” da taxa de câmbio, 

por serem negociadas no mercado internacional. Assim, as medidas monetária, 

fiscal e cambial do Banco Central são prudentes para atravessar o momento de 

incertezas internacionais. 

 

Na edição de 26.07.2011, Delfim critica o que chama “crescimento chinês do 

Brasil” em 2010, enfatizando que, do segundo trimestre de 2003 ao segundo 

trimestre de 2011, a taxa média de crescimento da economia brasileira foi de 

4,4% a.a. Alguns analistas defendem uma desaceleração da economia em 

2011, usando o ano de 2010, no qual o PIB cresceu 7,5%, como parâmetro 

para explicar que o aumento da demanda interna irá se refletir no aumento da 

inflação. “O tão festejado ‘crescimento chinês’ da economia brasileira em 

2010/09 não passou, infelizmente, de um simples artefato estatístico”. Muitos 

críticos alegam que há um excesso de demanda global sobre a oferta global, 

que exigiria uma política fiscal e monetária mais restritivas, o que, para ele, 

elevaria o desemprego e diminuiria “drasticamente” o crescimento, sem 

resolver, entretanto, o problema da inflação. 

 

Delfim festeja, na edição de 06.09.2011, a decisão do Copom de derrubar, em 

0,5 p.p., a taxa Selic. No artigo entitulado Um viva para o Copom, assume um 

tom provocativo (embora bem mais ameno que o de CartaCapital), dizendo que 

as reações indignadas de alguns analistas, ao criticar a independência do 

Banco Central, indicam que o mercado financeiro só reconhece as ações do 

Copom  quando atendem aos seus interesses. 

  

Qualquer desvio só pode ser atribuído e explicado pela “pecaminosa” 

intervenção do governo que teria jogado a toalha: abandonou a “meta 

de inflação” e colocou em seu lugar a “meta de crescimento do PIB”, 

não importa a que “custo inflacionário”. 

 

Para ele, criticar a autonomia do BC é uma acusação irresponsável, pois desde 

a crise de 2008 o Copom já deveria ter reduzido a taxa de juro real e crescido 
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entre 2% ou 3% em 2009, em lugar de registrar queda do PIB de 0,6%. Com as 

medidas fiscais e monetárias tomadas pelo governo, a taxa de crescimento 

estava se reduzindo a uma velocidade maior do que se esperava, sendo 

propício para a “necessária” redução na taxa de juro real e abrindo espaço para 

o investimento público.  

 

2.2.3 Folha de S. Paulo 

 

Fundado em 1921 como Folha da Noite, foi depredada e fechada em 1930. 

Reabriu em 1931 com o nome Folha da Manhã e, em 1962, foi rebatizado com 

o título atual. Inicialmente apoiou a ditadura militar, porém na década de 70, 

após uma reforma na linha editorial do jornal, passou a defender o retorno da 

democracia. Com publicação diária, tem tiragem de quase 300 mil exemplares. 

Segundo seu site, a Folha estabelece como premissa de sua linha editorial a 

busca por um jornalismo crítico, apartidário e pluralista. Delfim escreve às 

quartas-feiras no jornal. 

 

Para se enquadrar na linha editorial proposta pelo Projeto Folha, Delfim 

assume um tom bem mais ameno em sua coluna. Na edição de 20.04.2011, 

ele compara o otimismo moderado do governo, com a possibilidade de manter 

a inflação sob controle e conseguir um crescimento médio do PIB em torno de 

4,5% entre 2011 e 2012, ao pessimismo exagerado do mercado financeiro, 

com a previsão de desarranjo fiscal e expectativa de alta da inflação. No 

primeiro caso, trata-se de uma “política econômica cuidadosa e vigilante para 

acomodar um razoável crescimento com um aumento da inclusão social”. No 

segundo, uma “ação drástica: um choque monetário para recuperar a 

‘credibilidade’ do Banco Central”. Neste cenário, Delfim chama a atenção de 

que, mais do que buscar a meta inflacionaria, as ações do Banco Central, com 

as medidas macroprudenciais, buscam reduzir os custos sociais e políticos 

desses ajustes. 

