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DA EQUIPE DO CORREIO

FALHOU

ministro de Minas e
Energia, Edison Lobão
(PMDB), prometeu ao
presidente Luiz Inácio
Lula da Silva tentar resolver ainda
hoje as pendências nas nomeações
em cargos do setor elétrico. Em
reunião ontem no Palácio do Planalto, Lobão explicou os conflitos
nas indicações e informou que
conversará hoje com o PMDB para
discutir o assunto. Um encontro
deve ocorrer durante o dia entre o
ministro, o líder do partido no Senado, Valdir Raupp (RO), outros integrantes da alta cúpula da legenda, além do ministro de Relações
Institucionais, José Múcio Monteiro. Este último, aliás, participou do
fim da reunião entre Lobão e Lula.
O ministro de Minas e Energia
contou ao presidente que os dois
principais entraves estão na presidência da Eletrobrás e na diretoria
internacional da Petrobras. Disputam o primeiro cargo Evandro
Coura e Flávio Decat. Coura foi indicado pelo PMDB e tem a preferência de Lobão. Já Decat, ex-presidente da Eletronuclear, foi inicialmente sugerido pelo partido,
mas seu nome perdeu força para
Coura, apadrinhado pelo senador
José Sarney (PMDB-AP).
Então satisfeita com Decat, a
ministra da Casa Civil, Dilma
Rousseff, avisou ao presidente
Lula nos últimos dias de sua preferência por esse nome. Dilma teme que o loteamento político do
PMDB na pasta prejudique o trabalho já realizado no ministério,
comandado por ela no começo
do primeiro mandato petista.

O empresário Edison Lobão
Filho (DEM-MA) não
apareceu em Brasília ontem.
Sua presença era aguardada
para tomar posse como
senador na vaga do pai, que
assumiu o Ministério de Minas
e Energia. Edinho, como é
conhecido, é acusado, entre
outras coisas, de usar laranjas
para ocultar a propriedade em
uma empresa de bebidas e de
cometer irregularidades no
arrendamento de uma
emissora. Ele promete tomar
posse nesta semana e entregar
ao Senado sua defesa em
relação a essas denúncias. O
empresário já disse que
deixará o DEM. O comando
do PMDB decidiu não
convidá-lo imediatamente
para se filiar ao partido.

O

LOBÃO E LULA, NO DIA DA POSSE: VAGAS PARA AGRADAR AO PMDB
Sem chuva
Além de garantir agilidade nessas nomeações, Lobão levou a
Lula uma planilha sobre o índice pluviométrico no país. O ministro mostrou que o Brasil já
está alcançando a média de
chuvas necessária para espantar qualquer risco de apagão
elétrico. Ele relatou ao presidente dados sobre chuvas nos
rios Tocantins, São Francisco e
Tietê. Nessa parte da reunião,
Lobão ficou a sós com o presidente. O ministro José Múcio
apareceu mais tarde para discutir as questões políticas.
O encontrou foi o primeiro
despacho de Lobão com Lula após

tomar posse na semana passada.
Antes de assumir o cargo, o novo
ministro recebeu críticas por não
ter experiência no setor elétrico.
Ganhou, porém, respaldo do
presidente. Com a conversa de
ontem, Lobão busca mostrar autonomia dentro da pasta. Sabe
que tem sido monitorado por
Dilma. Por isso, tem tentando
mesclar as indicações na área
para evitar um confronto com a
ministra. Topou, por exemplo,
indicar Márcio Zimmermman,
próximo de Dilma, para a secretaria-executiva do ministério.
MAIS INFORMAÇÕES SOBRE OS
INDICADOS DO PMDB NA PÁGINA 6

