
Numa primeira visão, as eleições municipais revelaram uma 
derivação centro/direita bastante sugestiva. O grande eleitor foi a 
crise, atribuída exclusivamente às esquerdas, logo, eram elas que 
deveriam ser punidas. E foram. Considerações mais abrangentes, no 
entanto, mostram fatores outros, relevantes. Não temos uma inflação 
de demanda; as vendas estão abaixo das médias históricas, o dinheiro
anda minguado num país de 12 milhões de desempregados em 
comunhão com subempregos oscilando entre 40 e 50% dos sem 
trabalho, indicando matematicamente, na prática, algo como 17 
milhões, talvez um pouco mais, de consumidores fora do mercado. 
Então, conclusão lógica, a inflação é de custos. O grande problema 
está em que a Administração, com apenas 9% (nove por cento) de 
aprovação e inteiramente dedicada a agradar as finanças 
internacionais, adota uma política de juros altos, o que (1) inibe ainda
mais o consumo e (2) tira dos homens de negócios o oxigênio do 
crédito sadio, essencial à atividade econômica. Outra conclusão 
lógica, a tendência é a de que os custos continuarão subindo e o 
emprego caindo. Tomara que não! 

O centro/direita apostou alto, mas não há recursos para satisfazer as 
expectativas criadas e as promessas de recuperação, já sem 
credibilidade, uma sucessão de teatralidades fartamente noticiada 
para sustentar o que parece insustentável. E, se de seu turno eleições 
municipais não são lá essas coisas como termômetro para 2018, no 
quadro atual os seus resultados deixam claro o recado das urnas: 
Vocês disseram que a responsabilidade era deles, pois bem, ai estão 
os seus mandatos, mudem para melhor. Não adiantam explicações de 
que escangalharam demais, é tarde para esse discurso. Consequência:
O ganho de agora será perdido com juros em 2018, salvo 
inesperados. Teto? Vai piorar tudo, a movimentação de dinheiro vai 
encolher ainda mais e com isso a situação geral piora. Menos 
dinheiro em circulação é tudo o que não precisa a economia 
depauperada de um país em desenvolvimento, juros altos em plena 
crise idem. Foi isso o que fizeram as potências econômicas quando se
viram a braços com a crise, ou justamente o inverso, derrubando os 
juros ate ao zero? Juro alto e encolhimento do meio circulante para 
debelar inflação de custos numa época de queda vertical da demanda 
e despencar de vendas? Claro, lógico e evidente, está tudo errado, 
embora efusivamente festejado.



Economicamente falando, e para obtenção de resultados concretos e 
duradouros, rejeitada a maravilha festiva dos fogos de artifícios, 
bonitos, mas fugazes, a ênfase deve ser posta nos custos; administrar 
uma Economia em crise é, em ultima análise, controlar e adequar 
custos, não aumenta-los. Algumas horas depois de aprovar a segunda 
rodada do “teto”, a Camara Federal de Deputados aprovou aumentos 
de salários, foi isso? O Brasil, debatendo-se, precisa de uma chance 
real, não de continuar nesse caminho. 


  

 