 

Em 08.06.2011, ele reforça a tese de que o crescimento do PIB em 2010 ficou  

dentro da média dos últimos anos. Ele demonstra que os índices de 

crescimento em 2010 são altos porque, em 2009, nosso crescimento desabou 
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devido à crise de 2008. Assim, “o crescimento de 9,3% no primeiro semestre 

de 2010, de 9,2% no segundo, de 8,4% no terceiro e 7,5% no quarto são 

reflexos da recuperação da demanda sobre uma estrutura produtiva estável”, 

conclui. A média de crescimento manteve-se em torno de 5% durante os 

últimos cinco anos. 

 

Na edição de 31.08.2011, aparentemente desanimado com o cenário 

econômico mundial, Delfim diz que o mundo passa por um momento grave. Por 

um lado, os países desenvolvidos ainda se recuperam da crise e, 

paradoxalmente, esperam pela aceleração do ritmo de crescimento dos países 

emergentes. Assim, ele prenuncia que, se o Brasil quiser crescer a taxas de 

4,5% a 5% nos próximos anos, deve fortalecer a poupança e a competitividade 

internas.  

 

Na semana seguinte, um pouco mais animado, ele diz estar duplamente 

espantado: pela ação do Copom em reduzir a taxa Selic e pela reação dos 

analistas do mercado financeiro, defendendo a independência do Banco 

Central, para evitar “decisões políticas” como essa. Para Delfim, a política 

monetária deve combinar a situação conjuntural e a forma como os agentes 

econômicos reagem às manobras da taxa de juros. Assim, ele saúda a decisão 

do Banco Central e ironiza a sua “estatização” em prol da normalização da taxa 

de juro real. 

 

 
3. IGUAIS, MAS DIFERENTES 

 

Com base nas matérias analisadas no capítulo anterior, vamos agora à 

comparação dos discursos dos colunistas. Para Laurence Bardin, classificar 

elementos em categorias impõe a investigação do que cada um deles tem em 

comum com os outros. “O que vai permitir o seu agrupamento é a parte comum 

entre eles”, afirma. Dessa forma, com base nas decisões tomadas pelo Banco 

Central nas reuniões realizadas em 2011, os colunistas analisados colocaram-

se contra ou a favor e, a partir desse posicionamento, foram definidas as 

seguintes categorias: 
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a) Taxa de juros e controle da inflação; 

b) Taxa de juros e crescimento econômico; 

c) Omissões. 

 

Para essa divisão, foram considerados os princípios da exclusão mútua, 

homogeneidade, pertinência, objetividade, fidelidade e produtividade, 

defendidas por Bardin como qualidades para uma boa categorização.  

 

Embora possa parecer uma divisão simplista (a favor ou contra determinados 

pressupostos), essas categorias foram definidas para esclarecer o ponto de 

vista e as relações de interdeterminação econômica defendida pelos colunistas, 

de forma a subsidiar as considerações finais deste estudo sobre influência da 

posição política, econômica e linha editorial analisadas. 

 

No geral, há poucas semelhanças entre o discurso de Mendonça de Barros e 

os demais, mas inclusive entre Tamer, Kupfer e Delfim há divergências. Isso 

indica não só a diferença entre liberalismo e intervencionismo, mas enfatiza a 

diversidade que há no discurso econômico e como o jornalismo se insere 

nessa profusão de temas e conceitos. 

 

3.1 Taxa de juros e controle da inflação 

 

Considerando a utilização da taxa de juros como instrumento de controle da 

inflação, os quatro colunistas têm diferentes interpretações para o fato, 

considerando o contexto econômico do Brasil.  