m estudo distribuído esta semana pela consultoria Tendências a seus clientes afirma que há 30%
de chances de um cenário pessimista para a economia brasileira em 2008, em decorrência da crise financeira nos Estados Unidos. Analistas prevêem dois
trimestres de contração da economia americana, até
meados deste ano, seguidos de uma retomada da expansão. Para compor o cenário pessimista no Brasil, trabalhou-se com duas premissas: 1) o forte impacto da desaceleração estadunidense nos preços das commodities e
2) a deterioração interna do cenário fiscal, em decorrência do fim da Contribuição Provisória sobre Movimentação Financeira (CPMF) e da resistência do governo, do
Congresso e do Judiciário em ajustar, para baixo, seus orçamentos à nova realidade.
Vamos alinhavar os indicadores desse suposto cenário negativo. Para um crescimento mundial de 3,0%, o
Produto Interno Bruto (PIB) do Brasil cresceria 3,2%. A
inflação (IPCA) seria de 5,5%, contra os 4,5% de 2007. O
superávit primário bateria em 3,2% do PIB (contra os
3,9% do ano passado) e o risco Brasil iria para 300 em
dezembro, em vez dos 214 com que fechou 2007. Mas o
quadro pessimista traz também boas notícias, para os
críticos do câmbio. Se tudo der errado, dizem os consultores, o dólar encerra 2008 valendo R$ 2,30, contra os
R$ 1,79 de dezembro último. O que levaria a dívida líquida sobre o PIB a uma queda de 5,5 pontos percentuais
(de 42,7% a 37,2%). Mas, como nada é perfeito, nessa
projeção pessimista o juro Selic iria para 14 %, quase
três pontos percentuais de alta ao longo do ano.
Quais seriam as conseqüências políticas desse desempenho apenas medíocre? O ajuste brasileiro se daria às custas
de alguma inflação adicional e de uma nova elevação de juros. Em troca, os beneficiários dos programas sociais do governo teriam o seu garantido, bem como o capital financeiro
e o setor exportador, cujos aplausos certamente encobririam na opinião pública
os protestos dos que estão ali pelo meio da pirâmide, gente que vive de
salário e depende de crédito e emprego para melhorar de vida.
Assim, nesse cenário
ruim, o presidente Luiz
Inácio Lula da Silva viveria um momento desfavorável em seu segundo
mandato, ao absorver todos os custos do ajuste. A
oposição não perderia a
oportunidade de debitar
na conta do petista essa
aterrissagem medíocre, e
certamente cobraria dele
uma suposta perda de
oportunidades no ciclo
de crescimento anterior à
crise. Tudo isso teria efeitos políticos lá pelo fim de
2008, coincidindo com as
eleições municipais. Diferentemente do primeiro mandato,
quando o ano da disputa nas prefeituras (2004) foi bom, especialmente na comparação com o doloroso 2003 do ajuste
antiinflacionário e fiscal.
Se esse é o cenário pessimista, qual é o otimista? O Brasil
escapará mais um menos incólume se 1) a economia americana der uma freada rápida, mas pontual, 2) o crescimento
chinês provar-se não tão dependente assim dos Estados
Unidos e, em conseqüência, 3) a demanda mundial por matérias-primas e comida continuar aquecida. Claro que sempre nos sobrará explicar por que estamos derrubando árvores na Amazônia para plantar soja e criar gado, mas esse
ônus é preferível a responder diante dos eleitores brasileiros
por que faltam empregos e crédito. Este último problema
derruba governos, enquanto o primeiro apenas cria problemas na esfera das relações públicas.
Há um certo consenso de que num cenário otimista na
economia será muito boa a perspectiva eleitoral das forças
políticas agrupadas em torno do Palácio do Planalto. A novidade é outra. Se estiverem corretos os dados expostos pelos
analistas para um cenário desfavorável, estaríamos diante
de um tranco suave neste ano, o que deixaria uma margem
de pelo menos mais um ano e meio para que o governo conseguisse reacelerar a economia e chegar ao final de 2010
com ventos novamente otimistas.
Vê-se, portanto, que nem o cenário pessimista é tão pessimista assim. A não ser que sobrevenha algo catastrófico
que não está no momento no horizonte dos analistas, as
chances de o Brasil alcançar bem ou razoavelmente bem a
próxima sucessão presidencial são consideráveis. Do que se
deduz que a oposição precisará dar um jeito de escapar do
discurso catastrofista se quiser chegar a algum lugar diferente dos que chegou em 2002 e 2006.

U

VÊ-SE, PORTANTO,
QUE NEM O CENÁRIO
NEGATIVO É TÃO
NEGATIVO ASSIM. A
NÃO SER QUE
SOBREVENHA ALGO
CATASTRÓFICO QUE
NÃO ESTÁ NO
MOMENTO NO
HORIZONTE DOS
ANALISTAS
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O presidente não escondeu
de Lobão que espera rapidez na
solução do impasse nessa nomeação e também em torno da
diretoria internacional da Petrobras. O PMDB quer Jorge Luiz
Zelada, gerente de engenharia
da empresa, enquanto o senador Delcidio Amaral (PT-MS)
pressiona pela manutenção de
Nestor Cerveró no cargo. O petista conta nessa briga com o
apoio do senador Renan Calheiros (PMDB-AL), próximo de Cerveró. Ontem, o Conselho da Petrobras se reuniu no Rio de Janeiro. Cogitou-se que poderia
aprovar o nome de Zelada, mas
nada aconteceu.

O cenário dos
pessimistas