 

Para Mendonça de Barros, o controle da inflação deveria ser a maior 

preocupação dos principais atores econômicos (Banco Central, governo e 

mercados). Ele argumenta que toda vez que o país cresce mais de 5%, 

aparecem desequilíbrios, como a inflação, que obrigam a governo a ser mais 

austero para esfriar a economia. Como em 2010 o país teve crescimento de 

7,5%, justifica-se o aumento da taxa de juros para reequilibrar a economia.  
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Ele também afirma que, para o efetivo combate à inflação, o governo deveria 

ter sido ainda mais austero, com a política monetária e com ajuste fiscal 

significativo. Mesmo com as medidas macroprudenciais e o aumento da taxa 

Selic, ele indicou (mecanismos de causa e efeito) que a indexação dos preços 

produzia uma espécie de inércia inflacionária, além da pressão causada pelo 

crescimento da demanda agregada, que tornaram as medidas do governo 

ineficientes. Isso fica claro quando ele chama de tímida a política colocada em 

prática pelo Banco Central, segundo ele insuficiente para conter a inflação 

diante da pressão da demanda e da indexação. Seguindo essa linha de 

argumentação, ele reprova a queda realizada nas últimas três reuniões do 

Copom, segundo ele para atender aos interesses do governo.  

 

Os outros três colunistas defendem que a taxa de juros, sozinha, não controla 

inflação. Delfim, por exemplo, avaliou que a elevação da taxa de inflação devia-

se ao excesso de demanda e descompasso no setor de serviços, o que tornava 

o instrumento da taxa de juros ineficiente. 

 

Para Tamer o aumento deve-se à expectativa inflacionária e indexação de 

preços e salários (inflação inercial). Ele esclarece que a mútua dependência 

que se estabelece entre juro, câmbio, inflação e emprego (conceitos-chave), 

num cenário próspero, faz com que a mudança em apenas um desses itens 

não seja suficiente para controlar os demais. Assim, mesmo que se acione 

esse mecanismo, o aumento da taxa de juros num momento em que há 

aumento do emprego e da renda torna-se ineficiente para controlar a inflação. 

 

Já Kupfer critica o regime de metas por ser tomado como dogma pelos atores 

econômicos, sem admitir que esse sistema tem também seus defeitos. Para 

ele, isso evitaria ou amenizaria alguns trade off da atual política econômica. 

Apesar disso, Kupfer acredita que, se perder esse controle, os custos serão 

muito maiores do que os do desaquecimento da economia. 

  

Assim, para Tamer, Kupfer e Delfim, o Banco Central acertou em iniciar o 

processo de queda da taxa em agosto de 2011, estimulando assim o crédito e 

o consumo, que contribui para o crescimento econômico. Já Barros analisou a 
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decisão como precipitada, sob o argumento de que o mercado externo ainda 

trazia muitas incertezas e o interno estava vulnerável a essa instabilidade. 

 

3.2 Taxa de juros e crescimento econômico 

 

Ao considerar a queda da taxa de juros como forma de estimular o 

investimento público e privado e promover o desenvolvimento econômico, 

novamente os colunistas divergem em suas opiniões.  

 

Para Barros, o baixo desempenho verificado em 2011 estava mais relacionado 

à estabilidade na produção local do que ao desaquecimento da economia. 

Assim, para que a indústria voltasse a crescer, seria preciso que o governo 

tomasse decisões que desonerasse a produção e tornasse os produtos 

brasileiros mais competitivos (mecanismo de causa e efeito). 

 

Delfim rejeitou a ideia de que o país tivesse que desacelerar o crescimento 

econômico para conter a inflação, criticando assim a decisão do Copom de 

aumentar, no início do ano, a taxa de juros que, segundo ele, servia apenas 

para atender aos interesses do mercado financeiro. 

 

Para ele, num cenário de incertezas, a expectativa inflacionária torna-se real, 

ao passo que as empresas passam a repassar para os preços essas projeções 

de inflação, colocando em risco o crescimento e a higidez do mercado. A 

solução estaria no investimento e desoneração da produção, tanto para o 

consumo interno quanto para a exportação. 

 

Quando o Copom realiza a primeira queda no ano da Selic, ele elogia a 

independência do Banco Central em relação ao sistema financeiro privado, 

segundo ele, o maior beneficiário da alta taxa de juros. Para ele, com a 

redução da taxa de juro real, haveria espaço para o investimento público e 

privado no país. 

 

O discurso de Tamer é, assim como Delfim, crítico ao aumento da taxa de 

juros. Entretanto, num tom pouco mais cauteloso, ele diz entender a parcimônia 
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do governo, ao olhar para a estabilidade, sem perder de vista a necessidade de 

investimento. Assim, quando há o anúncio da queda da taxa de juros, ele 

enfatiza que a prioridade é evitar a recessão e o desemprego, tão 

preocupantes como a inflação.   

 

Kupfer enfatiza a timidez das ações do Banco Central, destacadas por 

Mendonça de Barros e por Delfim, cada um sob um argumento diferente. Ele 

diz que a política a conta-gotas do governo desagrada os dois lados. Para ele, 

é possível combinar a política macroeconômica para manter a inflação sob 

controle e estimular o crescimento, desde que haja ajuste monetário e fiscal e, 

principalmente, investimento. 

 

3.3 Omissões 

 

Em todos os discursos, há o reconhecimento da importância do papel do 

Estado para o desenvolvimento da economia e, mesmo no mais liberal, da 

relevância do investimento e desoneração do custo de produção para o 

crescimento econômico. Entretanto, quando se trata da meta de inflação, a fala 

do Delfim está mais para o seu fim e a criação da “meta de crescimento”, ao 

passo que, para Mendonça de Barros, ela parece primordial, muito mais 

importante do que garantir emprego e renda. Tamer e Kupfer ficam no meio do 

caminho, com um discurso mais moderado. 

 

Embora haja discussão sobre a relação entre inflação e crescimento 

econômico e o grau de determinação entre eles, nenhum dos colunistas tratou 

da diferença entre crescimento e desenvolvimento econômico. O Brasil ocupa, 

ao mesmo tempo, a posição de 6ª maior economia do mundo e de 84ª no 

índice de desenvolvimento humano (dados de 2011).  

 

Também não há menção ou análise se o aumento da renda dos brasileiros está 

relacionado à sua melhor distribuição, diminuindo a diferença entre ricos e 

pobres. Tomando como medida o coeficiente de Gini19, que mede a 

                                            
19 Índice que mede a desigualdade de distribuição de renda, desenvolvida pelo estatístico 
Corrado Gini, em 1912. O valor pode variar de zero, quando não há desigualdade (as rendas 
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desigualdade na distribuição da renda em 187 países, segundo dados da ONU, 

o Brasil apresenta a 16ª pior distribuição (51,9) em janeiro de 2012. Embora 

tenha havido uma considerável melhora (em 1998, o índice brasileiro era de 

60,7), considerando os avanços econômicos dos últimos anos, ainda há uma 

alta concentração de renda no país. 

 

Apesar do fortalecimento do mercado interno, com aumento do salário mínimo, 

programas sociais e crescimento da classe C, o país ainda padece com 

transporte público ineficiente, estradas esburacadas, locais sem saneamento 

básico, hospitais sem equipamentos, ensino público de má qualidade, aumento 

da violência, entre outras questões sociais essenciais ao verdadeiro 

desenvolvimento econômico. 

 

Outra omissão importante dos colunistas foi não analisar o quanto cada ponto 

percentual da Selic representa à dívida pública interna. Segundo dados da 

Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de São Paulo 

(Fecomercio - SP), cada ponto porcentual da taxa básica de juros representa 

uma economia de mais de R$ 14 bilhões ao ano aos cofres públicos, pois mais 

de 75% dos R$ 2 trilhões de dívida pública do país está ligado à Selic. Isso 

representa praticamente todo o valor gasto pelo governo no programa Bolsa 

Família no ano de 2011, que foi de R$ 16,7 bilhões. 

 

Por fim, nenhum dos colunistas analisou a destinação do capital estrangeiro 

que entrou no país em 2011. Apesar de grande parte ser formado de capital 

especulativo, atraído pela alta taxa de juros, US$ 66,7 bilhões foram na forma 

de Investimento Estrangeiro Direto – IED, um aumento de 37,4% em relação a 

2010, correspondente a 2,69% do PIB. Esse capital é menos vulnerável e está 

relacionado ao crescimento da confiança do investidor no país, tanto na 

estabilidade política e financeira quanto no potencial de crescimento. 

Todos esses fatores citados nas omissões são considerados relevantes para 

analisar a capacidade de investimento e desenvolvimento do país, além das 

                                                                                                                                
de todos os indivíduos têm o mesmo valor), até 1, quando a desigualdade é máxima (apenas 
um indivíduo detém toda a renda da sociedade e a renda de todos os outros indivíduos é nula). 
A divulgação é feita a partir do momento em que o IBGE publica os microdados de uma nova 
PNAD – Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PORTAL BRASIL, 2012). 
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condições ressaltadas nos textos dos colunistas, como investimento público, 

taxa de crescimento do PIB, inflação, câmbio, emprego e renda. 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Parafraseando o ex-presidente Lula, “nunca antes na história deste país” o 

momento econômico foi tão propício a mudanças. Desde a implantação do real, 

o país foi ganhando estabilidade e maturidade para dar um salto no 

crescimento econômico, tornando a indústria brasileira mais eficiente e 

competitiva com o mercado internacional, hoje um dos maiores entraves ao 

desenvolvimento econômico do país.  

 

A partir das bases conquistadas até hoje, foi possível iniciar em abril de 2012 a 

queda de juros ao consumidor, através dos bancos Caixa Econômica Federal e 

Banco do Brasil, puxando para baixo também os juros cobrados pelos bancos 

privados. Em maio, foram anunciadas novas regras para a remuneração da 

caderneta de poupança, aplicação financeira mais tradicional e popular do país. 

Assim, para os depósitos realizados a partir do dia 4 de maio, quando a taxa 

Selic ficar abaixo de 8,5% a.a., o rendimento da poupança será de 70% da 

Selic + TR, possibilitando a queda mais acentuada da taxa de juros básica 

brasileira. 

 

Por fim, em setembro foram anunciadas medidas de estímulo ao crescimento, 

como a redução do custo da energia elétrica, a partir de 2013, de até 28% para 

as empresas, além de ampliar o projeto de concessões. "Ao contrário do antigo 

e questionável modelo de privatização de ferrovias, que torrou o patrimônio 

público para pagar dívida e ainda terminou por gerar monopólios, privilégios, 

frete elevado e baixa eficiência, o nosso sistema de concessão vai reforçar o 

poder regulador do Estado", afirmou a presidenta Dilma, em seu 

pronunciamento por ocasião das comemorações de 7 de setembro. 

 

O ano de 2011 teve papel importante por estabelecer as bases das medidas 

tomadas em 2012, proporcionando as condições necessárias a essa mudança 
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de patamar em termos econômicos, com queda dos juros próximos aos níveis 

internacionais e manutenção do combate à inflação. 

 

Como dito no início deste estudo, não se pretendia aqui dizer que a política 

econômica heterodoxa é melhor do que a ortodoxa, ou vice-versa. Buscamos, 

ao longo desta análise, verificar a relação que o economista ou jornalista 

articulista tem com o seu público, enquanto formadores de opinião e, de uma 

certa forma, projetores do quadro econômico futuro. Muitas de suas projeções 

e opiniões são utilizadas como argumentos para a tomada de decisão das 

empresas, pois, além de colunistas, esses economistas participam de 

consultorias, conselhos regionais de economia, federações de indústria e 

comércio etc.  

 

A partir desse posicionamento, podemos tirar duas relações entre imprensa e 

economia deste estudo: 

 

a) Olhar do jornalismo econômico “para trás”;  

b) Olha do jornalismo econômico “para frente”; 

 

A primeira relação consiste em analisar em que medida a imprensa “alimenta” 

a inflação, dando espaço para a criação, consciente ou não, da expectativa 

inflacionária, considerando que se olha “para trás” e não “para frente”. Isso 

porque grande parte das análises e projeções parte do pressuposto de que o 

país viveu momentos “tenebrosos” com inflação alta e descrédito no mercado 

internacional e temem que esse período retorne, sem analisar (ou dar crédito 

suficiente) para o atual contexto econômico brasileiro. 

 

Como ressaltou Kucinski (2007), o jornalista deve evitar generalizações e 

premissas para escapar de falsas relações de causalidade. A economia não 

segue a lógica dedutiva, onde, se as premissas forem verdadeiras, as 

conclusões devem ser verdadeiras, mas sim a lógica indutiva, que trata da 

maior ou menor possibilidade de uma conclusão ser verdadeira. Para ele, na 

economia, as informações adicionais (no caso, o contexto histórico) são 

extremamente relevantes. 
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Assim, embora o passado deva ser analisado para não se repetir erros e 

manobras econômicas desastrosas, é preciso analisar todo o contexto, não 

apenas um ponto. A inflação é um fantasma para todos aqueles que viveram os 

tempos de dois dígitos ao mês, mas isso não implica necessariamente em que 

qualquer ajuste do governo no sentido de expandir o crédito ou a produção 

ocasione uma hiperinflação. Os parâmetros hoje, no Brasil e no mundo, 

mudaram.   

 

Assim, em relação ao futuro da inflação no Brasil, Tamer é o mais comedido 

em sua análise, ciente do perigo da volta da indexação, que pode contaminar a 

formação dos preços. Para ele, ela reaparece nas negociações salariais, nos 

reajustes dos aluguéis e mensalidades escolares, por exemplo, criando 

expectativas inflacionárias que se disseminam na economia.  

 

Entretanto, ele sabe que, num quadro de crescimento econômico, alto nível de 

emprego e consumo atendido por importações, não há como separar juro, 

câmbio, inflação e emprego. Assim, todos os fatores devem ser considerados 

para a tomada de decisão do governo. Para Tamer, todas essas peças são 

interligadas a uma política econômica de médio prazo e os analistas insistem 

em distorcer a informação, ao olhar só para um lado e “tirar conclusões 

precipitadas”.  

 

Barros, por sua vez, mantém uma análise mais pessimista, voltada, como 

dissemos, para o passado. Ele avalia que, toda vez que o país cresce mais de 

5%, aparecem desequilíbrios como a inflação. Para esfriar a economia, o 

governo deveria ser mais austero no controle à inflação e, assim, inverter a 

política expansionista colocada em prática em 2009, que causou um 

crescimento da demanda agregada em torno de 11% ao ano. Assim, ele leva 

em consideração o binômio “oferta x demanda”, sem ponderar outros fatores 

prós e contra o aumento dos preços, como a manutenção do emprego e renda, 

endividamento das famílias, capacidade industrial utilizada, investimento 

público e privado, entre outros que talvez não tivessem, anos atrás, a mesma 

relevância que têm hoje. 
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Kupfer atua de forma diferente dos demais. Escreve às terças-feiras, primeiro 

dia da reunião, fazendo uma análise do cenário e apostas em volta da decisão 

do Copom. Como bom conhecedor do processo econômico e do mercado 

financeiro, antecipa-se inclusive às críticas. Esse “olhar pra frente” aparece 

também nas suas ilações sobre a inflação. Para ele, a decisão sobre a taxa 

básica de juros deve levar em conta os acontecimentos do passado recente e 

do presente, considerando muito mais as perspectivas do futuro próximo. 

Assim, é possível reconhecer os efeitos de cada medida no curto e médio 

prazos. “O Banco Central sabe que, se perder o controle da inflação, os custos 

serão bem maiores do que os de uma freada na atividade econômica e nas 

contas externas”, avalia. 

 

Por fim, sob outro ponto de vista, também importante, Delfim avalia o resultado 

da pressão inflacionária externa sobre a economia brasileira, que, para ele, 

deve-se à elevação dos preços internacionais das exportações primárias 

brasileiras, as commodities. Assim, ele avalia que, para crescer, o Brasil deve 

fortalecer a poupança e a competitividade internas.  

 

A segunda relação, também na linha de olhar “para frente”, independente da 

linha de pensamento econômica seguida, refere-se à interpretação dos 

colunistas sobre a relação entre a alteração da atitude do Copom, em 2011, 

com a estruturação para a mudança de patamar econômico que se iniciou em 

2012, analisando o presente e projetando o futuro. 

 

Nesta comparação, novamente Tamer foi o mais comedido, embora otimista, 

avaliando que o Brasil estava seguindo a tendência do Banco Central 

americano, que “não tem como meta apenas a inflação, mas cooperar com o 

crescimento econômico quando preciso”. 

 

Kupfer foi um pouco mais cético, devido ao fato de 2012 ser um ano eleitoral, 

considerando que o governo dificilmente conseguiria conter seu consumo 

corrente para aumentar o espaço do investimento, nos níveis necessários, e 

recuperar o “terreno perdido em 2011”.  
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Barros, pelo contrário, acredita que o problema da indústria brasileira é a perda 

da competitividade e isso não se reverte apenas com queda de juros. Para ele, 

o regime de metas de inflação deveria continuar sendo a prioridade do 

governo, mas após as quedas sucessivas da Selic, estava “morto e acabado”. 

 

Delfim foi o que manteve um discurso mais próximo às ações subsequentes do 

governo. Em seu artigo Competência, publicado em dezembro na Carta 

Capital, mostrou-se animado com os sinais que a economia brasileira mostrava 

para manter “o esforço de crescimento com base na expansão do mercado 

interno, sustentada, em parte, com a inclusão social dos trabalhadores 

beneficiados com a correção do salário real”. Também enfatizou a parte que 

caberia ao governo nessa expansão, investindo em “obras de recuperação e 

expansão da infraestrutura, principalmente nas áreas de transportes e energia”, 

como anunciadas em setembro de 2012. 

 

Por fim, cabe ressaltar que, como grande parte do espaço crítico no campo 

econômico é ocupado por economistas, o que deve permear toda e qualquer 

publicação é a ética do jornalismo. Para Kucinscki, o jornalismo é intervenção, 

é conhecimento em ação, implicando escolhas, opções, direções e diferentes 

consequências. Assim, a moralidade jornalística é entendida como especifica, 

intrínseca à sua competência, que implicam regras específicas de conduta e 

responsabilidade pessoal do jornalista pelo seu trabalho.  

 

Da mesma forma como essa ética difere o jornalista do assessor de imprensa, 

que defende os interesses de uma empresa ou indivíduo, o economista 

colunista tem que estar ciente de que, como tal, ele não está defendendo os 

interesses dos seus clientes ou falando em nome de sua consultoria, mas em 

seu próprio nome por um interesse geral, que é o de informar. 

 

Superadas todas essas barreiras éticas, linguísticas e opinativas, podemos 

dizer que o Brasil está pronto para dar um salto de crescimento econômico e 

de qualidade em suas análises econômicas, com uma imprensa representativa 

e atenta às mudanças no Brasil e no mundo.  
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